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Voorwoord 
  
          Almelo, Oktober 2016 
 Almelo, een stad om van te houden! 
  
Met dit verkiezingsprogramma presenteert de VVD Almelo haar visie op de gemeente voor 
de komende vier jaar. 
 
VVD Almelo is trots op de gemeente Almelo en ziet veel kansen om de stad ‘the place to be’ 
te maken voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Dit kan door te anticiperen op de 
veranderende mentaliteit. Mensen maken steeds bewuster keuzes, door rekening te houden 
met financiën, duurzaamheid, gezondheid, efficiënte tijdsbesteding en meer van deze 
thema’s. De gemeente Almelo moet als dienstbare organisatie efficiënt omgaan met die 
bewuste keuzes van haar ‘klanten’. 
 
Degelijk financieel beleid blijft topprioriteit voor de VVD; het huishoudboekje moet op orde! 
Voor wat betreft de werkgelegenheid ziet de VVD Almelo kansen in het creëren van een 
ideaal (duurzaam) vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Hiermee gaan de gewenste en 
noodzakelijke CO2-reductie en het bevorderen van werkgelegenheid hand in hand.  
Ook veiligheid is een thema dat hoog op de liberale agenda staat. Vertrouwen in de overheid 
staat of valt met handhaving. Het ingezette zero-tolerancebeleid op dit gebied krijgt volledige 
steun. Op sociaal terrein blijft de VVD streng maar rechtvaardig. Het credo blijft: geen 
hangmat maar een vangnet. Er is stimulans voor diegenen die het wel zelf kunnen en er is 
hulp voor degenen die het niet zelf kunnen redden.  
In dit programma wordt ook aandacht besteedt aan de samenwerking met de andere 
Twentse VVD-fracties. Gezamenlijk is een regionaal verkiezingsprogramma opgesteld dat 
onderdeel uitmaakt van het programma dat voor u ligt. 
 
De VVD anticipeert ook op de veranderende maatschappij. Wij zijn van mening dat een 
continu interactief contact met burgers en bedrijfsleven steeds noodzakelijker is. Niet alleen 
om te horen wat onze leden en kiezers van ons verwachten, maar ook om begrip te krijgen 
voor mensen die anders tegen zaken aankijken. Het moge duidelijk zijn dat we hierbij 
gebruik maken van eigentijdse middelen. Verder wil VVD Almelo meer mensen betrekken bij 
de lokale politiek. Dit gaan we doen door te laten zien en merken dat politiek niet alleen 
effectief is, maar vooral ook leerzaam, verbindend en gezellig! 
 
Met vertrouwen en enthousiasme om Almelo beter en mooier te maken gaat de VVD Almelo 
op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 
 
De VVD gaat voor Almelo, een stad om van te houden! 
 
De programmacommissie 
 
Jemy Pauwels 
Tom Velthuis 
Egbert Willems 
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1.Inleiding 
   
Almelo een stad om van te houden 
 
Almelo, met haar omliggende dorpskernen, is een gemeente om van te houden en om trots 
op te zijn. Trots vanwege het groen in de stad, Almelo als waterstad, de centrumfunctie voor 
Twente, de grote bedrijvigheid, de vele BN’ers met Almelose roots en natuurlijk Heracles 
Almelo. Als in 2019 de waterboulevard is doorgetrokken, doet Almelo de naam waterstad 
nog meer eer aan. 
 
Almelo speelt een belangrijke rol voor de Twentse werkgelegenheid met bedrijven op het 
gebied van hightech, lifetech, de maakindustrie, food en de dienstverlening. Dat maakt 
Almelo tot een centrumgemeente in Twente. De samenwerking tussen de 14 
regiogemeenten achten wij van groot belang. 
 
Als het om bekende Nederlanders gaat, is Almelo een ‘hofleverancier’. Van het aantal 
bekende Nederlanders met roots in Twente, komt het merendeel uit Almelo. Zij laten zich in 
de media graag positief uit over hun geboortestad en dat biedt kansen voor Almelo. Ook de 
bruisende binnenstad met vele succesvolle evenementen en het groen én het water dat 
steeds prominenter zichtbaar wordt, zijn belangrijk om als gemeente en stad aantrekkelijk te 
zijn voor inwoners en bedrijven. 
 
