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InLeIdIng

Enschede verdient meer (SP)!
De laatste jaren is weer eens gebleken dat Enschedeërs van aanpakken weten. Waar de economische 
crisis heeft huisgehouden hebben ze de tering naar de nering gezet en hebben bedrijven met innovatieve 
producten en werkwijzen zich nationaal en internationaal op de kaart gezet. Waar de samenleving 
verandert en tegenstellingen uitvergroot worden, stellen de mensen zich buigzaam op en hebben ze 
respect voor elkaars culturele identiteit. En waar de overheid het af liet weten, hebben burgers en 
instellingen ervoor gezorgd dat de leefbaarheid in de wijken op pijl blijft en dat de mensen de zorg krijgen 
die ze nodig hebben.

De economische vooruitzichten zijn voor de komende jaren beter. De financiële situatie van de gemeente 
zal echter nog jaren zorgwekkend blijven waardoor aanvullende bezuinigingen nodig zullen zijn. Toch 
stelt de SP zich tot doel om de komende 4 jaar de achterstand die Enschede heeft op o.a. het gebied van 
werkgelegenheid, inkomen en onderhoud van woningen te verkleinen.
Door een goede samenwerking en afspraken met onderwijsinstellingen, woningcorporaties en 
zorginstellingen en een sterke overheid kunnen we beleid maken waarmee we dit doel kunnen bereiken. 
Maar bovenal hebben we de ijver, nuchterheid en flexibiliteit waar Enschedeërs om bekend staan nodig.

Enschede, de hoofdstad van Twente:
• een stad met een schitterend buitengebied en stadswijken met veel groen
• een stad met veel opleidingsmogelijkheden. Middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en 

een universiteit. Een kenniscentrum dat mogelijkheden biedt voor innovatief ondernemen 
• de stad van FC Twente, maar ook van heel veel amateursportverenigingen. Waar iedereen lid van kan 

worden
• een stad waar ruimte is voor bedrijvigheid en ondernemers 
• een stad met volop mogelijkheden te genieten van kunst en cultuur en waar altijd wat te beleven valt
• een stad waar veel vrijwilligers een rol spelen in buurten, wijken, verenigingen en een helpende hand 

bieden bij zorg- en welzijnsorganisaties
• een stad met bewoners uit allerlei culturen die allemaal hun steentje bijdragen aan een veelzijdige 

samenleving

Maar, Enschede de hoofdstad van Twente:
• heeft een hoog werkloosheidspercentage
• heeft veel laag opgeleide bewoners
• heeft veel bewoners die in armoede leven
• heeft veel kinderen die in armoede opgroeien
• heeft te weinig vacatures
• heeft veel sociale huurwoningen met achterstallig onderhoud
• heeft veel leegstand van winkels en kantoren
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zOrg en WeLzIjn

• Voorkomen is beter dan genezen
• Zorg, welzijn en sport zijn onderdelen van het gemeentelijk beleid
• De jeugdzorg
• Zorg aan huis
• Voorzieningen op wijkniveau
• Fraude tegengaan

Voorkomen is beter dan genezen
De gemeente speelt een steeds grotere rol op het gebied van preventie. Daarvoor zijn laagdrempelige 
centra in de buurt nodig waar ouders met opvoedvragen worden ondersteund. De centra vervullen ook 
een voorlichtingsfunctie. Te denken valt aan preventie van alcoholgebruik, roken, overgewicht en gevaren 
van sociale media. Hierbij staat altijd de gezondheid van het kind en een gezonde thuissituatie voorop.

Zorg, welzijn en sport zijn onderdelen van het gemeentelijk beleid
De centrale overheid geeft de gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Voorbeelden zijn 
de overheveling van de jeugdzorg en de veranderingen in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). 
Deze wijzigingen gaan gepaard met grote bezuinigingen. De gemeente moet meer gaan doen met minder 
geld. Toch zijn er ook kansen, want de gemeente kan nu ook zelf beslissen wat er met het geld gedaan 
wordt. Hier ligt een duidelijke opgave voor de SP. Wij zijn binnen de mogelijkheden voor een zo sociaal 
mogelijk beleid. 
Veel wetsvoorstellen van Rutte II moeten nog door de Eerste en Tweede Kamer worden bekrachtigd. 
Daarnaast is het nog niet helemaal duidelijk wat het Sociaal Akkoord voor specifieke invloed op de 
wetgeving zal hebben. Het is dus nog niet bekend wat onder de nieuwe regels wel en niet mogelijk wordt 
en hoeveel geld hiervoor beschikbaar komt.
Wel kan de SP al stellen dat onze aandacht vooral uit gaat naar de zorg en begeleiding van onze jeugd en 
ouderen omdat, dit groepen zijn die vaak wat extra hulp nodig hebben. Kwaliteit in de zorg is leidend, 
er moet niet gekeken worden naar de goedkoopste oplossing, maar naar de beste oplossing die met het 
beschikbare geld kan worden gerealiseerd.

