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C O N C E P T  
PvdA Enschede. Programma gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Thematrekkers Duco Bannink, Rianne Bruijs, Frank Halfwerk, Niek Rengers, René Tenkink 

 

Samen vooruit 
 

§1. INLEIDING 

1.1 Nog steeds een oud ideaal: solidariteit 
We horen vaak dat de PvdA is afgedwaald van waar we voor stonden. We wisten niet goed 

hoe we oude idealen moesten toepassen in een nieuwe wereld. Terwijl die idealen nog steeds 

gelden. We moeten ze alleen opnieuw bekijken om ze relevant te maken in de huidige tijd. 

Het ideaal van solidariteit betekent dat we er altijd naar moeten streven dat iedereen 

meekomt, Samen Vooruit. We staan samen voor grote uitdagingen. 

 

Als we bijvoorbeeld investeringen doen in de kwaliteit van het centrum, moet dat de positie 

van Enschede in een veranderende wereld versterken én ten goede komen aan iedereen in de 

stad. Dus dan willen we de aantrekkingskracht van Enschede vergroten voor nieuwe 

bedrijvigheid, zoals kleine, hippe startups uit de nieuwe economie. En daarmee willen we 

tegelijkertijd kansen scheppen voor mensen met een wat moeilijker positie in de 

arbeidsmarkt. 

 

1.2 Solidariteit in een veranderende wereld: bij elkaar brengen wat uit elkaar drijft 
Wat is solidariteit in een veranderende wereld? Daarvoor moeten we eerst goed in kaart 

brengen hoe Enschede ervoor staat. We maken een ‘foto’ van de stand van zaken: wat gaat er 

goed, waar kunnen we onszelf versterken? 

 

We zien een wereld die meer en meer open wordt en daardoor onvoorspelbaar en moeilijker 

beheersbaar. Er ontstaat een beweging van ‘polarisatie,’ een beweging waarin het midden 

verdwijnt en de onderkant en de bovenkant groeien. De rijken worden rijker en de armen 

worden armer. Veranderingen in de wereldeconomie en veranderingen in de manieren waarop 

we met elkaar omgaan zijn hiervan de oorzaak. In die veranderende wereld kunnen we niet 

simpelweg zeggen ‘we gaan terug naar vroeger.’ 

 

Vroeger was het mogelijk om de positie van kwetsbare groepen in de bevolking rechtstreeks 

te beschermen. Dat wordt steeds moeilijker, we zeggen het eerlijk. Krimpende budgetten en 

toenemende concurrentie maken dat moeilijker. We moeten nieuwe wegen vinden om de 

kracht van Enschede te versterken op zo’n manier dat iedereen mee kan doen. Hoe brengen 

we weer bij elkaar wat uit elkaar drijft? 

 

1.3 Samen Vooruit: solidariteit op alle gebieden 
We hebben mogelijkheden gezocht om de positie van Enschede op te tillen en daarbij 

iedereen mee te trekken. Of andersom: het zo aan te pakken dat we veel meer beweging in de 

samenleving zelf krijgen, zodat we Enschede als geheel versterken. Een centraal punt voor de 

PvdA in Enschede is economisch beleid: we willen Enschede veel aantrekkelijker maken als 

vestigingsplaats voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid en op die manier de mogelijkheden 

vergroten voor diegenen die niet goed mee kunnen komen. Dit zien we als een kans om 

Samen Vooruit te gaan. Een voorbeeld kan zijn dat we mensen die nu aan de kant staan, 

inzetten in werk dat de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert of de sociale veiligheid 

vergroot. 
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§2. SAMEN VOORUIT IN WERK EN ECONOMIE 
2.1 Solidariteit betekent werk voor iedereen 
Samen Vooruit betekent in ons programma dat de bovenkant van de arbeidsmarkt de 

onderkant omhoogtrekt. Het aantrekken van hoogwaardig werk en hoger opgeleiden is goed 

maar functioneert alleen als we ons ook stevig inzetten voor verbetering van de positie van 

lager opgeleiden en mensen met een uitkering. Ons sociaaldemocratisch ideaal is de 

maatschappij zo in te richten dat er voor iedereen werk is naar zijn/haar vermogen. Dat blijft 

altijd het doel waarnaar wij streven. 

 

2.2 De arbeidsmarkt verandert 
De werkloosheid in Enschede is nog steeds té groot. De opleidingsniveaus zijn laag in 

vergelijking met ongeveer even grote steden. En er is niet genoeg bedrijvigheid. Er is wel 

groei, dus we bewegen de goede kant op. In heel Nederland worden de verschillen tussen 

mensen met en zonder werk groter. Ook de verschillen tussen mensen met een goede baan en 

mensen met minder goede banen worden groter. Banen verdwijnen met name in het 

middensegment. Grotere verschillen zien we in heel Nederland, niet alleen in Enschede. Maar 

ook de gemeente Enschede kan beleid voeren dat de bedrijvigheid in de stad vergroot en zo de 

kansen vergroot voor mensen die het moeilijk hebben. Investeringen moeten ten goede komen 

aan de boven- en de onderkant tegelijkertijd. Dat werkt het best en het zorgt ervoor dat 

iedereen mee doet. Zo brengen we bij elkaar wat uit elkaar drijft. 

 

2.3 Samen Vooruit in een veranderende economie en arbeidsmarkt 
 

2.3.1 Regionale samenwerking om geavanceerde techniek en milieu te versterken 
Als het gaat om de Twentse economie willen we dat Enschede als grootste gemeente een 

centrale voortrekkersrol vervult. We zien een belangrijke taak voor Enschede als het om 

aanjagen van de relatie met het bedrijfsleven. Daarbij zien we een heel belangrijke rol voor de 

scholen (UT, Saxion Hogeschool, ROC Twente) en voor nieuwe, innovatieve bedrijvigheid 

zoals op het Kennispark. Door beter samen te werken in de regio Twente tussen bedrijven, 

kennisinstellingen en overheid kunnen meer investeringen, meer innovatie, meer groei en 

meer werkgelegenheid ontstaan. 