Onze stad heeft met Heracles Almelo een stabiele middenmoter in de eredivisie. Het merk 
Heracles Almelo biedt de gemeente de mogelijkheid voor promotie van Almelo als ‘place to 
be’ voor sporters, sportliefhebbers en het bedrijfsleven. 
 
Uitdagingen zijn er ook in Almelo. Ondanks de omvangrijke werkgelegenheid zien we een 
hoge werkloosheid door een verkeerde mix van banen en werkzoekenden. Al decennialang 
is overerving van armoede een uitdaging met grote impact op de stad. De financiële situatie 
van de gemeente is na jarenlange bezuinigingen ongezond geworden. De gemeente staat er 
wat dat betreft niet florissant voor.  
 
De VVD Almelo ziet zichzelf als een teamspeler binnen de raad, binnen de eigen fractie en 
binnen de samenwerking met andere fracties en het College. Onze fractie vertegenwoordigt 
de stad als een goed samenwerkende eenheid. We gaan voor verbinding en we willen 
benaderbaar zijn en blijven voor inwoners van de stad. We komen in Almelo op voor onze 
liberale standpunten: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Daar staan we voor! 
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2. De Gemeente die luistert en doet 
 
Wie uit zichzelf contact opneemt met de gemeente Almelo met ideeën, suggesties of voor 
advies, verdient een luisterend oor en de bereidheid om mee te denken. Wij vinden het 
belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven die van belang zijn voor de 
samenleving stimuleert, faciliteert en helpt zoeken naar mogelijkheden. Dat in plaats van te 
redeneren vanuit beperkingen. 
De VVD verwacht dat de gemeente begrijpelijk advies geeft vanuit een wijkgerichte 
benadering, specifieke kennis wil en kan delen, overbodige regels wegneemt en de 
verbinding legt tussen relevante bedrijven en instanties. Het is ook belangrijk dat inwoners in 
een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. 
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Een gemeente die digitaal 
producten aanbiedt, houdt tijd over om naar bewoners en bedrijven toe te gaan. 
Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit.  
De gemeente is er voor ons en niet andersom. Wij vinden het normaal dat de gemeente de 
telefoon opneemt als je belt en dat zij er alles aan wil doen om je goed te helpen. Signalen 
van inwoners die niet teruggebeld worden of helemaal geen reactie krijgen op mails of 
brieven, zijn niet acceptabel voor de VVD. Ook inwoners die interesse hebben om grond aan 
te kopen om daar hun droomhuis op te bouwen, verdienen maximale aandacht. Helaas zijn 
er nog altijd te veel klachten van inwoners en ondernemers over dit onderwerp. 
Wat ons betreft is het gemeentehuis ook buiten kantooruren geopend voor zaken die je niet 
digitaal kunt regelen. De VVD wil openstelling op een avond en eventueel op zondag 
bespreekbaar maken en de mogelijkheden hiervan verkennen.   
 
De gemeente communiceert helder en begrijpelijk en bij voorkeur zoveel mogelijk via digitale 
kanalen. Beperkte communicatie via de (gratis) huis-aan-huis-weekbladen blijft wat betreft 
de VVD onderdeel van de communicatie.  
  
3. Werk 
 
Wij vinden het belangrijk dat duurzame ondernemers en projecten de ruimte krijgen in 
Almelo. De gebieden rondom Twentepoort, Bedrijvenpark Twente, XL Businesspark en 
Leemslagenplas zijn hiervoor zeer geschikt. Duurzaam ondernemerschap leidt tot groei en 
meer werkgelegenheid in Twente.  De gemeente moet volop inzetten op het faciliteren van 
bedrijven die voorop willen lopen in de transitie van energie en mobiliteit. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan: Solarparken op daken van bedrijven, warmte-koude opslag 
(Leemslagenplas), windmolens, biomassa / warmteopwekking en smart grids. 
  
