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1Voorwoord Alexander Pechtold 
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek steeds 
nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen van de gemeente. 
Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik gezien hoe dat werkt. De 
belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijkse leven, in hun 
directe omgeving?’

Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar gemeenten 
voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we voldoende ruimte aan duurzame 
initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar talenten past? Worden zorg en ondersteuning van 
ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg 
woningen te bouwen voor iedereen? Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen 
inwoners in de toekomst nog meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van levende 
idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft antwoord op de vragen 
van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen 
zijn voor D66 een unieke kans op het lokale beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. 
Kort nadat we de grootste progressieve  partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak 
om door te pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. Geen 
valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en verbinding. De 
politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze idealen 
verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem nodig. D66 wil concrete 
resultaten boeken en iedere gemeente een plezieriger plek maken om te wonen. Daarom vraag ik iedereen 
naar de stembus te gaan. Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van het nieuwe 
Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een plek waar mensen er zijn voor elkaar, 
voor de buurt en voor de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. Elke stem telt. 

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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41. Inleiding
Dit is het programma van D66 Almelo voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart 2018. Uitgangspunt voor het programma zijn de vijf richtingwijzers 
van D66:

 1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen. 
 2. Denk en handel internationaal. 
 3. Beloon prestatie en deel de welvaart. 
 4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving. 
 5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden.

Kansen voor alle Almeloërs, daar staat D66 Almelo voor. Kansen voor een 
goed bestuur, kansen voor goed onderwijs, kansen voor goede en voor iedereen 
bereikbare zorg en kansen op een goede baan. Kansen voor jong en oud, voor mensen 
met en zonder een beperking, voor hoger opgeleiden en voor lager opgeleiden, voor geboren Nederlanders en 
voor Almeloërs die in een ander land geboren zijn. Een stad dus waar iedereen mee kan doen en waar iedereen 
zich thuis en veilig voelt. Een stad ook waar mensen elkaar en de overheid weer vertrouwen.

En het gaat beter met Almelo. De werkloosheid is gedaald, er wordt hard gewerkt aan een mooie binnenstad en 
er zijn veel evenementen. Maar er blijven ook uitdagingen. De werkloosheid is hoger dan in veel andere steden 
en de leegstand in de binnenstad is groot. Ook in Almelo krijgen we te maken met klimaatverandering en de 
gevolgen daarvan.

Het gaat beter met Almelo, maar helaas niet met iedereen. Nog te veel mensen kunnen niet meedoen, bijvoorbeeld 
omdat ze niet de juiste opleiding hebben, of omdat ze het slachtoffer zijn van arbeidsdiscriminatie. Omdat in 
onze openbare ruimte nog te weinig rekening wordt gehouden met mensen met een lichamelijke beperking. 
Omdat passende zorg niet altijd vanzelfsprekend is. Omdat te veel mensen te kampen hebben met armoede 
en schulden. Het zijn kwesties waarop de gemeente een antwoord moet hebben, want iedereen verdient gelijke 
kansen. In dit programma leest u hoe D66 Almelo daaraan wil werken. 

Jeroen Wiertz
Lijsttrekker D66 Almelo



52. Bestuur en burger
D66 vindt het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Almelo inspraak en ‘meespraak’ 
krijgen in de zaken die het dichtst bij hen staan. D66 is de partij van de bestuurlijke vernieuwing. 
Wij blijven pleiten voor de gekozen burgemeester en referenda. Wij zijn een progressieve partij die de 
verandering niet schuwt. Wij streven een democratische samenleving na op ieder niveau, zodat we allemaal 
mee kunnen beslissen over dat wat we zelf belangrijk vinden. We praten inwoners niet naar de mond, maar 
nemen hen mee in de besluitvorming. Zo wordt er mét inwoners beslist en niet slechts over inwoners. 
Almeloërs zijn kritisch en mondig genoeg om over veel zaken zelf te kunnen besluiten. Het gemeentebestuur 
moet vanuit de samenleving ontstane ideeën en initiatieven zoveel mogelijk ter harte nemen en de helpende 
hand reiken in de verdere ontwikkeling hiervan. Bovendien geeft het gemeentebestuur ook duidelijk aan 
wanneer zaken niet gerealiseerd kunnen worden en onderbouwt dit.

2.1. De gemeente als dienstverlener

Inwoners moeten veel meer mogelijkheden krijgen en daarbij actief geholpen worden door 
de gemeente, zodat er een ‘ja, mits’-cultuur ontstaat. De gemeentelijke organisatie staat in dienst 
van de lokale bevolking. Toch zijn er in Almelo voldoende signalen van zowel burgers als bedrijven dat de 
dienstverlening van de gemeente Almelo veel beter kan. D66 Almelo signaleert ook zelf dat er binnen de 
ambtenarij inderdaad veel wordt gedacht in ‘nee, tenzij..’. Hierdoor worden allerlei initiatieven in de kiem 
gesmoord. Dit moet anders.

 D66 Almelo wil daarom:

 
Dat gemeenteambtenaren zich dienstbaarder en flexibeler opstellen en actief met inwoners 
meedenken, in plaats  van slechts de regels te handhaven.

Een dienstverlenende lokale overheid. Het aanvragen van bijvoorbeeld vergunningen moet een 
eenvoudig, eerlijk en transparant proces zijn. Hierin worden inwoners zoveel mogelijk ontzorgd. 

Begrijpelijke taal naar inwoners in alle communicatie vanuit de gemeente. Hierdoor kan iedereen 
meedoen.

Dat burgerinitiatieven altijd gewaardeerd en serieus genomen worden. Hierbij wordt de 
vertegenwoordigende groep inwoners niet alleen integraal gehoord, maar neemt deze ook actief 
deel in het proces naar het definitieve plan.

Dat de gemeente meer informatie openbaar maakt conform het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet 
Open Overheid.
 
Dat het college door de raad genomen besluiten ook daadwerkelijk uitvoert en daar verantwoording 
over aflegt aan de raad.

Dat Almelo voorop blijft lopen op het gebied van digitale diensten voor inwoners, de zogeheten 
‘digitale overheid’.  

Dat het vertrouwen van de bevolking in zowel het gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie 
de komende raadsperiode aanzienlijk toeneemt ten opzichte van 2017.



