Samenvatting Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Hengelo 2022-2025

Hengelo is een fijne stad om in te wonen, werken en op te groeien. Maar er zijn dingen
die beter kunnen. Zoals betaalbaar wonen of liefdevolle zorg en goede ondersteuning
krijgen, wanneer je die nodig hebt. In ons programma vertellen wij wat wij willen gaan
doen in de komende 4 jaar en daarna. De rode draad is: breng de menselijke maat
terug. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.

Wonen
Wonen is een grondrecht, maar door de huidige wooncrisis is het vinden van een fijne
betaalbare woning lang niet vanzelfsprekend. Koophuizen zijn zo duur geworden dat
starters geen kans meer hebben. Er zijn ook te weinig woningen voor ouderen, met of
zonder zorg aan huis. En dat betekent weer dat ouderen langer blijven wonen in hun
(koop)woningen, waardoor het aanbod van ook koopwoningen laag blijft. Door die
schaarste, maar ook door de lakse houding van de overheid tegen beleggers, wordt het
steeds moeilijker voor starters om een dak boven het hoofd te vinden.
Wat is dan de oplossing? Allereerst moet maar weer eens duidelijk worden dat een huis
is om in te wonen, niet om er veel geld aan te verdienen. Wij willen een
bewoningsplicht: als je een huis koopt, moet je er ook zelf in gaan wonen. Er moeten
ook meer huizen worden gebouwd. Er is behoefte aan woonruimte voor starters,
studenten, ouderen, lagere en middeninkomens, en ook voor kwetsbare groepen.
Daar waar de markt de ontstane problemen niet oplost, moet de gemeente haar rol
pakken. Wij willen dat de gemeente, samen met de woonpartners, zoals corporaties en
bouwbedrijven, afspraken maakt hoe ze zo snel mogelijk meer betaalbare woningen
gaan bouwen die passen bij de behoefte van de inwoners. Niet alleen in de stad, ook in
Beckum, waar we ruimte voor 80 nieuwe woningen willen geven.
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Armoede en Schulden
Hengelo is geen arme stad. Toch heeft 8,5% van de Hengelose gezinnen te maken met
problematische schulden, dat wil zeggen schulden die je niet of moeilijk kunt
terugbetalen. Een deel van die schulden wordt veroorzaakt door de overheid en de
gemeente, bijvoorbeeld door boetes bij het te laat betalen van belastingen of doordat de
aanvraag van een uitkering soms maanden duurt vanwege overtrokken controledrang.
Wij willen dat de gemeente haar eigen inwoners vertrouwd en helpt om aanvragen
te doen voor de ondersteuning waar ze recht op hebben.
De gemeente moet inwoners helpen om uit de schulden te komen, zodat mensen weer
op eigen benen kunnen staan. Daarvoor willen een gemeentelijk schuldenfonds
oprichten dat schulden overneemt. Mensen met schulden hebben zo nog maar één
schuldeiser, de gemeente. De schulden kunnen dan op een redelijke en realistische
manier worden terugbetaald. We willen dat inwoners ondersteuning kunnen krijgen bij
juridische vragen. Daarom willen we de sociale raadslieden terugbrengen, zodat
iedereen toegang heeft tot juridisch advies.

Werk, economie en inkomen
Wij willen onze economie stimuleren door meer samen te werken met bedrijven en het
MKB uit de eigen regio. De gemeente heeft te lang gedacht dat grote bedrijven blijven
als je het ze naar de zin maakt. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat gehad.
Grote bedrijven, zeker als ze van buiten de regio komen, zullen vertrekken wanneer ze
ergens anders goedkoper kunnen produceren, zie bijvoorbeeld Siemens.
Geef daarnaast steun aan mensen die een bedrijf willen starten, in het bijzonder
studenten van UT en Saxion. Zo hou je jonge ambitieuze mensen in de regio. Wij willen,
samen met de ondernemers uit onze stad plannen ontwikkelen om Hengelo een
aantrekkelijkere stad te maken om te ondernemen. We willen ook dat de gemeente
stimuleert dat werkzoekenden en bedrijven elkaar makkelijk kunnen vinden. Daarbij
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speelt het onderwijs (bijvoorbeeld het ROC), maar ook het Twents fonds voor
Vakmanschap een belangrijke rol.
Ook willen wij basisbanen creëren, voor mensen waarvoor een gewone betaalde baan
(tijdelijk) onhaalbaar is. Re-integratie binnen de SWB is niet voor iedereen passend.
Basisbanen kunnen een goed middel zijn om mensen aan het werk en uit een isolement
te krijgen. Deze mensen worden ingezet voor taken die belangrijk zijn voor de stad,
maar nu blijven liggen. De gemeente moet ook sociaal blijven aanbesteden en sociaal
ondernemerschap actief ondersteunen. Zo investeert onze gemeente in haar
werknemers en inwoners en beloont ze ondernemers die zich inzetten voor een sociale
en inclusieve gemeente.