De VVD maakt werk van werkgelegenheid door de economische structuur te versterken. Dit 
doen we onder andere door werk te maken van duurzaamheid en van passende banen in 
Almelo, en daarmee in Twente. Hiervoor zoeken we de samenwerking met Saxion 
Hogescholen, ROC van Twente, Universiteit Twente, Novelty en de regionale netwerken 
(onder andere IKT, TKT, Green Businessclub, Zakelijk Almelo, ROC Twente). Daarnaast 
faciliteert, ondersteunt en begeleidt de gemeente ondernemers actief bij trajecten om 
geschoold personeel te vinden.  
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Facilitaire ondersteuning bij het opstellen van programma’s om personeel uit te ruilen of bij 
het vinden van geschikte werklozen, biedt volgens de VVD een kans voor de gemeente. 
(Nieuwe) ondernemers worden via een ondernemersloket gefaciliteerd om hen zo snel en 
adequaat mogelijk van dienst te zijn 
  
4. Veiligheid 
 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen, zowel in onze eigen buurt als in huis. Veiligheid in 
de eigen omgeving is allereerst een verantwoordelijkheid van de Almeloër zelf. Daarnaast is 
veiligheid een van de kerntaken van de gemeente, met oog voor het veiligheidsgevoel van 
Almeloërs. 
De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt en daarbij maakt het niet uit vanuit 
welke gemeente de diensten komen. Hulpverleners en anderen die zich inzetten voor de 
publieke zaak moeten ongestoord hun werk kunnen doen en tegen belemmering daarvan 
wordt streng opgetreden. De VVD Almelo hanteert het motto: ‘handen af van onze 
hulpverleners’ 
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor 
initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. Veiligheid is een 
gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van Almeloërs om verdachte of 
onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de 
telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst. 
Hiervoor zal de wijkgerichte benadering worden toegepast. 
De VVD Almelo steunt de harde aanpak van het fenomeen ‘ondermijning’ waarbij de 
burgemeester en het openbaar ministerie samen optrekken. Door een combinatie van 
bestuurs- en strafrechtelijk optreden wordt ‘ondermijning’, zoals bijvoorbeeld de vermenging 
van boven- en onderwereld of de georganiseerde criminaliteit, hard aangepakt. Voor de VVD 
geldt hier: zero tolerance. 
 
De burgemeester maakt actief gebruik van zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die er 
zijn om de openbare orde te handhaven en om overlast te bestrijden. In samenwerking met 
de politieleiding zorgt de burgemeester ervoor dat de politie alle benodigde instrumenten kan 
én zal inzetten om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. Denk aan het afkondigen van 
gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, een 
noodverordening afkondigen, preventief fouilleren, uitbreiding cameratoezicht, bestuurlijke 
ophouding, toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen, enzovoort. Het strak 
volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. 
Zo pakt de gemeente ook drugsdealers aan en gebruikt de burgemeester zijn 
bevoegdheden om drugspanden te sluiten. Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken 
als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt 
actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (Bevordering 
Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) hiervoor geeft. 
Het gebruik van technologie, zoals helmcamera’s en (permanent) cameratoezicht, kan 
helpen om de veiligheid te vergroten. De VVD is voorstander van cameratoezicht in en 
rondom het uitgaansgebied, zoals op het Catharina Amaliaplein. Hangjongeren en hun 
ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Ook wil de VVD een zero 
tolerance beleid voor loverboys. 
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5. Zorg en ondersteuning 
 