 

De economische kracht van de Twentse regio is de geavanceerde techniek, onder meer in het 

HTSM-segment (high tech systems and materials). Daarbij zetten we ook sterk in op milieu: 

de circulaire economie en de energietransitie vormen de industriële revolutie van de 21
e
 eeuw. 

Dit is de maakindustrie van de nabije toekomst. Daar komen de meeste nieuwe banen 

waarvoor wij mensen moeten opleiden of omscholen. We hebben dus een sterke visie op de 

typen bedrijvigheid die in Twente zouden kunnen ontstaan en de scholingsrichtingen die 

daarbij horen. 

 

Voor het goed draaiende houden van de economische motor van Enschede/Twente is het 

Kennispark Twente van groot belang. De combinatie van de ondernemende Universiteit 

Twente en het hoogwaardige bedrijfsleven op die locatie is een gouden greep. Veel 

ondernemingen zijn vanuit de UT ontstaan en andere bedrijven die behoefte hebben aan 

technologische kennis hebben zich er gevestigd. Dat heeft ook veel banen opgeleverd. Die 

ontwikkeling (onder meer met de innovatiecampus) moeten we blijven ondersteunen samen 

met de andere gemeenten in de regio, de provincie en het Rijk. 

 

De ontwikkeling van Technology Base Twente is ook van groot economisch belang, maar de 

transformatie van de voormalige vliegbasis Twente in een duurzaam bedrijvenpark gaat te 
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langzaam. Op het vliegveld moeten hoogwaardige, technologische bedrijven komen die er 

producten ontwikkelen en prototypes fabriceren. Hierdoor ontstaat hoogwaardige 

werkgelegenheid, precies in de sectoren waar Twente goed in is. Daarnaast kan er ruimte 

blijven voor zakelijk en recreatief vliegverkeer. Enschede moet samen met provincie en het 

bedrijfsleven in de komende raadsperiode meer energie steken in het van de grond krijgen van 

Technology Base Twente. Daarbij moet ook het functioneren van uitvoeringsorganisatie ADT 

(Area Development Twente) tegen het licht worden gehouden. Er moeten meer concrete 

resultaten geboekt worden met bedrijfsvestigingen en het scheppen van banen.  

 

Al deze zaken moeten we regionaal aanpakken. Energietransitie, circulaire economie en de 

inzet op hoogtechnologische bedrijvigheid en de Technology Base Twente worden voor 

Enschede en Twente verder uitgewerkt in een regionale beleidsaanpak en inhoudelijk 

uitgewerkt en vormgegeven in de zogenoemde Agenda van Twente. 

 

2.3.2 Een drieslag voor werk: vestigingsklimaat, scholing en de Participatiewet  
Bij de verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt, zoeken we een drieslag: bovenaan 

investeren in het vestigingsklimaat en de leefkwaliteit van de stad; in het midden toerusting; 

onderaan het verbeteren van de bijstand en het scheppen van functies die bijdragen aan het 

vestigingsklimaat en de leefkwaliteit. 

 

In de eerste stap van de drieslag, moeten we open staan voor nieuwe bedrijven van buiten de 

stad en streek. Specifieke aandacht is nodig voor start ups, beginnende ondernemers en zzp-

ers (zelfstandigen zonder personeel). In deze bedrijven zit veel potentie voor het ontwikkelen 

van producten en diensten én voor de werkgelegenheid. Hierbij denken we ook aan de 

ambachtseconomie: die staat voor het ontwikkelen van nieuwe, ingewikkelde producten, 

processen en diensten die niet meteen in massaproductie kunnen worden gemaakt. 

 

Dat betekent dat de gemeente de creatieve ondernemers moet faciliteren in de binnenstad en 

in de woonwijken. Faciliteren houdt onder meer in het huisvesten van creatieve, kleinere 

bedrijven in leegstaande winkels en andere bedrijfspanden. Dat past prima bij 

leegstandsbestrijding. Denk bijvoorbeeld aan het oprichten van een bedrijf voor stadsherstel. 

De binnenstad van Enschede moet een aantrekkelijker werk- en leefklimaat krijgen voor 

jongere hoogopgeleiden die na hun studie in Enschede willen blijven en er mogelijk eigen 

bedrijfjes opzetten. Daar moet de gemeente meer geld in steken samen met de 

vastgoedeigenaren. 

 

De tweede slag is dat Enschede zich meer moet profileren door op te komen voor 

werkzoekenden. We kunnen meer doen aan bemiddeling voor werkzoekenden richting 

werkgevers. Op die manier komen we tot herverdelen van werk: eerlijk delen. De gemeente 

kan meer zijn nek uitsteken en bijvoorbeeld proefprojecten organiseren om mensen aan de 

slag te krijgen voor betaald werk bij bedrijven en organisaties. Dat zijn vooral mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt, uitkeringsgerechtigden, mensen uit de sociale werkvoorziening 

en vluchtelingen. We vinden het wenselijk dat de gemeente doorlopend goed contact houdt 

met ondernemers. Enschede moet weten wat er speelt in bedrijven, waar de (nieuwe) banen 

zijn, welke scholingsbehoeften er zijn, enz. 

 

Daar hoort bij dat de inzetten op scholing, een arbeidsleven lang. Van werknemers wordt 

tegenwoordig meer flexibiliteit gevraagd. Als zij goed geschoold zijn en blijven, houden zij 

meer kansen op de arbeidsmarkt. Dit voorkomt ook discriminatie tussen de leeftijdsgroepen. 

Tegenwoordig zijn competenties en vaardigheden van mensen belangrijker, of je nu jong of 
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ouder bent. Dit is onze inzet bij programma’s voor om- en bijscholing die de gemeente op 

touw zet met ondernemers en kennisinstituten. 

