
 
 

Inleiding 
Deze tekst vormt het hart van het verkiezingsprogramma van de PvdA Enschede voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het verhaal gaat vooral in op de vraag: waar staan we voor? 

Hoe kijken we naar de samenleving?  

Dat doen we aan de hand van vier thema’s die de basis vormen van het gedachtengoed van de Partij 

van de Arbeid, plus een thema Goed Bestuur: 

 Goed werk voor iedereen 

 Leven met elkaar 

 Kansen voor iedereen 

 Zorgen voor elkaar, en voor de toekomst 

 Goed bestuur 

In het verkiezingsprogramma, dat in de zomerperiode verder vorm krijgt, wordt deze ‘visie’ aangevuld 

met concrete standpunten, op basis van de analyse wat er in Enschede nodig is om de stad vooruit te 

helpen. 

Goed werk voor iedereen 
Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een eerlijk 

inkomen. Werk is de sleutel tot een zeker bestaan, waardering, respect en tot deelname aan de 

samenleving. Met werk ben je in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en je talenten te 

ontwikkelen. Maar ook als je geen baan hebt, moeten we er samen voor zorgen dat je volwaardig 

mee kunt doen: op een manier die het beste bij je past en die je stimuleert je verder te ontwikkelen.  

Met de economie van de stad en van Twente gaat het de goede kant op. Helaas lukt het daarbij nog 

niet voor iedereen goed en passend werk te vinden. Gemeente en werkgevers moeten daarbij zo 

goed mogelijk samenwerken zodat werkgevers goed en passend werk te bieden hebben. De 

gemeente ondersteunt daarbij mensen vanuit de bijstand naar deze banen. Kortdurend werk en 

parttime banen ontstaan meer en meer door een veranderende arbeidsmarkt en economie. Het is 

zaak de kansen daarvan te benutten en tegelijkertijd wel te bewaken dat deze niet ten koste gaan 

van de bestaanszekerheid en kansen van de werknemers. 

Om te zorgen dat de Enschede en Twente het economisch goed blijven doen (en er dus meer banen 

komen) is het belangrijk dat de stad blijft groeien en zich blijft ontwikkelen. Enschede moet daarin als 

grootste stad in de regio een voortrekkersrol nemen. Enschede moet een aantrekkelijke plek zijn 

voor innovatieve bedrijven en zorgen dat er goede, voldoende en betaalbare voorzieningen zijn. De 

binnenstad verstevigt haar positie als bruisende hart van de regio. Zo zorgen we er voor dat we 

aantrekkelijk zijn als plek om te wonen en als plek voor bedrijven om zich te vestigen. En dat levert 

werk op. Werk voor iedereen. 



Leven met elkaar 
Enschede is voor zo’n 158 duizend inwoners hun thuis. De stad moet dan ook echt als thuis voelen. 

Samen zorgen we er voor dat we prettig met elkaar kunnen samenleven, ondanks de verschillen 

tussen mensen in bijvoorbeeld geslacht, afkomst of seksuele voorkeur. We accepteren en 

respecteren de onderlinge verschillen en keuzes in het leven en houden rekening met elkaar. Zo 

vullen we elkaar aan. 

Je thuis voelen vraagt om een huis en een buurt waarvan het plezierig is om in te wonen. Daarvoor is 

een goed aanbod van koopwoningen en huurhuizen nodig voor zowel mensen met een ruim 

inkomen als mensen die wat minder te besteden hebben. Waar mogelijk stimuleren we de bouw van 

energiezuinige huizen en zetten we in op verduurzaming bij verbouwing en herontwikkeling. Dat is 

goed voor het milieu en betekent ook lagere woonlasten. 

De buurten en wijken in Enschede moeten schoon, veilig en leefbaar zijn. Dat betekent dat we actief 

inzetten op het opknappen van verouderde wijken en buurten, zorg dragen voor een nette en groene 

openbare ruimte en verrommeling voorkomen. Door bewoners meer zeggenschap te geven over wat 

er in hun buurt gebeurt, nemen ze meer verantwoordelijkheid om er aan bij te dragen. Instrumenten 

als wijkbudgetten en wijkagenda’s helpen daarbij.  

Om de sociale samenhang in de buurt te stimuleren moeten er goede mogelijkheid zijn voor 

ontmoeting: betaalbaar en dichtbij. Goede basisvoorzieningen zoals een bibliotheek, een buurthuis 

en supermarkt zijn daarbij van belang. Het welzijnswerk werkt op wijk- en stadsdeelniveau dicht bij 

de inwoners van de stad, om te zorgen dat ook kwetsbare inwoners en groepen echt meedoen in 

onze samenleving. 

Kansen voor iedereen 
We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt zich te blijven ontwikkelen. Dat je het beste uit 

jezelf kan halen. Als kind, maar ook als volwassene. Niet alleen op serieuze zaken als school of op het 

werk. Creatieve uitdagingen als sport en cultuur zijn net zo belangrijk. 

Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, is 

waar wij voor staan. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, goede 

mogelijkheden voor sport en cultuur en  goede jeugdzorg. Wij vinden dat het leven niet mag worden 

beheerst door (materiele) zorgen. Het is van groot belang dat alle kinderen gebruik kunnen maken 

van de mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen.  

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Zij groeien op in solide gezinnen, gaan naar school 

en spelen samen met vriendjes, sporten of bespelen een muziekinstrument. Daarnaast zijn er 

kinderen die extra aandacht nodig hebben, omdat het thuis of op school minder goed gaat. Ondanks 

dat we met sterke preventie veel ernstige jeugdproblematiek kunnen voorkomen, zullen er altijd 

jongeren zijn die intensieve vormen van jeugdzorg nodig hebben. Het belang van en een veilige 

leefomgeving voor het kind staan daarbij altijd centraal. 

Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van sport en cultuur toegankelijk 

en betaalbaar zijn voor iedereen. Sport is belangrijk: voor je gezondheid, om deel te nemen aan de 

samenleving en voor de gezelligheid. Sport is ook belangrijk om de spelregels van het dagelijks leven 

te leren,  om samen te werken en ga zo maar door. Cultuur stelt je in staat om je creativiteit en 

gevoelens te uiten en om ook de drijfveren en motieven van anderen beter te begrijpen. 



Zorgen voor elkaar, en voor de toekomst 
Als PvdA willen we graag mogelijke problemen een stapje voor zijn, door middel van preventie. Maar 

het kan iedereen overkomen dat je het even niet meer alleen kan redden. Omdat je gezondheid in de 

weg staat of dat er financiële problemen zijn. Dan moet er iemand voor je klaar staan: iemand in je 

omgeving, of een deskundige namens de gemeente. Soms is beide nodig.  

De zorg die je op die momenten krijgt, moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn. Het moet er voor 

zorgen dat je weer zo goed als mogelijk zelf grip op je leven krijgt en houdt. Met de beste oplossing 

die het probleem wegneemt of de negatieve gevolgen er van zoveel als mogelijk beperkt. Dat vraagt 

soms om denken in creatieve oplossingen die passen bij de situatie. Daarvoor werkt de gemeente 

samen met deskundigen, vrijwilligers en mantelzorgers. Samen vormen zij het netwerk van diegene 

die ondersteuning nodig heeft. Behoud van zorg, en zekerheid over de zorg die je morgen krijgt, 

vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. 

Zorgen voor elkaar betekent ook veiligheid voor iedereen. Onveiligheid aanpakken is meer dan 

stoere woorden over aanpakken en handhaving. Tegen mensen met hardnekkige kwade bedoelingen 

mag en moet stevig worden opgetreden. Daarnaast moeten overheden en inwoners goed 

samenwerken om te zorgen dat kleine criminaliteit en overlast niet leiden tot grotere 

maatschappelijke problemen. Het tegengaan van asociaal gedrag dat onveiligheid en overlast 

veroorzaakt kan alleen als inwoners, gemeente en instanties samen optrekken en een duidelijke 

streep trekken wat mag en kan en wat niet.  

Samen dragen we zorg voor de toekomst. Het mag duidelijk zijn dat we sneller moeten overstappen 

op schonere energiebronnen. De klimaatverandering en CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de 

gemeente heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de stad en de regio. De 

verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling nodig. 

Goed bestuur 
De overheid is er voor jou. Dat betekent dus ook dat de overheid goed naar jou en alle inwoners van 

de stad luistert. Om te horen, zien en voelen wat er nodig is om de stad een stukje beter, leuker en 

veiliger te maken. Dat is meer dan een inspraakavond organiseren als er een nieuwe weg wordt 

aangelegd. Dat betekent inwoners echt zeggenschap en betrokkenheid geven om de onderwerpen 

die er voor hen toen doen. 

In alles wat de gemeente doet, is budget niet leidend, maar gaat het om wat we willen bereiken. De 

gemeente is geen bedrijf gericht op (meer) winst of geld overhouden. We voeren wel een financieel 

solide beleid. We benutten kansen die een bijdrage aan de samenleving bieden én de financiën in de 

toekomst verbeteren door minder uitgaven of meer inkomsten. Een investeringsagenda voor de 

toekomst betaalt zichzelf terug. 

De gemeente koopt veel van haar diensten in bij bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld in de zorg. 

Daarbij moeten we er voor waken dat goede kwaliteit het uitgangspunt is. De gemeente bewaakt 

strikt dat de uitvoering past bij de doelen die we voor ogen hebben en dat er geen negatieve 

bijeffecten ontstaan. 

Als gemeente werkt Enschede nauw samen in de regio. Dat is nodig, om te zorgen dat we elkaar 

helpen en versterken en niet beconcurreren. Een nog betere afstemming op bijvoorbeeld het gebied 

van economie, verkeer en toerisme maken dat elke euro die we investeren nog beter terecht komt. 

Wel bewaken we nauw dat de besluiten in de regio democratisch tot stand komen. 
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