Iedereen verdient passende zorg. Hulp is nodig wanneer je gezondheid je in de steek laat of 
bij voorbeeld bij opvoeding van je kinderen. Wij vinden het normaal dat familie, buren en 
vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt is er zorg en ondersteuning voor wie dat echt 
nodig heeft. 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en leven in de 
eigen omgeving en met de ondersteuning die daarbij nodig is. Daarom is het belangrijk dat 
zorg dichter bij de mensen wordt aangeboden. Wij steunen initiatieven voor zorg op kleine 
schaal.  
Zorg en ondersteuning biedt een vangnet voor hulpbehoevenden; voor mensen die wel 
willen, maar niet kunnen. Het is geen hangmat voor mensen die wel kunnen, maar niet 
willen. Tegen mensen die wel kunnen maar niet willen mag hard opgetreden worden. Zij 
duperen tenslotte de groep mensen die wel wil maar niet kan. 
Waar dit kan, moet de inzet (zware) zorg en ondersteuning worden voorkomen. Problemen 
ontstaan niet van de een op de andere dag, of dat nou gaat om de opvoeding van kinderen 
of problemen als gevolg van een dementerende partner. Als je weet hoe problemen 
ontstaan en zich ontwikkelen, kan er ook een manier worden bedacht om eerder in te grijpen 
om erger te voorkomen. De gemeente dient zich hiervoor waar mogelijk maximaal in te 
zetten. 
 
6. Budgetneutraliteit sociaal domein 
 
Nu de gemeenten naast extra taken (WMO, Jeugdwet en participatiewet)  ook extra geld 
hebben gekregen, heeft de gemeente alles in één hand. Het streven van de gemeente 
Almelo moet daarom zijn om uit te komen met het geld dat beschikbaar is gesteld door het 
Rijk. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Er moet geïnvesteerd worden in de verandering. De 
sleutel daartoe is volgens ons het investeren in preventieve maatregelen en het leggen van 
(nog) meer verbindingen tussen professionals. 
De VVD vindt zelf- en samenredzaamheid belangrijk en iets om na te streven. Voor hen die 
vanwege psychische en/of lichamelijke beperkingen genoodzaakt zijn om een beroep te 
doen op de lokale en of landelijke overheid, vervult de overheid een taak. 
We zijn trots op de vele Nederlanders die met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 
mantelzorgers bij om te voorkomen dat deze mensen overbelast raken. 
Je bent medeverantwoordelijk voor je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden int de 
gemeente een eigen bijdrage (WMO). 
 
7. Minimabeleid 
 
Iedereen moet zoveel mogelijk meedoen in de samenleving, ook als het gaat om werk en 
inkomen. Daar waar het meedoen (tijdelijk) niet mogelijk is, moeten mensen ondersteuning 
als vangnet krijgen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van hulp of een uitkering. De 
ondersteuning moet er altijd op gericht zijn om mensen weer in staat te stellen zelf de 
verantwoordelijkheid te laten nemen voor het leven. Een leven lang hulp in de vorm van een 
uitkering (en aanvullende regelingen) is voor niemand goed. 
De vele particuliere initiatieven die draaien op vrijwilligers, zoals kledingbanken of 
budgethulp, zijn wat ons betreft een belangrijk onderdeel van het minimabeleid.  
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Wij vinden deze initiatieven zeer waardevol. Het blijft wel essentieel dat de ondersteuning 
erop is gericht dat de mensen weer in ‘eigen kracht’ komen te staan en niet permanent 
afhankelijk blijven van hulp.  
  
8. Afval, water en riool 
 
Het afvalstoffenbeleid van Almelo richt zich op vermindering van de hoeveelheid restafval en 
het hergebruik van grondstoffen. In de afgelopen vier jaar hebben Almeloërs meer afval 
gescheiden, maar hiervan hebben zij niet de financiële en/of praktische voordelen mogen 
ervaren. Voor de VVD Almelo is het helder: de financiële voordelen van afvalscheiding 
moeten Almeloërs in de portemonnee voelen. In de tussentijd staat de VVD open voor 
alternatieven die door nieuwe technologieën mogelijk worden gemaakt; nascheiding van 
afval door slimme installaties is hiervan een voorbeeld. 
 