Zorg en Jeugdzorg
Decentralisatie en participatie waren de toverwoorden van de afgelopen jaren. Dat klinkt
mooi, maar waar het op neerkomt: de gemeente moet steeds meer doen voor steeds
minder geld. Daardoor is er teveel bezuinigd op voorzieningen die waardevol zijn.
Bezuinigingen die volgens ons op de langere termijn juist voor hogere kosten gaan
zorgen.
Wij willen daarom juist investeren in wijkwelzijnswerk en buurtwerk. Vaak kunnen
problemen makkelijker opgelost voordat ze te groot zijn geworden. Als je er maar op tijd
bij bent. Wij willen daarom ook de straathoekwerkers terug laten komen. Zij kunnen
voor verbinding zorgen in een wijk en vertrouwenspersoon zijn, en zo problemen eerder
signaleren en voorkomen. Ook mantelzorgers moeten beter ondersteund worden,
zodat ze hun belangrijke werk op een goede manier kunnen doen.
Wij willen stoppen met aanbesteden, maar juist partners worden met
zorgaanbieders. Het huidige systeem maakt er veel te veel een geldkwestie van. En
dat leidt uiteindelijk alleen maar tot verschraling van de zorg en lagere beloning voor
zorgmedewerkers. Wij willen gaan samenwerken met een aantal betrouwbare
zorgaanbieders. Dat is beter voor de mensen die zorg nodig hebben, voor de
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zorgmedewerkers en uiteindelijk voor ons allemaal. Waar we ook mee willen stoppen is
de zorgindicatie door de gemeente. De zorgverleners zijn de deskundige professionals.
Wij willen integrale wijkteams die zorg leveren waar ze de behoefte zien.
Wij willen er zijn voor kinderen en jeugdigen die zorg nodig hebben, ondanks dat we
hier niet de middelen voor krijgen. De wachttijden moeten fors omlaag. Voor de korte
termijn pleiten we in ieder geval voor het zoveel mogelijk voorkomen van
uithuisplaatsingen. Dat kan door eerder problemen te signaleren en een helpende
hand te bieden aan ouders, kinderen en jongeren die dat nodig hebben.

Onderwijs en jongerenbeleid
Wij willen gelijke kansen voor iedereen: het mag niet uitmaken in welk gezin of in
welke wijk je geboren bent. Goed onderwijs en een goede, betaalbare voorschool zijn
daarin cruciaal. Hier leren kinderen belangrijke vaardigheden waar ze hun hele leven
plezier van zullen hebben. Dit is speciaal belangrijk voor kinderen die deze
vaardigheden van huis uit onvoldoende meekrijgen. Wij willen dat de gemeente dit
stimuleert en ondersteunt, zodat alle kinderen in Hengelo een goede en eerlijke start
kunnen maken.
Een bibliotheek is enorm waardevolle voorziening. Daarom willen we dat de
bibliotheken in de stad en de Hasseleres en op zoveel mogelijk basisscholen behouden
blijven en zich verder ontwikkelen. Zodat de bibliotheek zijn belangrijke maatschappelijk
rol kan blijven vervullen, zoals het stimuleren van ontmoeting, het tegengaan van
laaggeletterdheid en het bevorderen van digitale vaardigheden.
Hengelo moet een fijne stad zijn voor jong en oud. Daarvoor zijn voorzieningen
nodig; functionele voorzieningen, maar ook voorzieningen die simpelweg leuk zijn. Het
skatepark bij Metropool is een voorbeeld van zo’n plek. Wij willen de plekken en
voorzieningen die we hebben versterken en behouden, maar ook actief op zoek naar
meer mogelijkheden.
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Cultuur, sport en sociaal-culturele voorzieningen
In de afgelopen tientallen jaren is er veel bezuinigd op wat gemeenschappelijk was.
Hierdoor zijn onze inwoners van elkaar vervreemd geraakt. Wij willen die trend keren.
Zowel professionele als vrijwilligersorganisaties spelen een erg belangrijke rol
voor de sociale samenhang in wijken en buurten.
Wij willen dat er meer leuke, groene en uitdagende speelplekken komen, die
uitnodigen om te bewegen en ontdekken. Alle Hengelose kinderen moeten in hun buurt
veilig met elkaar buiten kunnen spelen.
Verenigingen en sportclubs vervullen een belangrijke sociale functie, die we verder
kunnen versterken door te zorgen voor samenwerking met wijk- en buurtwerk.
Verenigingen en sportclubs kunnen bij signalering en voorkoming van
problematiek een grote rol spelen, met name bij jongeren.
Speciale aandacht verdienen ook de diverse verenigingen, zoals de koren, de
muziekverenigingen, biljartverenigingen, de scouting enzovoorts, enzovoorts. Zij
hebben een belangrijke functie bij het vormen en behouden van de gemeenschap. Dat
geldt ook voor culturele voorzieningen. Een stad zonder culturele voorzieningen,
geen leefbare stad. Metropool, Oyfo en de Schouwburg Hengelo zijn voorbeelden van
voorzieningen met een grote uitstraling die Hengelo een fijnere plek maken om te
wonen en te bezoeken. Zij verdienen onze steun. Wij hebben hierbij speciale aandacht
voor de toegankelijkheid van deze voorzieningen voor iedereen.

Klimaat en gezonde leefomgeving
Ook in Hengelo moeten we ons voorbereiden op klimaatverandering en onze bijdrage
leveren in de energietransitie. De PvdA wil mensen die geen geld hebben voor de
verduurzaming van hun woning, de mogelijkheid geven dit wel te doen met behulp van
subsidies en goedkope leningen.
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Wij vinden de verduurzaming van Hengelo een collectieve verantwoordelijkheid en
vinden solidariteit hierin van groot belang. De lasten van de aanpassingen ten
behoeve van klimaatverandering en de energietransitie moeten eerlijk en naar
draagkracht verdeeld worden.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Iedereen moet kunnen komen waar hij of zij graag wil zijn. Dat betekent onder andere
veilige fietsroutes, met name naar scholen. Het betekent ook goed openbaar vervoer,
met name naar belangrijke voorzieningen zoals het ziekenhuis en naar scholen.
Knelpunten en gevaarlijke situaties op onze wegen lossen we op. Hengelo is
toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

Lokale democratie
Steeds meer taken worden door verschillende gemeentes gemeenschappelijk
georganiseerd in ‘de regio’. Hiermee komt het op afstand en wordt democratische
controle lastiger. Wij vinden dat dit transparanter en democratischer moet worden
georganiseerd.
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