62.2. Inwoners centraal

Almelose inwoners moeten de meeste invloed krijgen op zaken die het dichtst bij hen staan. 
Mensen voelen zich in het algemeen meer betrokken bij wat er in hun eigen straat gebeurt, dan bij wat er 
aan de andere kant van de stad gebeurt. Hoe is het parkeerbeleid geregeld in de wijk? Hoe en wanneer 
wordt de vuilnis opgehaald? Is er genoeg te doen voor jongeren, zodat deze geen overlast veroorzaken? 
Is de oudere buurtbewoner niet te eenzaam? Allemaal vragen die voor iedere wijk heel specifiek zijn en 
daarom specifieke antwoorden vergen. D66 is voor antwoorden die zoveel mogelijk door de betrokkenen 
zelf zijn geformuleerd. Dit bevordert de inspraak en betrokkenheid van inwoners bij hun eigen omgeving en 
hun lokale samenleving.

 D66 Almelo wil daarom:

Het zogenoemde ‘beginspraak-meespraak-naspraak’ introduceren. Hierbij praten inwoners al in 
het eerste stadium van besluitvorming mee over plannen (beginspraak) die direct op hen van 
invloed zijn, tijdens het proces (meespraak) praten zij mee over de gang van zaken en na afronding 
wordt er met inwoners geëvalueerd (naspraak).

Meer inspraak op burgerniveau, door middel van meer inspraak voor Almelose wijkverenigingen. 
Wijkverenigingen/ -platforms/wijkraden krijgen (weer) een adviserende rol in de besluitvorming op 
wijkniveau. 

Dat de Jongerenraad nadrukkelijk bij het beleid wordt betrokken.

Dat Almelo gaat werken met wijk- of stadsdeelbudgetten waarbij inwoners zelf de bevoegdheid 
hebben om over de besteding van deze budgetten in hun eigen wijk te beslissen.

De introductie van gemeentelijke referenda. Voorwaarde hiervoor is wel dat het onderwerp van het 
referendum helder is afgebakend en de consequenties van de verschillende uitkomsten van te 
voren volstrekt helder zijn geformuleerd. 

Dat de gemeente inwoners stimuleert om zelf met plannen te komen en ondersteunt bij het 
uitwerken en uitvoeren van deze plannen.

2.3. Regionale samenwerking

Actief deelnemen in de Regio Twente en de Euregio is voor D66 Almelo vanzelfsprekend, 
waarbij de contacten op provinciaal, landelijk en Europees niveau maximaal worden benut. 
D66 heeft altijd een breder blikveld dan zijn eigen lokale grens. Almelo is een open stad, geen eiland en 
heeft de samenwerking met omliggende Twentse gemeenten hard nodig. Almelo heeft bovendien voor 
een aantal omliggende gemeenten een centrumfunctie. Veel onderwerpen zijn geschikt voor een regionale 
aanpak of afstemming. Als Twentse steden willen we elkaar aanvullen en niet beconcurreren. Met de 
omgevingswet in aantocht ligt een regionale afstemming over de omgevingsvisie voor de hand.

De centrumfunctie van Almelo versterken voor de omliggende gemeenten.

Maximale regionale afstemming over onder andere energietransitie, afvalbeleid, verkeer en vervoer, 
sociale- en economische agenda. Dat kan onder meer door actief mee te werken in de Netwerkstad, 
Regio Twente en Euregio.

Betere democratische controle op ‘gemeenschappelijke regelingen’, zoals regio Twente, GBT en 
Soweco. 

 D66 Almelo wil daarom:



73. Duurzaamheid, natuur en milieu 
Om te zorgen dat onze kleinkinderen in Almelo ook nog steeds een fijne en leefbare stad 
herkennen, is het zaak nu te investeren in een duurzame kwaliteit van leven. Een duurzame 
en harmonieuze samenleving, waarin ieder individu de vrijheid heeft om zijn of haar leven zelf in te richten, 
daar staat D66 Almelo voor. Dat geldt voor onze generatie, maar ook zeker voor de generaties na ons. Dat 
betekent een gezonde groene leefomgeving, met een goede afstemming in de beschikbare ruimte tussen 
natuur, landbouw en recreatie. 

De hele gemeente moet uiteindelijk klimaatneutraal worden, iedere wijk en ieder bedrijvenpark. De rol van de 
gemeente Almelo is hierin uiteraard faciliterend, maar ook richtinggevend. Daarin wordt ook veel van inwoners 
verwacht. Maatschappelijke initiatieven en partners zoals de stichtingen: Natuurhus, Almelo Parkstad en 
Bomenstad Almelo, dienen maximaal de ruimte te krijgen om hun specifieke rol in de verduurzaming van 
Almelo te kunnen verwezenlijken.

De gemeente stimuleert daarnaast particulieren en ondersteunt bedrijven, om de beschikbare subsidiegelden 
van de provincie naar Almelo en Twente te kunnen halen.

3.1. Duurzaamheid

De duurzaamheidsagenda van de gemeente Almelo en haar buren in Twente moet als doel 
hebben om het klimaat te beschermen en alternatieven te ontwikkelen of te realiseren voor 
de eindige energiebronnen. Uitgangspunt hierbij is: de vervuiler betaalt.

 D66 Almelo wil daarom:

Dat ieder raadsbesluit, waar relevant, een duurzaamheids- en gezondheidsparagraaf krijgt.
Streven naar op termijn 100% hernieuwbare energie, waarbij in de komende bestuursperiode 
minimaal 20% hernieuwbare energie wordt bereikt. 
Zonneparken realiseren op nieuwe en, waar mogelijk, op bestaande bedrijfsgebouwen en –locaties.

De invoering van het zogenaamde omgekeerd inzamelen van restafval.
Een Twents plan voor windenergie uitwerken, waarbij de geografisch gezien meest gunstige locaties 
worden voorzien van windmolens. 

Het plan warmte/koude-winning in Leemslagenplas uitvoeren.

Nieuwe en bestaande bedrijven stimuleren hernieuwbare energiebronnen aan te wenden.

Dat nieuwe woningen in Almelo standaard geen aardgasaansluiting meer krijgen.
 
Langetermijnbeleid ontwikkelen zodat we uitkomen bij 0% afvalstromen, door duurzame inkoop en 
uitsluitend Cradle2Cradle producten toe te passen.
  