Er wordt streng gehandhaafd als het gaat om het illegaal dumpen van afval en de kosten 
worden een op een verhaald op de vervuiler. Extra (camera) inzet zal daarbij niet geschuwd 
worden. 
Iedereen die gebruikmaakt van het riool en de maatregelen om het grondwater te 
beheersen, moet bijdragen aan de kosten. De rekening van de rioolheffing kan niet alleen bij 
de woningeigenaren worden neergelegd. Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende 
rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. 
 
9. Almelo verzorgde stad 
 
De VVD hecht veel waarde aan een verzorgde stad en daarom willen wij een programma 
optuigen dat burgers rechtstreeks aanspreekt op hun verantwoordelijkheid daarin. Het 
groen, het water, de centrale aanvoerwegen en de wijken, dienen er netjes, schoon en 
verzorgd uit te zien. Wij gaan uit van een gezonde balans tussen de gemeentelijke taak 
hierin en de inzet van burgers en ondernemers. De VVD vindt het belangrijk dat de 
gemeente haar burgers met een wijkgerichte aanpak enthousiast maakt en aanspoort om er 
gezamenlijk iets moois van te maken. 
Vernielingen in de openbare ruimte worden zo snel mogelijk hersteld en waar mogelijk 
worden de kosten verhaald op de veroorzaker. De burgerinitiatieven met als doel meer 
groen in de binnenstad en meer bomen langs de aanrijroutes naar Almelo, worden door de 
VVD ondersteund. 
 
10. Binnenstad 
 
De VVD hecht veel waarde aan een bruisende binnenstad. Daarbij zetten we maximaal in op 
het uitvoeren van het binnenstadsplan en daarmee het water terug te brengen in de 
binnenstad, nieuwe stadspleinen waar reuring is en het terugbrengen en aanleggen van 
groen. De VVD vindt dat de gemeente nieuwe initiatieven moet faciliteren om reuring te laten 
ontstaan op onder andere het Waagplein. Gedacht kan worden aan vaste units (kiosk) welke 
geschikt zijn voor pop ups. Jonge ondernemers kunnen hier tegen geringe huren hun waar 
verkopen. Samen met de provincie zetten we in op het terugdringen van leegstand in de 
binnenstad. 
 



 

Verkiezingsprogramma 2018-2022 VVD Almelo 
8 

Parkeren in de binnenstad moet concurrerend zijn voor het parkeren in de rest van Almelo. 
Mede door de zware economische jaren, maar ook de keuzes die onze gemeente heeft 
genomen voor het herinrichten van de openbare ruimte van de binnenstad is de bezette 
winkeloppervlakte helaas afgenomen. De winkels in de periferie bieden een soortgelijk 
assortiment en ook parkeerkosten zijn een reden om voor andere gebieden te kiezen. De 
VVD fractie is voorstander van 2 uur onbetaald parkeren op straat en in de parkeergarages.  
Ook wil de VVD in de bestaande parkeergarages op de onrendabele plekken, scherpe  
tarieven voor medewerkers van winkels/bedrijven werkzaam in de binnenstad. 
 
Onze fractie wil de binnenstadondernemers en –bezoekers tegemoet komen om weer te 
bouwen aan een bruisende binnenstad.  
Zoals twee uur onbetaald parkeren op straat (blauwe zone) om de korte stop in de 
binnenstad weer leven in te blazen en betaald parkeren voor een bewust geplande 
winkelmiddag in de bloeiende binnenstad. 
  
Bij de inrichting van de nieuwe binnenstad zullen de direct betrokken ondernemers en 
bewoners vroegtijdig meegenomen worden in het traject. Wij spreken hierbij natuurlijk ook 
over de ondernemers van de weekmarkt die na bijna 140 jaar tijdelijk ‘hun’ stekje hebben 
moeten verlaten. Door tijdige samenspraak over horecaterrassen, vaste winkellocaties, 
kunst, bomen en de weekmarkt zal deze inrichting zo optimaal mogelijk worden uitgewerkt. 
 