 

Voor mensen die geen betaalde baan kunnen vinden willen we investeren in nieuwe banen in 

de publieke sector. Denk bijvoorbeeld aan conciërges op scholen, speeltuinbeheerders, 

mensen die sportvelden onderhouden, etc. Dit is geen werk met behoud van uitkering, maar 

gewone publieke banen die betaald worden (minimaal minimumloon). De PvdA wil in de 

komende raadsperiode (2018-2022) 1000 van dit soort publieke banen realiseren. Dit draagt 

op zijn beurt weer rechtstreeks bij aan de eerste slag: het versterken van het vestigingsklimaat 

en de leefkwaliteit. 

 

In de derde stap van de drieslag gaat het om de positie van lager opgeleiden. De focus van de 

gemeente ligt op mensen in de bijstand (tegenwoordig heet dat de Participatiewet). Voor deze 

mensen is de gemeente direct verantwoordelijk. We bevorderen dat bijstandsgerechtigden ook 

in kleine baantjes kunnen werken, ook al zouden dat maar een paar uurtjes zijn. Het probleem 

hiervoor is nu nog dat de bureaucratie op dit punt de mensen heel erg belemmert. Veel 

administratieve rompslomp maakt het moeilijk om snel in en uit de bijstand te stromen. Het 

brengt mensen in onzekerheid en levert risico’s op voor hun inkomen. Een versnelling en 

versoepeling van de uitvoering van de bijstand kan dit probleem voor een belangrijk deel 

oplossen. 

 

Verder constateren we ook nuchter dat er niet voor iedereen betaalde banen zijn. Daarom 

kijken we naar mogelijkheden voor het basisinkomen. De PvdA wil hiervoor een experiment 

uitvoeren. Bij het basisinkomen richten we ons met name op Enschede-ers met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt en op gehandicapten. We denken dat het voor die groep weer 

mogelijk wordt om maatschappelijke activiteiten uit te voeren als we een deel van de 

rompslomp van de bijstand weghalen. Hierbij blijft maatschappelijke ondersteuning nodig. 
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§3. SAMEN VOORUIT IN WIJKWELZIJN, LEEFBAARHEID EN SOCIALE VEILIGHEID 
3.1 Solidariteit betekent het opheffen van sociale achterstanden 
Het gesubsidieerde wijkwelzijnswerk heeft als doel de leefbaarheid en sociale veiligheid in de 

wijken te vergroten en het opheffen van de sociale achterstanden. 

 

3.2 Marktwerking in het welzijnswerk heeft achterstanden van vroeger niet opgelost 
De Enschedese textielcrisis heeft tot de dag van vandaag nog invloed op de samenstelling en 

sociale problematiek in sommige delen van de stad. Ongeveer 20% van de inwoners in 

Enschede behoort tot de doelgroep van het welzijnswerk en veel van deze inwoners zijn 

nazaten van textielarbeiders. De doelgroep kwetsbare inwoners met een afstand tot de 

arbeidsmarkt is vaak laagopgeleid en afkomstig van verschillende achtergronden, culturen en 

subculturen. Dit maakt dat zij minder kansen tot succes in de maatschappij hebben, ze dreigen 

steeds verder van de samenleving te raken. In sommige delen van de stad ervaren bewoners 

toenemende onveiligheidsgevoelens gerelateerd aan drugproblematiek en jongerenoverlast. 

 

De marktwerking in het wijkwelzijn zoals deze de afgelopen jaren is ingevoerd in Enschede 

heeft niets positiefs opgeleverd. Het aanbesteden van het welzijnswerk aan organisaties met 

onvoldoende historisch besef en kennis van de wijken maakt dat er relatief veel tijd en energie 

geïnvesteerd moet worden in draagvlakontwikkeling bij de bewoners en de samenwerkings-

partners. Draagvlak ontwikkelen bij de bewoners gebeurt door het winnen van vertrouwen. 

Dit vergt tijd. Volgens de huidige werkwijze moet dat elke twee jaar opnieuw. De financiële 

uitholling van het wijkwelzijnswerk die de afgelopen jaren is doorgezet en de inhoudelijke 

gevolgen van de aanbesteding maken het moeilijk om de preventieve en signaleringsfunctie 

en de slagvaardigheid van het welzijnswerk effectief te benutten.  

 

Het ouderenwerk, jongerenwerk en het vluchtelingenwerk zijn stedelijk lokaal aanbesteed. 

Voor de overige werksoorten worden per stadsdeel verschillende organisaties ingehuurd op 

basis van prijs. 

 

3.3 De welzijnswerker is de smeerolie van de samenleving (standpunten, schematisch) 
- Wijkwelzijnswerk zet zich in voor de kwetsbare inwoners en groepen in de stadsdelen. 

- De niet-kwetsbare bewoners worden gestimuleerd als vrijwilliger hun kennis en kunde in te 

zetten voor hun eigen woonomgeving. 

- Verkaveling op het gebied van wijkwelzijn is onwenselijk. 

- Non-profitorganisaties werken stadsdeelsgewijs, met een sterk ingebedde structuur en 

historisch besef waardoor er een duurzame verbinding is met de wijken, buurten en de andere 

organisaties die in de stadsdelen werkzaam zijn. 

- Speciale aandacht is de komende jaren nodig voor het ouderenwerk en het jongerenwerk. De 

toenemende groep ouderen die in een sociaal isolement zitten of dreigen te komen vraagt om 

een gestructureerde vorm van ondersteuning op buurtniveau. 

- Het jongerenwerk zal zich richten op de jongeren met problemen en de probleemjongeren. 

De bestaande sluitende ketenaanpak is de basis van waaruit jongerenproblematiek structureel 

en niet op incidentenbasis wordt aangepakt. 

- De loketfunctie voor asielzoekers en statushouders moet gewaarborgd blijven. 

- Slimme verbindingen tussen bewoners en organisaties, met daarin een regiefunctie voor het 

welzijnswerk, maken dat de veelheid aan bestaande welzijnsvoorzieningen niet meer naast 

elkaar of zelfs concurrerend werken, maar elkaar versterken en aanvullen. 