De Almelose aandelen in afvalverwerker Twence behouden. 

Twence de maximale capaciteit van de installaties in laten zetten door de gemeente Berkelland als 
partner toe te laten.

Twence verplichten om te vormen naar 100% recycle bedrijf.



8Alle stadsverlichting (straten, parken, pleinen) omvormen naar zo duurzaam mogelijke 
verlichtingssystemen. Laag energieverbruik, met het veilige en voorgeschreven aantal lux per 
lichtbron, en alleen verlichting wanneer en waar nodig. 

Dat de asbestsanering binnen de gemeente verplicht in 2024 gerealiseerd is. 

Stichting Natuurhus de voorlichting over duurzaamheid in de meest brede betekenis van het woord 
laten uitvoeren. 

3.2. Natuur en milieu

De kwaliteit van de openbare ruimte in Almelo moet naar een hoger niveau. Almelo is één van 
de groenste en meest waterrijke steden van Oost-Nederland. Hier moeten we zuinig en trots op zijn. De 
nabijheid van zowel groen als water maken een stad prettiger en gezonder om in te wonen en te leven.  
Een laag kwaliteitsniveau van de openbare ruimte geeft structureel ontevreden inwoners, het zorgt voor 
verpaupering en leidt in de toekomst tot hoge kosten voor renovatie. Bovendien verlaagt het de leefbaarheid, 
de kwaliteit van de buurt, de waarde van woningen, enzovoorts.

 D66 Almelo wil daarom:

Dat de kwaliteit van het integrale beheer openbare ruimte (IBOR) ten minste op CROW niveau 
B wordt uitgevoerd. Op ‘A-locaties’ (de visitekaartjes van de gemeente) de openbare ruimte op 
niveau A beheren.

Burgerinitiatieven die het groen in de gemeente op een hoger plan willen brengen omarmen en 
faciliteren.

De groene openbare ruimte ecologisch inrichten en beheren. Grotendeels te bereiken door 
eenvoudige herinrichting en door aanpassing van het beheer.

Actief de verstening van particuliere tuinen, schoolpleinen en openbare ruimte tegengaan, dit waar 
mogelijk combineren met plannen voor meer groen in de woonomgeving.

Een Natuurhus in het Hagenpark en deze locatie inrichten tot natuur- en milieu-educatief doe-park.

Het fenomeen ‘Tijdelijke Natuur’ toepassen op alle lang braakliggende terreinen waar geen ander 
tijdelijk gebruik is. Particuliere grondeigenaren worden hiertoe aangespoord. 

Kortgrasvelden en wegbermen waar mogelijk teruggeven aan de natuur, door bijvoorbeeld 
ecologisch kruidenbeheer, begrazing of bijenhouderij. Rekening houdend met verkeersveiligheid: 
goed zicht bij kruispunten



94. Zorg en welzijn
D66 Almelo wil inwoners en professionals actief betrekken bij de inrichting van zorg en welzijn. 
D66 Almelo zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en 
mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. We stimuleren actief zelfredzaamheid en samenwerking van 
bewoners onderling. D66 Almelo streeft naar een inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en 
groepen.

Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in 
preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun 
eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. Mensen hebben vaak goede ideeën 
over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. We bieden ondersteuning dichtbij de eigen dagelijkse 
leefomgeving van onze bewoners.

D66 vertrouwt op de kracht van inwoners en professionals. Inwoners die gebruik maken van zorg en 
ondersteuning zijn verenigd in cliëntenraden. Deze krijgen wat D66 betreft een grotere invloed op het 
beleid. De laatste jaren is ook veel ontwikkeld in nieuwe inspraakvormen voor jongeren en ook deze wil 
D66 versterken.

4.1. Langdurige zorg

D66 Almelo wil zorg en ondersteuning verbeteren door te innoveren. Instanties zijn niet alleen 
toegankelijk voor vragen of eventuele klachten, maar ook voor ideeën, initiatieven en het 
aanbieden van hulp. D66 Almelo gaat uit van een brede benadering van gezondheid, waarbij actief 
zijn een belangrijke schakel is in ieders gezondheid. Dat vraagt om effectief beleid van de gemeente  op 
het gebied van zorg en ondersteuning. D66 Almelo wil telkens de beste en meest gewenste oplossing 
vinden voor onze inwoners. Dat vraagt om slimme verbindingen, tussen bijvoorbeeld zorg en onderwijs. 
Voor mensen die het dagelijks functioneren niet kunnen organiseren, dragen we als maatschappij een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 D66 Almelo wil daarom:

Dat er echte aandacht wordt besteed aan de hulp-/zorgvraag van mensen die het betreft. Uitgaan 
van de vraag en niet van het aanbod.

Samenhangend beleid en integrale uitvoering voor jeugdzorg, onderwijs, WMO en participatie. Een 
hulpvraag wordt dus altijd vanuit meerdere perspectieven benaderd.

Minder bureaucratie in de zorg, zodat sociale wijkteams beter hun werk kunnen doen.

Ruimte geven aan innovatieve (zorg/hulp)aanbieders. 

Goede mantelzorgondersteuning zoals cursussen, respijtzorg en een blijk van waardering 
omdat wij geloven dat mantelzorg voor de zorgbehoevende ontzettend waardevol is en veelal 
comfortabeler. 

Transparante driemaandelijkse financiële rapportage aan de gemeenteraad binnen zorg en welzijn, 
zodat goede sturing mogelijk is.

Een goede klachtenregeling voor zorg en welzijn, door bijvoorbeeld een ombudsman, eventueel 
samen met andere gemeenten.



104.2. Gezondheid

D66 Almelo zet in op bewezen, effectieve preventie. We gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door 
de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het voorkomen van problemen. D66 wil dat 
iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in 
preventie. Dit vraagt een brede verantwoordelijkheid van alle maatschappelijke (vrijwilligers-) organisaties.

 D66 Almelo wil daarom:

Dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt 
en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, 
sportorganisaties en de zorgverzekeraar werken samen in een integrale gezondheidsaanpak voor 
wijkbewoners.