De VVD wil dat er met voortvarendheid gezocht wordt naar een volwaardige supermarkt op 
de AH-locatie. 
Door de structurele leegstand moet het kernwinkelgebied compacter. De VVD wil dit  
bereiken door stedelijk herverkaveling of transformatie door gebruik te maken van  
gemeentelijke, landelijke of provinciale fondsen om ondernemers te stimuleren naar een 
toekomstgericht vestigingspunt te verhuizen. De VVD wil nadrukkelijk een gelijk speelveld 
voor ondernemers, handhaven tegen detailhandel op plekken waar het volgens 
bestemmingsplan niet is toegestaan. 
 
11. Bereikbaarheid 
 
Een optimale bereikbaarheid van Almelo en Twente is erg belangrijk voor de VVD. Daarbij 
zetten wij actief in op het vergroten van de bereikbaarheid via: 

·       Wegen (tijdig vergroten capaciteit A1 en N35)              
·       Lucht (behoud en uitbreiding vliegfuncties Twente Airport) 
·       Water (CTT / CombiTerminalTwente locaties Hengelo en Almelo) 
·       Digitaal (aanleg van glasvezel infrastructuur, in zowel de stad als op het platteland) 

 
(bereikbaarheid van de regio komt aan de orde in de regioparagraaf) 
 
Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en 
doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. De geplande routes zullen 
afgestemd moeten worden op de omgeving en veiligheids- en bereikbaarheidseisen van het 
gebied. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes en 
oplaadplekken voor e-bikes die bijvoorbeeld worden gefaciliteerd door 
(horeca)ondernemers.  
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Ook is de VVD voorstander van het toestaan van fietsen door de langgerekte Almelose 
binnenstad; dit maakt ondernemers sneller bereikbaar. De gemeente neemt bij de inrichting 
van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van 
scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we 
samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). 
We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen 
kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan. 
 
12. Kunst en cultuur 
 
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 
creativiteit en creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. 
Daarnaast vormen culturele voorzieningen een essentiële voorwaarde om een levendige 
binnenstad te creëren waar mensen met plezier naar toe gaan. 
Wij willen graag het Stadstheater Almelo, de (toekomstgerichte) bibliotheek en Hof’88 
behouden. Vanaf 2018 moet meer werk worden gemaakt van monumenten- en 
erfgoedbehoud en muziek- en cultuuronderwijs op basisscholen. Muziek- en 
cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Cultuur is 
van ons allemaal en dus geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke 
groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. De VVD is 
daarom blij met verbindende culturele initiatieven (met een groot bereik) zoals ‘Van Katoen 
en Nu’ en ‘Het Verzet Kraakt’. Dergelijke vernieuwende initiatieven ondersteunen wij graag. 
Subsidies aan de muziekschool (Kaliber kunstenschool) en Studio 15 worden vanwege de 
bediening van een kleine doelgroep onder de loep genomen. 
 
13. Sport 
 
Het is een logische trend dat sportverenigingen samengaan om krachten, leden en 
vrijwilligers te bundelen. Anno 2018 is het ook voor de sportverenigingen steeds lastiger om 
voldoende vrijwilligers te vinden. Wij vinden sport een wezenlijk onderdeel van de 
samenleving, want het zorgt voor verbinding, sociale cohesie en het vormt kinderen, maar 
het is niet noodzakelijk dat ieder geloof of buurtschap een eigen sportvereniging heeft. 
Een mooi voorbeeld en rijke aanvulling voor onze stad is De Actief Betrokken Club (ABC), 
een project van Het Sportbedrijf om sportclubs een grotere sociaalmaatschappelijke rol te 
geven. Dat bevordert de saamhorigheid en het heeft een preventieve werking als het gaat 
om jeugdzorg. 
De VVD vindt dat schoolzwemmen een integraal onderdeel van het basisschoolpakket moet 
zijn zodat ouders niet langer zelf voor zwemles hoeven te betalen. Door het verduurzamen 
van Het Sportpark en het verlagen van de exploitatiekosten, wordt Het Sportpark als 
exploitant hiertoe in staat gesteld. 
  