- Professionals ondersteunen, activeren, enthousiasmeren en faciliteren de bewoners en 

vrijwilligers om activiteiten op buurt- en wijkniveau zoveel mogelijk zelf te organiseren en uit 

te voeren. Dit is het principe van zoveel mogelijk “door en voor” bewoners. 
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- Er dient afdoende onderscheid te bestaan tussen de gemeentelijke beleidsmakers en de 

uitvoering van het welzijnswerk. De verantwoordelijkheden lopen niet langer door elkaar. 

Welzijnsorganisaties hebben een signalerende, analyserende rol op het gebied van trends en 

ontwikkelingen uit de wijken en brengen daarover advies uit aan de gemeente. 
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§4. SAMEN VOORUIT IN ZORG 
4.1 Solidariteit betekent goede zorg waar het nodig is 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle lichtere vormen van zorg en 

ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO) én voor vrijwel alle vormen van 

jeugdhulp (Jeugdwet). Om samen te zoeken naar een passende oplossing voor de hulpvraag 

vindt er een gesprek plaats tussen de zorgvrager en iemand van het wijkteam van de 

gemeente. Dit gesprek heet het “keukentafelgesprek.” Samen moet gezocht worden naar een 

passende oplossing voor de hulpvraag. Eerst wordt gezocht in de directe omgeving 

(mantelzorg) en waar nodig wordt professionele zorg of ondersteuning ingeschakeld. 

 

4.2 Het lukt niet altijd goede zorg daar te geven waar het nodig is 
De overgang naar deze nieuwe verantwoordelijkheden ging in Enschede niet helemaal 

geruisloos. Er was veel gemopper door inwoners van de stad en ook zorg-professionals zijn 

zeker niet tevreden over de gang van zaken. De invulling van de Jeudgwet vergt nog werk. 

 

[De uitwerking van de analyse is nog erg beperkt: inbreng vanuit de ALV?] 

 

4.3 Zorg op wijkniveau, thuis wonen ondersteunen, papierwinkel beperken 
- De gezondheidszorg is voor iedereen goed, betaalbaar en toegankelijk, indien mogelijk op 

de manier die men zelf wenst. Ouderen willen bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis wonen en 

mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Dat vraagt om zorg en 

ondersteuning die aansluiten op de behoeften van mensen. 

- Preventie en basiszorg zijn op wijkniveau georganiseerd en de papierwinkel en 

controlesystemen tot een minimum beperkt. 

- De gemeente Enschede spant zich in om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten 

blijven wonen. Er zijn gespecialiseerde casemanagers die de mantelzorgers ondersteunen. 

Casemanagement is zeker vereist als we meer inzetten op activering van eigen kracht en van 

de omgeving. 

- Mantelzorg is aanvullend en mag nooit in de plaats van professionele zorg komen. 

- Er is voldoende professionele dagopvang. 

- Er is een recente sociale kaart met buurtactiviteiten. 

- Wij pleiten voor één steunpunt mantelzorgondersteuning. Er zijn op dit moment te veel 

loketten en onvoldoende ondersteuning van de mantelzorgers. Alleen mondige mensen 

kunnen zich redden. 

- Wij wijzen af dat er in de zorg gestuurd wordt op prijs. Kwaliteit moet leidend zijn. De 

huidige prikkels leiden niet tot goede en betaalbare zorg. 

- De zorgprofessionals horen een vast en passend inkomen te verdienen. Arbeidsvoorwaarden 

voor medewerkers moeten beter beschermd worden. 

- Het WMO-budget wordt volledig besteed waar het voor bedoeld is. 

- Advies van de WMO-raad blijft een essentieel onderdeel bij de beleidsbepaling en 

uitvoering van het zorgbeleid. 

- De deelnemers aan dagopvang en dagbesteding zijn kwetsbare burgers. De kwaliteitscriteria 

moeten scherp zijn en er moet periodiek in opdracht van de gemeente een kwaliteitstoetsing 

plaatsvinden. 

[- Jeugdwet moet nader aangevuld: inbreng vanuit de ALV?] 
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§5. SPORTEND VOORUIT 
5.1 Solidariteit betekent sport op alle niveaus 
Enschede is een sportstad op alle niveaus, van FC Twente en de Enschede Marathon tot 

zwemles voor de allerkleinsten. Sport is een belangrijke algemene voorziening. Die heeft 

zowel een sportieve functie als een grote sociale functie. Dat mag de gemeente geld kosten. 

De PvdA wil dat iedereen gebruik kan maken van de mogelijkheden om te sporten en dat 

sporten voor iedereen betaalbaar is. Sporten draagt bij aan een gezonde geest in een gezond 

lichaam. 

 

5.2 De organisatie mag simpeler 
Onder de term reorganisatie heeft de gemeente Enschede de afgelopen jaren een forse 

bezuiniging doorgevoerd in de breedtesport.  Sinds 1 januari 2017 is het centrale 

aanspreekpunt, voor alle zaken die betrekking hebben op sporten in Enschede, de organisatie 

Sportaal. Sportaal voert het sportbeleid van de gemeente Enschede uit en zorgt voor de 

exploitatie van de sportaccommodaties en zwembaden. Het toetsen en vaststellen van 

subsidies aan sportverenigingen is een taak van de gemeente. De vastgestelde Sportnota is 

ambitieus en positief maar het moet nog blijken of de ambities waargemaakt kunnen worden 

door de verenigingen. Met name de administratieve en financiële verantwoordingseisen die 

aan de sportvereniging gesteld worden maken het voor de verenigingen heel lastig goede 

capabele bestuursleden te vinden. 

 

5.3 Topsport en breedtesport 
- Sport is een algemene voorziening en mag geld kosten. 

- Het is onze ambitie de vastgestelde Sportnota uit te voeren. De uitvoering van het 

sportbeleid moet jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. 

- Sportaal moet starten met een schone lei, zonder financiële lasten uit het verleden, met 

ruimte voor visieontwikkeling. Er moet weer geïnvesteerd worden in sport. 