Investeren in sport en bewegen door Almeloërs aan de beweegnorm te laten voldoen. We willen 
dat iedereen, jong en oud, de kans krijgt te werken aan zijn gezondheid en zijn sociale contacten. 
Betere afspraken maken met de GGD. We hebben hierbij specifiek aandacht voor overgewicht bij 
jongeren, al dan niet vanuit de jongeren op gezond gewicht (JOGG) aanpak.

De voorlichting  over ongezond en risicovol gedrag verbeteren, in samenwerking met de GGD. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om overgewicht, seksualiteit, ongewenste zwangerschap, maar ook om 
alcohol, roken en drugs.

Dat de gemeente leningen gaat verstrekken voor huisaanpassingen bij ziekte en/of ouderdom, 
zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Een zogeheten ‘blijverslening’.

4.3. Jeugd

Waar nodig biedt de gemeente zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij het hele gezin en 
netwerk van het kind actief een rol krijgt. Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te 
groeien en hun talenten te ontwikkelen.
 
 D66 Almelo wil daarom:

Dat Jeugdzorg werkt op basis van een vraaggestuurd en goed opgesteld zorgplan.

Dat Jeugdzorg vooral gebruik maakt van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige signalering, 
gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel 
mogelijk voorkomen worden.

Dat hulp integraal is georganiseerd en daarom stuurt de gemeente op directe verwijzing naar de 
juiste gespecialiseerde hulp in de gemeente of regio. Scholen worden hier, zoveel als mogelijk en 
wenselijk is, bij betrokken. 

In geval van crisis, dat er direct wordt ingegrepen en direct worden doorverwezen naar de juiste 
(zorg)specialist. Er wordt zo snel mogelijk een regisseur benoemd. We vinden goede begeleiding 
en nazorg die kinderen en ouders in staat stelt het normale leven zo goed mogelijk weer op te 
kunnen pakken van belang.



114.4. Armoedebeleid

Het armoedebeleid is wat D66 Almelo betreft specifiek bedoeld voor mensen die niet kunnen 
werken en die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt of mensen die bijvoorbeeld alleen 
AOW hebben. D66 Almelo wil dat alle mensen mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van ons 
armoedebeleid. Daarom willen we dat de gemeente inwoners ondersteunt met het vinden van de juiste 
oplossing. Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de oorzaken van armoede aan te 
pakken. We vinden het bovendien belangrijk oog te hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld onder 
ZZP’ers. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met armoede verdienen extra aandacht. 

 D66 Almelo wil daarom:  

Doen wat bewezen werkt; de effectiviteit van de armoedebestrijdingsinstrumenten moet leidend 
zijn.

Dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een 
onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering.

Herziening van de gemeentelijke regelingen om de armoedeval tegen te gaan.

De verschillende initiatieven en mogelijkheden die er zijn op het gebied van armoedebestrijding in 
Almelo beter inzichtelijk maken en waar mogelijk bundelen, zodat mensen die het nodig hebben 
beter hun weg weten te vinden.

Mensen perspectief bieden door ze blijvend – via bijvoorbeeld sport of vrijwilligerswerk – te laten 
meedoen aan de maatschappij. Daarbij verdienen kinderen, ouderen en chronisch zieken speciale 
aandacht. 

Snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Hierbij 
is herkenning door de wijkteams van belang omdat veel mensen uit gêne zichzelf niet melden met 
schulden. 

Meer experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te helpen. 

Dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen krijgen 
als andere kinderen. Door de invoer van een zogeheten ‘kindpakket’ waarmee  deze kinderen mee 
kunnen doen aan sport en cultuur.

4.5. Integratie en participatie 

D66 Almelo heeft een lokale samenleving voor ogen waarin iedereen, ongeacht afkomst, een 
gelijke kans heeft tot participatie in die samenleving. Het Almelose textielverleden heeft gezorgd 
voor een zeer divers inwonersbestand, met mensen van verschillende achtergronden en nationaliteiten. Op 
dit moment is er in de gemeente Almelo nog geen concreet integratiebeleid dat leidt tot meer participatie 
van mensen met een migratieachtergrond. Dit moet veranderen.

 D66 Almelo wil daarom:

Extra aandacht voor Nederlands taalonderwijs aan (ouders van) minderheden en nieuwkomers. Het 
spreken en begrijpen van de taal is de sleutel tot ware participatie.

Een integratiebeleid dat dichtbij de mensen staat en samen met inwoners wordt vormgegeven. 



125. Veiligheid  
D66 Almelo vindt dat vrijheden niet zomaar moeten worden opgeofferd en dat daarom altijd 
scherp gekeken moet worden naar de balans tussen vrijheid en veiligheid. D66 Almelo wil dat 
mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. 
Vanzelfsprekend ligt hier een taak voor de gemeente. D66 vindt het belangrijk de gevoelens van onrust 
serieus te nemen en ons tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten leiden door angst. 
Daarom kiezen we voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. We kiezen op de eerste plaats 
voor het voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast te bestrijden.

Almelo heeft met een goed horeca-aanbod op onder andere het Amaliaplein weer fijne plekken met 
regionale aantrekkingskracht om de vrije tijd te besteden en andere mensen te ontmoeten. Een plezierige 
uitgaanservaring valt of staat met een veilig gevoel. Mensen moeten in het weekend onbezorgd een feestje 
kunnen vieren, zonder dat hun avond verstoort wordt door opstootjes, diefstal of excessief drugs- of 
drankgebruik.

5.1. Preventie

Preventie, oftewel: het voorkomen van criminaliteit en radicalisering, is voor D66 het 
uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. Dit begint al vroeg, bijvoorbeeld door te investeren in 
onderwijs en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Op die manier kunnen we de oorzaken 
van criminaliteit en radicalisering wegnemen. Preventie betekent ook dat we inwoners ondersteunen en 
mobiliseren om weerbaar te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast. Daarnaast wil D66 prostitutie en 
de handel in softdrugs decriminaliseren.

De politie is een organisatie van, voor en door inwoners. De politie moet kunnen inspelen op lokale 
problemen en daarom moet de politie goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de gemeente of in een 
bepaalde buurt. De wijkagent speelt hierin een cruciale rol.

 D66 Almelo wil daarom:

Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns. 
Hierdoor is er bewezen minder criminaliteit en overlast. 
Dat de gemeente initiatieven van bewoners ondersteunt en hen inspraak geeft: bewoners zijn vaak 
zelf goed op de hoogte van de mate van veiligheid die zij in hun eigen leefomgeving ervaren. 