14. Nieuwkomers 
 
De VVD sluit niemand uit en we zijn trots op hen die de kansen weten te benutten die 
Nederland hen biedt. Dat is ook wat wij van nieuwkomers verwachten. Zolang ze hier zijn, 
passen ze zich aan door de Nederlandse taal te leren en door bij te dragen aan de 
samenleving. Dat betekent dat iedereen die kan werken, werkt. Daarnaast is het de eigen 
verantwoordelijkheid van de nieuwkomer om de Nederlandse taal te leren, wat een must is 
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voor een goede integratie. De gemeente bevordert dat er voldoende betaalbare cursussen 
Nederlands zijn. 
Zodra het land van herkomst weer veilig is, gaan de nieuwkomers weer terug naar hun 
thuisland. Op deze manier is Almelo in staat het aantal nieuwkomers beheersbaar te houden 
en de financiële impact die samenhangt met (crisis)opvang beheersbaar en controleerbaar 
te houden. 
  
15. Financieel 
 
Het huishoudboekje van de gemeente Almelo moet weer op orde komen. Aan het financieel 
herstel van Almelo wordt sinds 2010 gewerkt. Ook in de periode 2018-2022 zit de gemeente 
(naar verwachting) niet ruim in haar jas. De VVD Almelo wil dat het weerstandsvermogen zo 
snel mogelijk op het benodigd niveau is. Ook de inkomsten en uitgaven moeten in balans 
zijn. Wij willen dat financiële overschotten worden gebruikt om het financieel herstel te 
bespoedigen en/of te investeren in de samenleving. De VVD wil dat de gemeente Almelo zo 
snel mogelijk van het financieel toezicht van de provincie Overijssel afkomt. 
We zijn voor zo laag mogelijke belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld 
en iedere euro die de gemeente uitgeeft, wordt verdiend door onze ondernemers en 
inwoners. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is 
waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. 
Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de 
instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar bezoekers gebruik van maken. 
Hetzelfde geldt voor hondenbelasting; dat dient gebruikt te worden voor faciliteiten waar 
hondenbezitters gebruik van maken.  
De VVD blijft benadrukken dat de gemeente zich moet focussen op haar kerntaken. Actieve 
grondpolitiek en participaties in bijvoorbeeld Cogas, Twente Milieu en Crematoria Twente 
moeten worden heroverwogen. VVD is voorstander van verkoop van 
bezittingen/deelnemingen die niet direct te relateren zijn aan de kerntaken van de gemeente. 
Dat deze verkoop tegen een redelijke opbrengst moet zijn en zo transparant als mogelijk 
moet worden uitgevoerd, mag duidelijk zijn. 
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REGIO VERKIEZINGSPROGRAMMA 
 
1. Samenwerking in Twente 
 
De VVD hecht veel waarde aan regionale samenwerking. De samenwerking tussen de 
diverse gemeentelijke VVD fracties in Twente maar zeker ook de samenwerking met VVD 
fracties op provinciaal, landelijk (Haags) en Europees niveau, biedt voor de Twentenaren 
belangrijke kansen. Te denken valt aan dossiers zoals werkgelegenheid (behoud van de 
Rechtbank Almelo en PI de Karelskamp) bereikbaarheid & economie (versnelde verbreding 
A1/ aanpak N35 / het Karrenspoor, verbetering van spoorverbindingen). De twentse VVD 
fracties willen hun samenwerking daarom verder intensiveren, om zo nog meer voor alle 
Twentenaren te kunnen betekenen. 
De 14 twentse VVD  fracties hebben voor de Regio Twente de volgende speerpunten 
vastgesteld, die in alle lokale twentse VVD programma’s terugkomen. Deze bestaan uit: 
  
2. Bereikbaarheid van Twente 
 
De VVD hecht veel waarde aan een optimale bereikbaarheid van de regio Twente. Daarbij 
zet de VVD actief in op het vergroten van de bereikbaarheid via: 
a.      Wegen (vergroten capaciteit A1 en N35) 
b.      Lucht (behoud en uitbreiding vliegfuncties Twente Airport) 
c.      Water (CTT / CombiTerminalTwente locaties Hengelo en Almelo) 
d.      Digitaal (aanleg van glasvezel infrastructuur, in zowel stedelijk als agrarisch gebied) 
  