- De gymlessen van de basisscholen moeten uitgevoerd worden in een gymzaal. Zalen mogen 

niet gesloten worden als uitval van gymlessen het gevolg is. 

- Verenigingen en scholen attenderen basisschoolleerlingen uit financieel kwetsbare gezinnen 

actief op ondersteuningsregelingen. 

- Het verenigingsleven is ons maatschappelijk kapitaal. 

- We ondersteunen maatschappelijk initiatief in de vorm van sportprojecten, bijvoorbeeld met 

behulp van bekende sporters als voorbeeldfunctie. 

- de Enschedese zwembaden blijven open. 

- de administratieve druk voor sportclubs ten aanzien van subsidieverstrekking en 

verantwoording moet verminderd en eenvoudiger. 

- er moet volop geïnvesteerd worden in het pedagogische klimaat bij verenigingen. Dit is in 

overeenstemming met de solidariteitsprincipes van de partij en draagt bij aan de leefbaarheid 

van de stad. 

- topsport en de daarbij behorende evenementen horen ook bij de stad. FC Twente, de 

Enschede Marathon en de ijsbaan hebben een voorbeeldfunctie en dragen bij aan de 

sportstimulering. De gemeente moet zich faciliterend opstellen tegenover de topsport in onze 

stad. Dit is goed voor het imago van onze stad en werkt inspirerend en stimulerend. 
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§6. CULTUUR VERBINDT 
6.1 Solidariteit betekent cultuur en educatie voor iedereen 
Cultuur en cultuureducatie moeten voor alle lagen van de bevolking bereikbaar zijn. Cultuur 

werkt verheffend en is een belangrijk onderdeel van de sociaaldemocratie. Cultuur verbindt. 

 

6.2 Cultuur staat er niet goed voor 
In de regio is Enschede de cultuurstad met culturele voorzieningen en met een regionaal en 

landelijk bereik. Het Wilminktheater, het Muziekcentrum en de musea, theaters, bioscopen en 

de bibliotheek bieden een uiteenlopend programma voor een breed publiek. Het bereik van 

deze voorzieningen is echter niet optimaal. Het nationale project Cultuureducatie loopt ten 

einde. Dit project is waardevol gebleken voor de talentontwikkeling bij kinderen en jongeren. 

Jonge professionals, kunstenaars en muzikanten worden in afnemende mate ondersteund en 

gefaciliteerd door de gemeente. De openbare bibliotheek verkeert in zwaar weer, de 

bezuinigingsopgave maakt dat er keuzes gemaakt moeten worden die niet in het belang van de 

inwoners van de stad zijn. We kennen in Enschede een hoog percentage laaggeletterden 

waarvoor de bibliotheek een hele belangrijke rol kan spelen.  

 

6.3 Cultuur voor iedereen 
- Enschede wordt dé cultuurhoofdstad van Twente. We gaan inzetten op het ontwikkelen van 

de regionale aantrekkingskracht, door een Twentse en Duitse samenwerking op te zetten, 

bijvoorbeeld rond een popmuziek- en jazzfestival om cultuur op de kaart te zetten en het 

aanbieden van een “cultuurpakket Twente/Euregio.” 

- Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wij vinden dat de PvdA moet zich inspannen 

het huidige cultuuraanbod te behouden en te verstevigen. Hierbij is ook ruimte om het bereik 

van cultuuruitingen en culturele activiteiten te vergroten. 

- Cultuur moet nooit volledig overgegeven worden aan de marktwerking. 

- Cultuur is belangrijk voor de economie en op sociaal vlak. 

- We zetten de deelname aan het nationale project Cultuureducatie voort te zetten. 

- De bibliotheek van de toekomst krijgt een stevige positie in de samenleving in plaats van het 

vijfde wiel aan de wagen. Een prominente plek in LIFE die ook voorziet in studieruimtes 

waar bijvoorbeeld studenten kunnen werken. 

- Taalstimulering is voor inwoners van zowel niet westerse afkomst, als voor de 

oorspronkelijke bewoners en hun kinderen onmisbaar. 

- De bibliotheek is faciliterend aan het leesonderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Projecten zoals Taal Thuis, de voorleesexpres worden voortgezet. 

- Jonge professionals (muzikanten/kunstenaars) moeten gefaciliteerd worden door het 

beschikbaar maken van betaalbare huisvesting. 
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§7. SAMEN VOORUIT IN ONDERWIJS 
7.1 Solidariteit betekent dat elk kind alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen 
Ieder kind krijgt de kans zich optimaal te ontwikkelen en de (latent) aanwezige talenten 

maximaal te benutten. Dat is niet alleen op zichzelf van belang; ook worden ze hierdoor 

toegerust voor het latere leven en de arbeidsmarkt. 

 

7.2 Het gemeentelijk onderwijsbeleid gaat best goed! 
De gemeente is inhoudelijk verantwoordelijk voor kinderopvang, PZS en VVE. Deze zijn in 

principe voor ieder kind beschikbaar, maar het komt vaker voor dat vanwege financiële 

problemen kinderen hier geen gebruik van kunnen maken. Deze beleidsterreinen liggen goed 

op een lijn. Met name de VVE-thuis is succesvol met een score van 95% aanmeldingen. De 

“Lokale Enschedese Aanpak” (LEA) scoort uitstekend en de landelijke inspectie is lovend. 

De continuïteit van deze goede aanpak moet gewaarborgd blijven. 

 

[IKC/ 0 – 13 jaar. Tot nu toe is het niet gelukt de IKC’s tot een waardevol concept te 

ontwikkelen; Huiswerkbegeleiding PO/VO; Huisvesting/ wat gebeurt er met de leegstaande 

schoolgebouwen?; Startkwalificaties VO; Regio functie Internationale Schakelklassen (100% 

vanuit VVE middelen).] 

 

7.3 [standpunten] 
- Inzetten op gelijke kansen 0 tot 6-jarigen. 