Dat wijkagenten aanwezig zijn in buurten en samenwerken met sociale wijkteams. De agenten zijn 
bovendien op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar.

Goede samenwerking en korte lijnen tussen horecaondernemers en handhavings- en hulpdiensten.
 
Cameratoezicht in uitgaansgebieden, met maximale waarborging van de privacy. Deze maatregel 
dient periodiek geëvalueerd te worden op effectiviteit.

Een goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, 
andere private initiatieven en de politie. Dit komt de veiligheid van de leefomgeving ten goede.

Dat digitale veiligheid een speerpunt wordt voor de gemeente Almelo. D66 Almelo wil dat de 
Gemeente op de eerste plaats het goede voorbeeld geeft door haar eigen interne digitale veiligheid 
goed op orde te hebben. 

Een strikt anti-discriminatie beleid. Discriminatie in welke vorm dan ook is onacceptabel. Voor D66 



13Almelo is het tevens onacceptabel wanneer de politie of andere overheidsinstellingen etnisch 
profileren.

Alleen inzet van preventief fouilleren en (preventief) cameratoezicht mits hieraan strikte voorwaarden 
verbonden zijn. De gemeenteraad moet altijd worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten.

5.2. Softdrugsbeleid 

D66 is voor het reguleren van wietteelt en uiteindelijke legalisering van softdrugs. Illegale 
wietteelt leidt tot veel overlast, brandgevaar en criminaliteit. Opsporing brengt hoge kosten met zich mee. 
Regulering gaat wat D66 betreft samen met goede voorlichting en voldoende toezicht.

 D66 Almelo wil daarom:

Criminaliteit en overlast verminderen door softdrugs uit de illegaliteit te halen en houden. Wanneer 
softdrugs geproduceerd worden onder staatstoezicht, kunnen deze legale drugs verhandeld 
worden en alle andere productie en handel doelmatig worden aangepakt. De belastingopbrengsten 
uit de legale teelt kunnen dan ook weer ingezet worden tegen de illegale drugsteelt en –handel.

Dat Almelo intensief samenwerkt met de Twentse buurgemeenten en Duitse grensgemeenten in 
de aanpak van drugsoverlast. 

Dat Almelo vooroploopt bij het reguleren van softdrugs. Almelo moet zich daarom aanmelden als 
pilotgemeente, samen met de overige gemeentes in Twente.

5.3. Handhaving 

Handhaving kan plaatsvinden door de politie, maar ook door BOA’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaren) en stadswachten in dienst van de gemeente. De preventieve aanpak 
kan niet altijd voorkomen dat het misgaat. In die gevallen komt handhaving in beeld. Dit vraagt om een 
heldere afbakening van verantwoordelijkheden en goede samenwerking. De vorming van de nationale 
politie is een goede ontwikkeling, maar een belangrijk aandachtspunt voor D66 Almelo is dat er voldoende 
aandacht blijft voor lokale veiligheidsvraagstukken.

 D66 Almelo wil daarom:

Dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed die deze maatregelen 
hebben op de privacy van inwoners.

Dat het driehoeksoverleg – het overleg waarin burgemeester, OM en politie spreken over 
veiligheidsonderwerpen – afspraken maakt over de inzet op Almelose prioriteiten. De gemeenteraad 
moet daarbij inspraak krijgen in de te maken afspraken.

Dat alle aangiftes opgenomen en in behandeling worden genomen. Daarbij moeten inwoners 
voldoende terugkoppeling krijgen. Een simpel telefoontje is meestal al voldoende. 
Dat de politie een afspiegeling is van de (lokale) samenleving.

Dat de politie goed zichtbaar is op straat.

De inzet van politie in het Polmanstadion verminderen. Deze is nu te hoog, zelfs bij wedstrijden met 
een laag risicogehalte. Deze manuren moeten effectiever worden ingezet.

Dat de inzet van BOA’s altijd aanvullend is aan die van de politie. D66 wil voorkomen dat de 
burgemeester uit capaciteitsgebrek politietaken overhevelt naar BOA’s.



146. Onderwijs 
D66 zet zich in voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, ook in de gemeente 
Almelo. D66 Almelo gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun 
leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke kansen voor iedereen. 
Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat 
iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht zijn afkomst. Onderwijs is bovendien essentieel voor 
het ontwikkelen van sociale vaardigheden en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Dat begint 
dicht bij huis, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. 

 D66 Almelo wil daarom:

Dat elke Almeloër van school komt met een startkwalificatie (minimaal mbo niveau 2). We houden 
een strakke verzuimregistratie bij, signaleren uitval tijdig en gaan spijbelen tegen.

Het aanbod en niveau van beroepsopleidingen op het ROC en AOC beter aan laten sluiten op de 
vraag van de werkgelegenheid in Almelo.

Almelo profileren als mbo-stad, door opleidingen aan te trekken die in de regio nog niet beschikbaar 
zijn.

Laaggeletterdheid tegengaan, onder andere via de bibliotheek.

Voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren. De gemeente speelt daarbij een bemiddelende 
rol tussen bedrijven en scholen.

Dat elke (basis-)school een conciërge heeft.

Meer aandacht voor techniek op scholen, omdat dit een kansrijke sector is en omdat Twente een 
technische regio is.

Een gezonde schoolkantine stimuleren.

Dat alle schoolgebouwen duurzame gebouwen zijn.

Meer aandacht voor de Duitse taal op scholen, te beginnen bij het basisonderwijs.
Van schoolpleinen educatieve en inspirerende buitenruimten maken. Dit door zoveel mogelijk 
onttegelen en vergroenen. 

De school als optimale leeromgeving door klimaatbeheersing van de schoollokalen te optimaliseren 
(project frisse scholen).

Op termijn een (dependance van een) hbo-instelling in Almelo vestigen en/of het ROC en AOC 
stimuleren tot het opstarten van niveau 5 opleidingen (zogenaamde Associate Degree) opleidingen). 
Daarbij sluiten die opleidingen aan op het aanwezige mbo-aanbod.

Dat sport een belangrijke rol in het onderwijs speelt. (Zie ook hoofdstuk 11)

Een actief anti-pestbeleid op iedere Almelose school. 