Het is een toenemende frustratie van vele Twentenaren; een dichtslibbende A1. De 
verbreding van de A1 (van knooppunt Beekbergen naar knooppunt Azelo) staat gelukkig 
gepland en is daarmee opgenomen in het investeringsprogramma van Rijkswaterstaat; het 
laatste stuk tussen Rijssen en Azelo is volgens planning uiterlijk 2028 gereed. De VVD blijft 
zich inzetten om de realisatie hiervan te vervroegen. 
  
3. Werkgelegenheid & economie in Twente 
 
De Twentenaren zijn trots op hun regio. Dit uit zich onder andere in een gezonde 
arbeidsmentaliteit, van ‘niet kletsen, maar aanpakken’. Deze mores wordt inmiddels landelijk 
herkend. Hoewel de Twentse economie het de laatste decennia –mede door de wereldwijde 
crisis-  zwaar had, zien we langzaam aan een mooie verbetering optreden: bedrijven kunnen 
weer groeien en de werkloosheid daalt zienderogen. Deze inspanningen heeft Twente 
grotendeels op eigen kracht geleverd. Dat is knap. 
Echter, om de noodzakelijke sprong naar de toekomst duurzaam te kunnen maken, zijn 
substantieel meer investeringen vanuit het Rijk nodig. We zien dat andere regio’s door 
dergelijke steun in de afgelopen periode al fraaie stappen konden zetten. Nu is Twente aan 
de beurt! 
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4. Duurzaamheid & innovatie in Twente 
 
De VVD hecht veel waarde aan het actief bijdragen aan de provinciale en landelijke 
duurzaamheids-doelstellingen. De VVD wil initiatiefnemers maximaal ruimte bieden om te 
komen met initiatieven voor economisch haalbare duurzame energieprojecten die 
(substantieel) bijdragen aan het realiseren van de lokale, dan wel regionale of provinciale 
duurzaamheidsdoelstellingen. 
Tevens veronderstelt de VVD dat ondernemers economisch voordeel kunnen halen uit het 
realiseren van duurzame energieprojecten, waaruit regionale bedrijven (bestaand en nieuw 
te vestigen) verder kunnen groeien en daarmee bijdragen aan bevordering van de regionale 
werkgelegenheid. 
De Provincie Overijssel biedt de mogelijkheid hiertoe via een provinciaal Energiefonds. Dit 
fonds biedt voor initiatiefnemers financieringsmogelijkheden om duurzame energieprojecten 
te realiseren die bijdragen aan het opwekken van duurzame energie (Terra Joules) en 
besparing van CO2. De VVD moedigt ondernemers vooral aan om waar gewenst gebruik te 
maken van deze financieringsvorm, in combinatie met eventuele SDE subsidie 
mogelijkheden vanuit het rijk. 
 
Vanwege de unieke combinatie van hoogwaardige kennis- en maakindustrie in Twente, 
ondersteunen de lokale VVD fracties de ingezette koers om op deze terreinen –samen met 
onderwijsinstellingen en ondernemers- een krachtige ontwikkeling voor Twente in te zetten. 
Zowel landelijk als mondiaal. 
  
5. Twente Branding 
 
De VVD hecht veel waarde aan regionale bundeling van krachten om middels ‘Twente 
Branding’ onze mooie regio landelijk nog verder op de kaart te zetten. De VVD is er 
voorstander van dat de middelen die hiervoor nodig zijn, afkomstig zijn uit het gebundelde 
budget dat beschikbaar komt voor de Agenda voor Twente. Afstemming tussen de diverse 
gemeenten in de Regio Twente is voor de VVD van groot belang om te komen tot voldoende 
draagvlak. De VVD blijft zich actief inzetten om vanuit deze bundeling van krachten, Twente 
zowel politiek, bestuurlijk als commercieel te promoten. 
  
 


