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   Bijdrage PvdA 

   Sessie politieke markt 13 mei 2014 

   Coalitieakkoord 2014-2018 

 

 
 
Voorzitter, 

 

De Partij van de Arbeid heeft de verkiezingen verloren. Een verlies dat veroorzaakt is door 

het nemen van bestuurlijke verantwoordelijk in tijden van crisis en bezuinigingen. 

Verantwoordelijkheid die we hebben genomen in Hengelo, maar ook landelijk. En op basis 

van dit verlies zijn wij met een bescheiden opstelling het proces van collegevorming 

tegemoet getreden. Wat ons betreft moest eerst Pro Hengelo, als grootste partij, de ruimte 

krijgen om met de andere partijen een college te vormen. Dat dit uiteindelijk niet is gelukt, is 

de keuze geweest van de SP en D66. Deze partijen, ook winnaars van de verkiezingen, 

hebben aangegeven niet met Pro Hengelo om tafel te willen. 

 

Vervolgens zijn wij door de SP uitgenodigd om de mogelijkheden voor een centrum-links 

college te verkennen, met D66 en het CDA. Een college bestaande uit twee grote en twee 

middenpartijen. Een college waarin wij mogelijkheden zagen om voor de PvdA belangrijke 

punten voor elkaar te krijgen. Een college waarin we het sociaal gezicht van Hengelo konden 

behouden.  

 

Natuurlijk hebben we onszelf de vraag gesteld of na de verloren verkiezingen 

collegedeelname voor de hand lag. En laat ik daarover helder zijn: de partijen die hadden 

gehoopt dat de PvdA de komende vier jaar kniezend in een hoekje zou gaan zitten, moet ik 

teleurstellen. Wij staan er nog steeds, voor onze kiezers en voor ons programma. Weliswaar 

in omvang kleiner, maar nog altijd één van middelgrote partijen in deze raad. We zouden als 

politieke partij geen knip voor de neus waard zijn als we niet zouden proberen zoveel 

mogelijk van ons programma voor elkaar te krijgen. Dat is de plicht van alle partijen, 

winnaar of verliezer, naar z’n eigen kiezers toe. En op grond van onze vier zetels hebben we 

het volle democratische recht om onderdeel te zijn van de coalitie die dit college aan een 

meerderheid helpt. Op grond hiervan is collegedeelname wat ons betreft prima 

verdedigbaar, zeker als partijen die inhoudelijk dicht bij ons staan, een beroep op ons doen. 
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Wij denken dat er een goed coalitieakkoord op tafel ligt. En laat ik dan ook maar meteen 

ingaan op het meest besproken onderwerp in dit programma: Lange Wemen. Uitgangspunt 

van het coalitieakkoord is de realisatie van Lange Wemen. De coalitie ziet dit als een 

belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de binnenstad Dit is wat de PvdA al jaren wil. 

Door aangepaste programmering en fasering komt de realisatie van het commerciële deel 

een forse stap dichterbij. Dat is belangrijke winst. Voor de PvdA is, was en blijft de realisatie 

van het stadskantoor geen doel op zich, maar een middel om de realisatie van Lange Wemen 

mogelijk te maken. Daarnaast is ook de PvdA niet doof voor het afnemend maatschappelijk 

draagvlak voor nieuwbouw. De terugkeer van de ambtenaren naar de binnenstad is voor ons 

erg belangrijk. Het onderzoek of er een goedkoper en kwalitatief vergelijkbaar alternatief is 

voor de nieuwbouw van het stadskantoor past hier goed bij.  

 

De PvdA heeft voortdurend helderheid willen geven in de verkiezingscampagne: het 

stadskantoor was nodig voor de realisatie van Lange Wemen. Dat heeft ons stemmen 

gekost. Toch hebben wij steeds gemeend die helderheid te moeten geven, dat was het 

eerlijke verhaal. Natuurlijk hadden wij de ruimte die in de afgelopen weken is ontstaan door 

de onderhandelingen over de horecawand en de kerk liever eerder gehad, maar die ruimte 

was op dat moment niet aan de orde. 

 

En ondanks dat de verkiezingen door sommige partijen niet meer waren dan een referendum 

over het stadskantoor, ligt er een coalitieakkoord voor waarin we de koers uitzetten voor 

Hengelo in de komende jaren. Zorg, welzijn en participatie wordt dichterbij mensen 

georganiseerd. Het armoedebeleid wordt geïntensiveerd. We gaan als Hengelo en binnen 

Twente keihard aan de slag om de werkloosheid te bestrijden. De bewonersbedrijven 

hebben hun plek als het gaat om maatschappelijke participatie en burgerkracht. Hart van 

Zuid wordt verder ontwikkeld als belangrijke economische pijler in de regio en cultuur wordt 

bereikbaar voor alle kinderen door muziek-, kunst en cultuureducatie terug te brengen naar 

de basisscholen.  

 

Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar een aantal onderwerpen die de afgelopen 

periode hoog op de politieke agenda stonden. Voor het skatepark is een uitstekende 

oplossing gevonden. We maken een nieuwe start met het groenbeleid, waarin we 

vraaggestuurd gaan werken. En daarnaast is voor ons als PvdA van belang dat er ruimte 

komt voor een andere oplossing voor de huisvesting van AC Bij de Toren. De keuze voor 

huisvesting in het stadhuis is voor ons tot op de dag van vandaag een doorn in het oog. 
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Voor de helderheid: wat ons betreft is het alsnog huisvesten van het activiteitencentrum in 

het Mediantpand aan de Willemstraat niet aan de orde. 

 

We zijn tevreden over het voorliggende coalitieakkoord. Als PvdA vonden we het van belang 

dat onze wethouder een belangrijke portefeuille zou krijgen in het sociaal domein, waarmee 

we na vier jaar een fysieke portefeuille terugkeren naar het domein waar wij graag met onze 

poten in de stad staan. Met de nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn krijgt Jan 

Bron de komende jaren een zware kluif.  

 

Laat ik afsluiten met de hoop dat we na deze rumoerige weken als raad samen aan de slag 

gaan voor een energiek en aangenaam Hengelo. De passage over een open en actieve 

houding naar de oppositiepartijen is wat ons betreft geen holle frase, maar wel altijd op  

basis van een inhoudelijke discussie met het algemeen belang als vertrekpunt. Daarop is de 

PvdA-fractie aanspreekbaar, maar zullen we ook de andere raadsfracties aanspreken. 