- Kinderopvang en PSZ moeten voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn. 

- Op het huidige niveau blijven investeren in VVE en PSZ. 

- VVE, boekstart, de voorleesexpres en de bibliotheek dienen faciliterend te zijn aan het 

leesonderwijs. 

- Gemeentelijke visie afdwingen op inhoudelijke samenwerking IKC, inhoudelijke 

effectievere criteria. 

- IB-ers voor de voorschool zijn waardevol: we willen de continuïteit waarborgen door 

structurele financiering. Die zou niet meer uit VVE-budget moeten worden betaald, maar bij 

voorkeur uit het zorgbudget. 

- Beleid ontwikkelen op ouderbetrokkenheid en daarin investeren. 

- Voortzetting van de LEA. 

- Blijvende aandacht voor het bestrijden van vroegtijdig schooluitval. 

- Samenwerking praktijkonderwijs en het bedrijfsleven. 

- Voldoende stage- en leerplekken bij het bedrijfsleven. 
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§8. EEN VERBONDEN SAMENLEVING 
8.1 Verscheidenheid is mooi, maar tegelijkertijd kwetsbaar 
Wat bindt ons? Wat maakt ons een samenleving? Wat verwachten we van elkaar? Wat is 

ieders rol daarin? Het zelf vormgeven aan vrijheid is een lange strijd waarin 

sociaaldemocraten, christendemocraten en liberalen samen op zoek gingen om voor iedereen 

dezelfde vrijheden, waarden en zekerheden te krijgen. 

 

Iedereen moet zich naar eigen wens kunnen ontplooien, ongeacht afkomst (dezelfde kansen). 

Verscheidenheid is mooi, maar tegelijkertijd kwetsbaar. Er is binnen de samenleving geen 

ruimte voor discriminatie, uitsluiting of racisme. Niet op afkomst, leeftijd, een afwijkende 

mening op sociale media, het afsluiten en afkeren van de samenleving. Het zou niet mogen 

uitmaken waar je wieg heeft gestaan. Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. Onze 

nieuwe inwoners hebben ontegenzeggelijk kwaliteiten en talenten en voegen meerwaarde toe 

aan de stad. De culturele diversiteit die zij meebrengen leidt tot nieuwe mogelijkheden. 

 

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) hebben voor een goede start 

ondersteuning nodig op het gebied van wonen, inkomen, onderwijs, taal, zorg en vrije tijd om 

volop deel te kunnen gaan nemen aan het leven in Enschede. 

 

8.2 Naoberschap is niet meer vanzelfsprekend 
Ook Enschede neigt naar individualisering, onverdraagzaamheid en discriminatie. 

Noaberschap is niet meer vanzelfsprekend. 

 

De toegankelijkheid van voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en vrije 

tijd, dienstverlening en detailhandel is voor mensen met een fysieke, auditieve of visuele 

beperking acceptabel, met name in de binnenstad van Enschede. Helaas blijft de horeca achter 

ondanks mogelijkheden voor subsidie vanuit de gemeente. 

 

Jonge homo´s geven hun leven gemiddeld een 6 als cijfer, terwijl andere leeftijdsgenoten hun 

leven gemiddeld een 8 geven. School, sport en werk zijn nog geen veilige omgevingen om 

jezelf te kunnen zijn. Hierdoor zijn zelfmoord en depressies onder (jonge) homo’s hoog; zeker 

als je ook nog eens een migratie-achtergrond hebt. Culturele verschillen maken een coming 

out hierdoor minder makkelijk en een steunend netwerk van vrienden en familie is vaak 

afwezig. 

 

Drempels die er zijn om deel te nemen op school, op de werkvloer en in maatschappelijke 

deelname in de stad, moeten we vanaf het allereerste moment oplossen. Een goede start geeft 

een goede kans op deelname in de samenleving en betekent dat we mensen vanaf het 

allereerste moment opnemen, om ook hen dezelfde veiligheid en geborgenheid te bieden die 

we allemaal zelf ook graag willen. 

 

Maar liefst 400 statushouders hebben in 2016 in Enschede tijdelijke huisvesting gekregen. 

Dat is een verdienste waar we als Enschede trots op kunnen zijn. Tegelijkertijd zien we dat 

van de in totaal 1000 statushouders in Enschede 436 mensen een bijstandsuitkering hebben. 

Dat betekent dat het huidige immigratiebeleid in Enschede onvoldoende is om talenten te 

benutten. Er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van interregionale samenwerking op dit 

vlak in EUREGIO-verband. En dat terwijl de grootste minderheidsgroep in Enschede Duitsers 

zijn. 

 

De publieke culturele sector in Enschede kent nog steeds een overwegend witte dominantie. 
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Binnen de cultuursector zijn de 4 P's (Publiek, Programmering, Partners, Personeel en 

bestuur) dan ook nog in onvoldoende mate divers. 

 

Het Publiek, de bezoekers en gebruikers, is overwegend blank en hoogopgeleid. De 

Programmering (het aanbod: programma’s en producties) beïnvloedt het publiek dat bereikt 

wordt en juist op wijkniveau kan selectief een beter aanbod gemaakt worden voor de 

behoeftes in de wijk. Naast etnische diversiteit kan een goede programmering ook actuele 

maatschappelijke vraagstukken over bijvoorbeeld transgenders of xenofobie bespreekbaar 

maken. Partners, dus personen en organisaties waarmee wordt samengewerkt, bieden 

mogelijkheden om specialistische kennis of niet-mainstream makers en kunstenaars binnen te 

halen. De laatste 'p', Personeel en bestuur, laat op leidinggevende en inhoudelijke functies nog 

kansen zien om een afspiegeling van de maatschappij te vormen. Tegelijkertijd moeten 

mensen vanwege hun talenten en niet vanwege afkomst of geaardheid worden geselecteerd en 

is een norm onwenselijk. 