157. Economie: ondernemerschap, 
innovatie en werkgelegenheid  
De gemeente Almelo dient zich op economisch gebied faciliterend op te stellen. Niet denken 
in ‘nee, tenzij’ maar in ‘ja, mits’. Meedenken met ondernemers in de stad, zodat zij succesvol 
kunnen ondernemen, zonder te verzanden in bureaucratie. D66 Almelo is een liberale partij. We 
vinden daarom dat de markt zoveel mogelijk zijn eigen ding moet kunnen doen. Daarbij leunt de overheid 
echter niet achterover. Want om een ondernemer te laten ondernemen, moet ook de overheid aan het 
werk. Regels moeten duidelijk zijn en waar mogelijk worden afgeschaft. Dit komt de werkgelegenheid en 
daarmee ook de leefbaarheid van Almelo ten goede. 

Innovatieve initiatieven moeten in onze stad maximaal de ruimte krijgen om tot een levensvatbaar bedrijf uit 
te kunnen  groeien. Almelose inwoners moet op de hoogte gehouden worden van deze ontwikkelingen en 
actief worden gestimuleerd zich voor te bereiden op een veranderende arbeidsmarkt.

 D66 Almelo wil daarom:

Een faciliterende en meedenkende overheid, ook op economisch gebied. 

Een optimaal vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemingen.

Duidelijke prestatieafspraken voor de gemeentelijke accountmanagers. 

Volledig deelnemen aan de economische Agenda voor Twente, zodat economische problemen 
gezamenlijke oplossingen krijgen die goed zijn voor alle Twentse inwoners.

Dat de focus ligt op het creëren van banen die passen bij het opleidingsniveau van de Almeloërs. 
Er bestaat een relatief groot potentieel in lager opgeleiden.

Een gemeente die een intermediaire rol vervult tussen werkgevers en onderwijs om kansen voor 
jongeren én 50-plussers op werk te vergroten, bijvoorbeeld door  meester-gezeltrajecten.

Sturen op een circulaire economie. Een grondstofleverancier blijft eigenaar en krijgt uiteindelijk alles 
na gebruik/levensduur ‘schoon’ retour.

De deeleconomie stimuleren, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten. Een 
economie waarin het delen van bezittingen normaal is, gebruikt minder grondstoffen.

Innovatieve ondernemers een kans bieden door hen gebruik te laten maken van leegstaande 
panden in gemeentelijk bezit. Denk bijvoorbeeld aan pop-up winkels of horeca.

Dat iedereen zonder werk toch probeert een arbeidsritme te houden. Bijvoorbeeld door het 
verrichten van vrijwilligerswerk of additioneel gemeentelijk werk. Zo is de stap naar een betaalde 
baan makkelijker en kansrijker. 

Minder gemeentelijke bureaucratie voor ondernemers.

Verruiming van de winkeltijden om ondernemers de ruimte te geven alternatieve openingstijden te 
hanteren. Waaronder ook openstelling op zondagen. 



168. Financiën
D66 Almelo vindt het belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten 
en uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. Een sociaal-liberale begroting is 
bovendien toekomstbestendig: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en 
kleinkinderen. Als sociaal-liberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van onze 
gemeente. Vanuit diezelfde waarde erkennen we echter ook het belang van sommige publieke investeringen 
– bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie – die juist op de lange termijn profijt opleveren. Daarom 
zijn lage lokale lasten voor ons belangrijk, maar niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van 
een gemeentebegroting. 

Almelo staat voor haar financiële beleid onder preventief financieel toezicht van de provincie omdat haar 
eigen vermogen negatief is en de meerjarenbegroting niet structureel sluitend is zonder (forse) aanvullende 
bezuinigingen. Bij ongewijzigd beleid zal deze situatie de gehele komende raadsperiode aanhouden. Ook 
al zou het eigen vermogen als gevolg van incidentele opbrengsten eerder aangezuiverd worden, dan nog 
zijn de problemen niet voorbij omdat dan nog steeds de begroting niet structureel sluit.

Op het gebied van Zorg en Welzijn lukt het nog niet om de benodigde zorg te verlenen met de van rijkswege 
verstrekte middelen en ook op andere terreinen duiken er steeds weer tegenvallers op. D66 Almelo wil dat 
er reëel begroot wordt zodat er niet steeds achteraf gaten gevuld moeten worden. Dat vereist een stabiele 
ambtelijke organisatie en ook stabiliteit op de diverse beleidsterreinen.

Zodra het financieel herstel is gerealiseerd zal door middel van een meerjarig investeringsprogramma 
inzichtelijk gemaakt moeten worden waar we de komende jaren weer in gaan investeren. Dat is wel nodig, 
want er is op vele terreinen “achterstallig onderhoud” ontstaan. Indien mogelijk zullen we gebruik maken van 
subsidies, maar de mogelijkheden van subsidies moeten niet leidend worden in de planvorming.

 D66 Almelo wil daarom:

Niet meer onder verscherpt toezicht staan van de provincie, uiterlijk in 2022.

Sanering van langlopende schulden (treasury beleid).

Algemene reserve op orde brengen en toewerken naar een structureel sluitende begroting.

Dat de financiële ruimte wordt aangewend voor het afbouwen van de schulden tot een acceptabel 
niveau én om te investeren in Almelo. Daarvoor moet een integraal meerjarig investeringsprogramma 
worden opgesteld, zoals aangegeven in de regels van het gemeentefonds.

Dat er financieel beleid wordt gevoerd met heldere meerjarenplannen en -visies om het beleid goed 
te kunnen toetsen.

‘Kleine’ gemeentelijke belastingen, zoals de precariobelasting,  evalueren en waar mogelijk 
afschaffen.

Dat de OZB jaarlijks met niet meer dan het inflatiepercentage wordt verhoogd. 



179. Ruimte om te wonen, werken en leven 
D66 Almelo wil dat iedereen ruimte heeft om te wonen, werken en leven. We willen duurzaam 
bouwen en we willen dat er ruimte is voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook 
gezond en groen. Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. De politieke afwegingen die we maken voor 
de inrichting van de ruimte beïnvloeden bovendien niet alleen het leven van huidige inwoners, maar ook dat 
van hun kinderen en kleinkinderen.
D66 Almelo vindt dat iedereen recht heeft op een veilige en een gezonde leefomgeving. We hebben 
vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en inwoners. We willen dat ondernemers 
en bewoners ruimte krijgen om invloed te hebben op de keuzes die we maken.

