
Open brief aan de inwoners van de Gemeente Almelo! 

Beste kiezer, 

Te midden van het oorverdovende campagnelawaai met beloftes en 
verkiezingsslogans van 15 verschillende partijen, neem ik plaats in het oog 
van de storm om even de balans op te maken.  

Woensdag mogen we naar de stembus en in het heetst van de strijd wordt er 
veel geroepen, maar er wordt ook veel geschreeuwd. Dat laatste vooral door een 
enkele ontevreden kiezer die zich graag in ruwe taal uitdrukt. Op social 
media wekken zij als zelfbenoemde specialisten de suggestie niet alleen de 
klok te hebben horen luiden, maar zelfs de hele toren te hebben gebouwd. 
Vaak is dit geschreeuw van de zijlijn, zonder inhoudelijke dossierkennis, 
zonder betrokkenheid bij de complexe besluitvorming en urenlange debatten. 
Meestal zelfs zonder ooit zelf actief bij te dragen aan het nog mooier maken 
van onze stad.  

Vier jaar geleden gebeurde hetzelfde. De toon van toen, klinkt nu door. 
Politiek zou onbetrouwbaar zijn en lokale politici zouden er alleen maar 
verkiezingspraatjes met loze beloftes op nahouden. Ook wordt beweerd dat 
lokale partijen meer kunnen bereiken dan landelijke partijen. Wij zijn echter 
allemaal Almeloërs! Velen van ons zijn hier geboren en getogen. Wij wonen 
hier, ontspannen hier en wij willen het beste voor onze stad. De VVD Almelo is 
als het ware ook een lokale partij, maar dan met belangrijke bestuurlijke 
lijnen naar Den Haag en de provincie. Hier maken wij als VVD het cruciale 
verschil met de vele lokale eenmanspartijen. Wat hebben die lokale partijen 
gerealiseerd? Wat heeft het Almelo gebracht behalve veel discussie, 
hoogoplopende ellenlange vergaderingen en besluiteloosheid?  

De VVD is van het doen! Niet lullen maar poetsen!  

Ter herinnering geef ik graag een kort en voor u herkenbaar overzicht van 
zaken die wij hebben gerealiseerd. Wat wij vier jaar geleden hebben beloofd en 
wat wij nu hebben gerealiseerd.  
  
Kijkt u even mee? 

  
• Motie “Iets doen voor je uitkering” (initiatief VVD). 
• Inzet op vervanging kosten verslindende directie XL Businesspark. 
• Verhogen acquisitiekracht van XL Businesspark waardoor meer 

bedrijven zich vestigen in Almelo en meer nieuwe banen ontstaan. 
• Behoud Rechtbank Almelo (initiatief VVD Almelo) 



• Versnelde verbreding A1 naar voren getrokken (initiatief VVD) 

• Afschaffing hondenbelasting (oorspronkelijk initiatief VVD) 

• Motie Onderhandelingen verkoop Twence gestart (initiatief VVD) 

• Verkeer terugbrengen in Grotestraat-Zuid (initiatief VVD) 

• Meer groen/bomen in de binnenstad (ondersteund door VVD) 

• “Financiën op orde” harde VVD lijn wordt nog steeds doorgevoerd 

• Versnelde aanpak en investering in de binnenstad 

• Motie doortrekken snelle verbreding kanaal naar havenkom centrum 

• Motie communicatie en betrekken inwoners bij 
bestemmingsplannenherziening (initiatief VVD) 

• Mobiliteitsplan Sluiskade verworpen op verzoek bewoners 
• Garagetarieven bewoners Hagenborgh verlaagd (initiatief VVD) 
• Interpellatiedebat Cogas om vrijheid in aansluitingen te behouden 
• Aandacht gevestigd op meer camera’s op straat (Almelo veilige stad) 

Deze raadsperiode zit erop. Wij hebben de afgelopen 4 jaar met een stevig VVD 
team keihard gewerkt en Almelo vanuit onze rol als oppositieleider vooruit 
gebracht.  

Mijn team en ikzelf kijken nu uit naar een nieuwe periode. Er is nog veel te 
doen in Almelo! Met uw stem kunnen wij ons blijven inzetten voor deze 
mooie stad. Wij hebben iedere stem hard nodig!  

Almelo, een stad om van te houden!  

Op naar 21 maart!  

Vriendelijke groet, 
Jemy Pauwels 
Lijsttrekker VVD Almelo 

  