 

Door de taakverschuiving van rijk naar gemeente zijn er kansen om van Enschede een 

verbonden samenleving te maken. Inwoners hebben te weinig mogelijkheden om actief deel 

te nemen aan debat en besluitvorming over zaken in de eigen omgeving. Daardoor krijgen 

wijken te weinig aandacht of kan men zich niet uitspreken voor bepaald beleid in een 

gemeentelijk raadgevend referendum. 

 

8.3 Naar een verbonden samenleving 
De PvdA Enschede wil met visie en ambitie naar een verbonden Enschedese samenleving. 

 

Samen Sterk 

- De PvdA wil investeren in voorzieningen, in burgerschap en in sociale vaardigheden.  

- Leren van de taal, ook voor oudere laaggeletterden. Vluchtelingen met een tijdelijke 

verblijfstatus moeten snel kunnen doorstromen naar een woongelegenheid.  

- Een integratie-offensief dat erop gericht is alle nieuwe Enschedeërs zo snel mogelijk écht 

onderdeel te laten worden van onze samenleving. De PvdA werkt mee aan onderwijs, 

scholing, werk en integratie voor nieuwe Nederlanders en asielzoekers 

- Er moet een loketfunctie komen voor Nederlandse, Duitse of allochtone nieuwkomers 

- Een EUREGIO-huis is nodig om interregionale immigratie, subsidies, 

samenwerkingsverbanden, cultuur en sport in goede banen te leiden. 

 

Diversiteit en gelijkheid 

- Arbeidsdiscriminatie tegen gaan, op gebied van leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, 

afkomst, handicap met de gemeente als voortrekkersrol.  

- De gemeente kent een voorkeursbeleid voor nieuwe horeca-ondernemingen met goede 

toegankelijkheid voor mensen met een fysieke, auditieve of visuele beperking 

- Pilot anoniem solliciteren voor ambtenaren.  

- Stimuleren van diversiteit in MKB; instellen van een Twentse Award inclusief betere positie 

in subsidietrajecten. 

- B&W betere afspiegeling van Enschedese samenleving, inclusief vrouwelijke burgemeester 

in 2021.  

- Seksuele diversiteit ook bespreekbaar maken buiten het basis- en voortgezet onderwijs.  

- Topsport in de regio is uithangbord van diversiteit: iedereen moet de vrijheid hebben 

zichzelf te kunnen zijn; straight allies zijn belangrijk om de cultuurtrend te doorbreken.  

- Regenboogstad Enschede heeft de ambitie om koploper te worden als LHBTI-vriendelijke 

werkgever. Dit betekent dat het standaard M/V hokje, waar mogelijk, verdwijnt. 
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- Speciale aandacht voor jonge allochtone homo’s als hoog risicogroep op depressies en 

zelfmoord 

 

Cultuur: verbondenheid en verscheidenheid 

- Het cultuuraanbod in Enschede kent een programmering met actuele maatschappelijke 

vraagstukken over bijvoorbeeld transgenders, xenofobie of diversiteit 

- Om een inclusief cultuuraanbod te hebben, d.w.z. voor iedereen aansprekend, moet 

programmering / personeelsbestand / managers hier ook een afspiegeling van zijn 

- Cultuur is de aangewezen verbinder tussen verschillende culturen en achtergronden en 

verdient daarom een belangrijke plaats in het integratiebeleid van Enschede 

- Enschede heeft een cultuurpanel nodig met een diverse achtergrond om 

vraaggericht de Enschedese cultuuragenda 2018-2022 vorm te geven 

 

Nieuwe democratie 

- De PvdA wil een raadplegend gemeentelijk referendum (raadplegend = initiatief vanuit GR, 

raadgevend is vanuit bewoners) voor zaken die er echt toe doen bij inwoners.  

- Meer verantwoordelijkheid en controlemogelijkheden voor GR door toenemende taken 

vanuit het Rijk.  

- Enschede maakt voor elke wijk een wijkplan met de bewoners waarin de gezamenlijke 

doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid worden geformuleerd. Onderdeel hiervan is het 

inzetten van een deel van de politie-uren naar eigen inzicht. 
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§10. SAMEN VOORUIT IN RUIMTELIJKE ORDENING, VOLKSHUISVESTING, OPENBARE RUIMTE 
EN VERKEER 
10.1 Solidariteit betekent samen naar een sterker, centraal Enschede 
De PvdA heeft in de afgelopen tientallen jaren in Enschede de veranderingen van onze stad in 

hoge mate mee vorm gegeven. Met succes. De stad is de grote crisis in de textiel goed te 

boven gekomen. Enschede staat opnieuw voor een uitdaging om een schaalsprong te maken 

naar 180.000 inwoners. De PvdA wil daarvoor haar bestuurskracht inzetten. Juist de ligging 

op de grens met Duitsland maakt de stad in potentie tot centrum van het hele Euregiogebied 

en de centrale positie van de stad vereist dat Enschede het voortouw neemt in deze 

ontwikkeling als tweetalige grensstad. 

 

Enschede wil een woonstad zijn waar het leven prettig is voor iedereen, waar duurzaamheid 

uitgangspunt is, waar een goed opgeleide beroepsbevolking graag blijft wonen en waar 

bedrijven zich daarom graag vestigen. Die wens vereist een nog aantrekkelijker en veilig 

ingerichte stad, een onderscheidend aanbod aan woningen en voorzieningen en kwalitatief 

goede openbare ruimte met plinten van gebouwen die bijzonder zijn. Openbare ruimte die 

altijd als bruisend wordt ervaren en ook voor toeristen een bijzondere plek moet zijn om te 

bezoeken. Essentieel is een nieuw kader voor mobiliteitsbeleid in het binnen singel gebied 

waarbij langzaam verkeer en voetgangers prioriteit hebben. 

 

De internationale studentenpopulatie en het aanbod aan studiemogelijkheden is sterk bepalend 

voor onze aantrekkelijkheid en moet hoe dan ook in stand gehouden en zelfs versterkt 

worden. De stad moet een broedplaats zijn voor talent uit binnen en buitenland. Hippe 

inwoners trekken hippe bedrijven aan. 