 D66 Almelo wil daarom:

Dat bij de ontwikkeling van nieuwe plannen wordt gekeken naar alle aspecten, dus niet alleen naar 
esthetiek, maar ook naar veiligheid, onderhoud, groen, openbare ruimte en duurzaamheid.
 
Architectuurwerkzaamheden uitbesteden, zodat niet jarenlang eenzelfde architect bepaalt hoe een 
stad er uit gaat zien. Voor kleine herinrichtingsplannen en renovatiewerk behoudt de gemeente een 
klein team van eigen deskundigen beschikbaar, die ook in staat is om de dialoog te onderhouden 
met onder andere inwoners en maatschappelijke organisaties.

Uitvoerende gemeentelijke onderhoudswerkzaamheden uitbesteden aan aannemers, zodat de 
opdrachtgever niet meer zijn eigen werk hoeft te beoordelen.

Dat de gemeente Almelo bij het nemen van besluiten nu al anticipeert op de invoering van de 
Omgevingswet in 2021. De Omgevingswet stelt onder andere dat de verschillende plannen voor 
ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar worden afgestemd. 

9.1. Binnenstad

D66 wil een duidelijk en helder afgebakende visie op de binnenstad. De vernieuwing van de 
binnenstad is begonnen, maar door een tekort aan budget stagneert de ontwikkeling. Gelukkig zijn er 
inmiddels een aantal particuliere ontwikkelingen gaande die de steun van D66 kunnen wegdragen. Toch is 
er ook nog werk aan de winkel.

De Almelose binnenstad heeft nog legio panden met te grote vloeroppervlakten, met een bijbehorende hoge 
huurprijs. Vaak worden bijvoorbeeld bovenverdiepingen van panden meeverhuurd met de onderliggende 
winkelruimte, waardoor de totale huurprijs veel hoger uitvalt. Dit is een belemmering voor (met name) 
startende ondernemers.
 
 D66 Almelo wil daarom:

Dat er een duidelijk kernwinkelgebied wordt vastgesteld. Wat D66 Almelo betreft loopt het 
kernwinkelgebied van Almelo in de toekomst van de Grotestraat ter hoogte van het Kerkplein, tot 
aan de Hofkampstraat. 

Winkelruimtes kleiner maken en wonen boven winkels stimuleren. 

Een actieve en commercieel ingestelde accountmanager voor de binnenstad.



18Dat bij langdurige winkelleegstand de bestemming van het pand passend gewijzigd kan worden.

Denk bijvoorbeeld aan (dag-)horeca, wonen of kantoorruimte.

Omarming van initiatieven uit de samenleving om de binnenstad aantrekkelijk, leefbaar en dynamisch 
te maken, zoals ‘Bomenstad Almelo’ of ‘Start je Winkel in Almelo’.

Dat ieder nieuw plan ter verbetering van de binnenstad duurzaam en klimaatbestendig is.    

Op termijn een beeldbepalend, bovenregionaal, waterevenement in de Almelose binnenstad.

Meer openbare toiletten in de (binnen)stad.

9.2. Stadsdelen

D66 Almelo wil dat stadsdelen meer zeggenschap krijgen in de besluitvorming. De stadsdelen 
van Almelo dienen beter afgebakend te worden. Voor bewoners is het belangrijk dat ze weten tot welk 
deel van de stad ze behoren, zodat ze er ook verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Bovendien kan 
op deze manier ook gekeken worden naar de nut en noodzaak van wijkcentra. Ieder stadsdeel heeft één 
wijkcentrum nodig met een duidelijk maatschappelijke ontmoetingsfunctie. Het wijkcentrum is de spil van 
ieder stadsdeel. Hier ontmoeten bewoners elkaar, worden kinderen na school opgevangen en leggen 
ouderen een kaartje of spelen biljart en is het stadsdeelbestuur aanspreekbaar. 

 D66 Almelo wil daarom:

Een duidelijk vastgelegde, logische verdeling van Almelo in stadsdelen. 

Dat ieder stadsdeel een eigen vertegenwoordiging krijgt die meebeslist over belangrijke zaken die 
het stadsdeel aangaan, met een door de gemeenteraad vastgesteld budget.
 
In ieder stadsdeel een wijkcentrum met een brede maatschappelijke functie. Een wijkcentrum hoeft 
niet een speciaal daarvoor ingericht gebouw te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook gehuisvest zijn bij 
een vereniging in de wijk. 



1910. Verkeer en mobiliteit 
D66 Almelo is voor een goede balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Hoe dichter de 
bebouwing in een stad wordt, hoe minder ruimte er op de wegen is. Tegelijkertijd zijn er veel verschillende 
verkeersstromen en verkeersdeelnemers binnen de bebouwde kom. Dit levert in steeds hogere mate 
gevaar op voor de meest kwetsbare weggebruikers. Aan het gemeentebestuur de taak om de risico’s voor 
deze groepen zo klein mogelijk te maken, zonder dat onze stad aan bereikbaarheid inlevert. Een goede 
bereikbaarheid van Twente, Almelo en de binnenstad is van essentieel belang. Dat betekent dat iedereen 
van buiten Almelo onze stad op alle mogelijke manieren goed moet kunnen bereiken, zo ook met de auto. 
Toch moeten we ervoor zorgen dat de Almeloër binnen de eigen stad de auto zoveel mogelijk laat staan en 
een alternatief kiest zoals de fiets of het openbaar vervoer.

Voor het goederenvervoer moet Almelo als ‘logistieke hotspot’, en Twente in zijn geheel, goed bereikbaar 
zijn. Hierbij moet de veiligheid en de maatregelen tegen geluids- en milieuhinder goed geregeld zijn. 

 D66 Almelo wil daarom:

Goede bereikbaarheid van Almelo, ook voor andere manieren van vervoer dan de auto. Onder 
meer door het optimaliseren van openbaar vervoer van en naar de kleinere kernen rondom Almelo.