 

Het directe stadscentrum, het binnensingelgebied maar ook de andere wijken hebben of 

krijgen hun eigen specifieke kenmerken. De verschillende categorieën inwoners, die ook echt 

verschillende voorkeuren voor vestiging hebben, moeten zich in onze stad allemaal een plek 

kunnen verwerven.  Een te eenzijdige ontwikkeling geeft ons inziens kwaliteitsverlies.. De 

toenemende tweedeling in de samenleving tussen kans-rijken en kansarmen vraagt echter 

zeker in Enschede specifieke inspanning, gericht op volwaardig mee kunnen doen en er bij 

kunnen blijven horen. 

 

De PvdA heeft als Collegepartij in de 25 afgelopen jaren prioriteit gegeven aan leefbaarheid 

en leefomgeving in o.a. Laares, Bijvank, Velve-Lindenhof en Boswinkel Oost. De kwaliteit is 

daar absoluut verbeterd. Er zijn nog meer buurten zijn waar de kwaliteit van de leefbaarheid 

onder druk staat. Toch legt dit programma met nadruk prioriteit bij meer onderscheidend 

maken van het ‘binnensingel’ gebied.  

 

10.2 De stad is ‘booming,’ maar nog niet grootstedelijk genoeg 
Een sterke PvdA heeft in Enschede niet alleen grote aanpassingen in industriële activiteit en 

soorten werkgelegenheid meegemaakt sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar 

daarmee gepaard ook ingrijpende stedenbouwkundige ontwikkelingen georganiseerd. 

Enschede is er bepaald niet slechter van geworden. De stad is ‘booming.’ 

 

De genoemde ontwikkelingen hebben ook grote invloed gehad op de ontwikkeling van de 

werkgelegenheid in Enschede. Hoewel zowel Saxion, ROC, AKI als UT veel studenten naar 

onze stad trekken die vaak ook wel willen blijven wonen, is de beschikbaarheid van passende 

werkgelegenheid nog onvoldoende.  Daarbij speelt ook mee dat Enschede nog niet altijd het 

grootstedelijk vestigingsmilieu kan aanbieden waar deze groep aanspraak op maakt. Door 
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gerichte maatregelen moet de gemeente de aantrekkelijkheid van Enschede als 

vestigingsplaats een sterke impuls geven. Enschede zal zich daarmee ook verder kunnen 

ontwikkelen tot een werkelijk grootstedelijk centrum voor geheel Twente en Euregio en kan 

daarmee als trekker helpen de nadelige gevolgen van de dreigende krimp voor de gehele regio 

opvangen. Wat Brabant rond Eindhoven met vereende krachten heeft georganiseerd moeten 

Overijssel en Twente rond Enschede vormgeven. 

 

10.3 Versterken van het centrum, versterken van de wijken 
- Verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, versterken ontmoetingsfunctie van de 

binnenstad en doorgaan met invullen van open ruimtes daar met de functie wonen, ook in de 

sociale sector. 

- Versterking van de ontwikkeling van de “stadcampus” in Enschede tot een informatie- en 

innovatieplek waar ook de UT nadrukkelijker bij betrokken dient te zijn. 

- Ontwikkeling van gezamenlijke functies van UT, Saxion, ROC, MST, Roessingh op het 

gebied van onderzoek en ontwikkeling op en nabij het Stadsmaten terrein in combinatie met 

de Stadscampus. 

- Het scheppen van specifieke woon- en werkruimten voor goed opgeleide starters in het 

binnensingelgebied op de plek waar bestaande (winkel)functies wegvallen. 

- Een broedplaats voor dit soort bedrijven in een stimulerende stedelijke omgeving met veel 

ontmoetings- en contactmogelijkheden versterkt de dynamiek van de binnenstad. Dit dwingt 

de Universiteit ook zich meer met de stad te verbinden. 

- Het uitgangspunt dat in de omgeving van de UT beginnende bedrijven het best gedijen moet 

worden losgelaten.  

- Uitbouwen en verder ontwikkelen van het huidige voorzieningennivo op het gebied van 

cultuur, recreatie, sport, onderwijs en de zorginfrastructuur zal hierbij ook bepalend zijn. 

- Verbinding van MST richting binnenstad moet aantrekkelijker en toegankelijker worden. 

- Met een actief ruimtelijk ordeningsbeleid voor het stadscentrum, het binnensingelgebied en 

de wijken buiten de singels streven naar een voor elk van die gebieden specifieke mix van 

wonen, werken en aangenaam verblijven. 

- Ontwikkeling van een verkeerscirculatieplan dat er op gericht is het centrum beter 

bereikbaar te maken, maar doorgaande verkeer volledig uit het binnensingelgebied te weren 

zonder de bereikbaarheid voor bewoners en naar de parkeervoorzieningen in het centrum te 

beperken. 

- De treinverbindingen richting Randstad, noord Nederland (via Zwolle) en grens-

overschrijdend met het Duitse achterland moeten frequenter, sneller en met zo weinig 

mogelijk overstappen herzien worden. 

- Meer stimuleren van het uitgangspunt dat Enschede primair een fietsstad wil zijn voor de 

eigen inwoners. 

- In gesprek gaan met de bewoners van wijken over hun leefbaarheidswensen. Centraal staat 

hun oordeel over hun buurt en hun ideeën over de aanpak om tot verbeteringen te komen. Op 

basis hiervan en onder regie van de bewoners een plan van aanpak opstellen voor het 

verbeteren van de leefbaarheid. 

- In de prestatieafspraken tussen de gemeente Enschede en de corporaties de afspraak 

opnemen dat er een evaluatie plaatsvindt van het huidige sturingsmodel van het 

woonruimteverdeelsysteem. Bij deze evalatie dienen alle betrokken partijen te worden 

betrokken. 

- De wooncorporaties moeten vanuit hun doelstelling het huidige aanbod van betaalbare 

sociale huurwoningen ondanks vernieuwing handhaven. 