Ontsluiting van de binnenstad (distributie, ziekenvervoer, veiligheid, enz.) afstemmen met de wens 
tot maximale vergroening van diezelfde binnenstad. Dit vraagt om actieve en planmatige begeleiding 
en een geoptimaliseerd verkeerscirculatieplan. 

Goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, ook voor haar werknemers die aangewezen zijn 
op het openbaar vervoer.

Inrichting van de openbare ruimte vanuit langzaam vervoer (fietsers en voetgangers).

Het parkeerbeleid in de binnenstad vereenvoudigen: Daar waar schaarste aan parkeerruimte wordt 
geconstateerd betaald parkeren invoeren en aan de randen daarvan blauwe zones, het zogeheten 
‘waterbed’-effect. We blijven bovendien monitoren waar het beter kan.

Veilige en goed onderhouden wegen, trottoirs en fietspaden, die ’s avonds goed verlicht zijn.
Voldoende fietsenstallingen, liefst met toezicht.

Elektrisch rijden stimuleren door voldoende publieke laadpalen voor elektrische voertuigen.

Gratis parkeren voor volledig elektrisch aangedreven auto’s en overige parkeertarieven concurrerend 
houden ten opzichte van omliggende steden.

Het gemeentelijk machinepark en vervoersmiddelen maximaal elektrisch maken en dit ook van 
onze verbonden partijen verlangen.

Het F35-project afronden: intergemeentelijke trajectkeuzes vaststellen en daar consistent in zijn bij 
de uitvoering.

Dat Almelo zich in Twente hard maakt voor hoogwaardig openbaar vervoer, waarmee de hele regio 
en zijn voorzieningen met elkaar verbonden worden. 



2011. Kunst, cultuur en vrije tijd
Investeren in kunst en cultuur maakt Almelo aantrekkelijker als woonplaats en als 
vestigingsplaats voor bedrijven. D66 Almelo vindt kunst en cultuur erg belangrijk voor de samenleving. 
We hebben de afgelopen jaren met de stadsmusicals ‘Van katoen en nu’ en ‘Het verzet kraakt’ gezien wat 
cultuur in Almelo teweeg kan brengen. Ook kan cultuur een belangrijke rol spelen bij het aantrekkelijker 
maken van de stad, dat zien we nu al bij bijvoorbeeld het Culivent en het Straatmuziekfestival. Almelo 
moet daarnaast meer doen om culturele initiatieven of kunstcollecties voor de stad te behouden. Ook voor 
erfgoed, zoals historische panden, moet aandacht zijn. In het verleden is veel gesloopt, we moeten zuinig 
zijn op wat er nog is.

 D66 Almelo wil daarom:

Investeren in kunst en cultuur.

Meer aandacht voor kunst en cultuur in het onderwijs.

Dat kunst en cultuur nooit de sluitpost worden van een begroting. Kunst en cultuur zorgen voor een 
open en verbonden samenleving, bovendien is een bloeiende culturele en creatieve sector voor 
veel mensen een reden om ergens te willen wonen.

Een evenwichtig evenementenbeleid waarin wordt gestuurd op samenwerking en verbinding. Dit 
leidt tot een gevarieerde evenementenagenda waarbij kwaliteit, en niet kwantiteit, voorop staat. 

Dat Almelo onderdeel blijft van het toeristische merk Twente en zich daarbinnen profileert als groene 
waterstad. Toeristen moeten ook in Almelo met Twentse gastvrijheid onthaald worden.

Duidelijke bewegwijzering en duiding van wandel- en fietsroutes, centraal gecoördineerde 
informatieverspreiding en moderne Toeristische Informatiepunten op meerdere plaatsen in de stad.

Zowel het Theaterhotel als Hof88 blijven subsidiëren, zodat een breed theateraanbod voor Almelo 
gegarandeerd is.

Kleinere initiatieven, zoals Paco Plumtrek en Indigo voor Almelo behouden.

Betaalbare ateliers voor kunstenaars en een betere marketing van kunst- en cultuurevenementen.

Uitvoering van het erfgoedmanifest van onder andere D66. Almelo heeft in het verleden te weinig 
oog gehad voor de waarde en betekenis van gemeentelijke- en rijksmonumenten voor de beleving 
van de stad.  



2112. Sport en bewegen 
D66 wil sport en bewegen een belangrijkere plek geven in de samenleving. D66 wil dat mensen 
zich kunnen ontwikkelen. Mensen ontwikkelen zich ook na school- of werktijd. Eén van de manieren waarop 
de gemeente daar een positieve bijdrage aan kan leveren is ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten 
en bewegen. Sport en bewegen is goed voor mensen. Het is gezond: het voorkomt dat mensen ziek 
worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien komen mensen met 
verschillende achtergronden en van alle leeftijden met elkaar in contact op het sportveld en in het park. 
Sport en bewegen voorkomt tweedeling; het brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen. 

Uitgangspunt van D66 Almelo is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van verenigingen en andere 
sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente verenigingen te ondersteunen om de zelfredzaamheid te 
vergroten. Daarnaast speelt de gemeente een rol in het bevorderen van sport en bewegen op school, het 
stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving en het faciliteren van (on)georganiseerde en 
commerciële sport. Ook voor de gemeente is het voordelig om te investeren in sport en bewegen, want 
gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig. 

D66 stimuleert sportdeelname en voldoende (dagelijks) bewegen voor alle kinderen gekoppeld aan het 
onderwijs waardoor alle kinderen in Almelo worden bereikt. Zowel binnen het lesprogramma als aansluitend 
op de lessen en (continu-)roosters, buiten schooltijd. 

 D66 Almelo wil daarom:

Actief sportbeleid gaan voeren. Sport onder meer gebruiken voor sociale ontwikkeling en als 
preventie- en participatiemiddel.

Dat sportvoorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. 

Dat combifunctionarissen van het Sportbedrijf Almelo, in het bezit van de vereiste diploma’s, de 
gymlessen verzorgen op alle scholen.

Zwembad en sportlocatie ‘Het Sportpark’ verduurzamen.

Dat zwemles voor alle kinderen toegankelijk is. 

Dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten deelnemen aan sport en 
bewegen, in overleg met huisartsen, GGD en wijkteams.

Het organiseren van grote sportevenementen of wedstrijden blijven aanmoedigen, zodat de 
Gemeente Almelo sportief op de kaart wordt gezet.