De jeugdzorg
De gemeente moet goed voorbereid zijn op de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente.
Hiervoor dient zij de professionaliteit en kennis van problematiek van opgroeiende kinderen in huis te 
halen. De tijd hiervoor is beperkt dus we moeten meteen aan de slag.
Enschede krijgt ca. 7 ton minder van het rijk om de jeugdzorg uit te voeren. Dit mag niet leiden tot afname 
van de kwaliteit van de zorg. Om te voorkomen dat kinderen en jongeren geen zorg krijgen omdat het 
geld op is, wil de SP dat onafhankelijke professionals bepalen of en welke ondersteuning kinderen en 
jongeren nodig hebben. De jeugdzorgmedewerkers moeten niet worden beperkt in hun zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid of gekort worden op lonen en arbeidsvoorwaarden door de marktwerking. 
Overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers moet worden voorkomen.
De decentralisatie biedt ook kansen, bij de zorgvraag van een gezin zijn vaak meerdere partijen betrokken. 
De gemeente kan de regie organiseren zodat de verschillende organisaties goed samenwerken zonder 
bureaucratie. Daarnaast kunnen afspraken worden gemaakt met de vele onderwijsinstellingen in Enschede 
om ervoor te zorgen dat er een voldoende aanwas is van goed opgeleide jeugdzorgmedewerkers.
Ook kan de gemeente er middels het huisvestingsbeleid voor zorgen dat er voldoende aangepaste 
woningen zijn voor gezinnen met kinderen met een handicap.
Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige gezinssituatie. Als de thuissituatie onhoudbaar is, 
heeft residentiele zorg de voorkeur.
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Zorg aan huis
Iedereen die hulp nodig heeft bij het in en uit bed gaan, douchen, aankleden, eten en die door ouderdom, 
verstandelijke of lichamelijke beperking of psychische problematiek begeleiding nodig heeft moet dit 
vanaf 2015 aanvragen bij de gemeente. Het kan bij deze groep ook gaan om hulp bij het bijhouden 
van financiën, maar ook bij dagelijkse ondersteuning bij het voeren van het huishouden. Ook deze 
overheveling gaat gepaard met een forse bezuiniging. De SP wil dat het geld daadwerkelijk naar de zorg 
gaat en niet besteed wordt aan gemeentelijke bureaucratie. Bij aanbestedingen staat de kwaliteit van zorg 
voorop en niet de prijs.
Ook hier geldt dat zorgmedewerkers niet moeten worden beperkt in hun zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid en niet gekort moeten worden op lonen en arbeidsvoorwaarden door de marktwerking. 
Overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers moet worden voorkomen. 

Voorzieningen op wijkniveau
De SP vindt dat die zorg zo dicht mogelijk bij mensen geregeld moet worden. De SP kiest voor zoveel 
mogelijk zorg in de buurt met wijkgezondheidscentra, poliklinieken en consultatiebureaus. De 
wijkverpleegkundige speelt hier een belangrijke rol. 
De SP vindt dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk in hun eigen wijk terecht moeten kunnen 
om te leren, spelen, sporten en te ontspannen. Daarvoor zijn geschikte voorzieningen nodig zoals 
buurthuizen, voldoende speelgelegenheid dichtbij huis en sportgelegenheid zowel binnen als buiten. 
De SP wil mèt jongeren in plaats van over jongeren praten. Het is belangrijk te weten wat zij zelf 
belangrijk vinden voor hun wijk. Welzijnsorganisaties met hun opgeleide jeugd- en jongerenwerkers 
bieden daarbij ondersteuning. Volwassenen en kinderen kunnen terecht bij een lokale ombudsman of 
vertrouwenspersoon.

Toegankelijkheid openbare ruimte
Voor mensen met een lichamelijke beperking moeten de openbare ruimte en de openbare gebouwen 
goed toegankelijk zijn. Op de gemeentelijke website moeten plekken zichtbaar zijn die incidenteel of 
structureel moeilijk of niet toegankelijk zijn. De SP vindt dat mensen die een openbaar gehandicaptentoilet 
moeten gebruiken dit zelfstandig moeten kunnen regelen. Sleutels vragen aan de bar van restaurants om 
van het toilet buiten gebruik te kunnen maken vindt de SP onaanvaardbaar. Toiletten dienen altijd open 
te zijn zodat gehandicapten ook tot in de kleine uurtjes in het centrum kunnen verblijven. Dit vindt de SP 
voor een grote gemeente als Enschede een kwestie van fatsoen.

Fraude tegengaan
Fraude maakt de zorg duurder en zorgt ervoor dat mensen zorg niet krijgen waar ze wel recht op hebben. 
Met enige regelmaat worden thuiszorgbedrijven betrapt op fraude. Meestal gaat het hierbij om het 
declareren van uren die niet geleverd zijn of het inzetten van personeel met onvoldoende opleiding. 
Hierbij lopen de ontvangers van de zorg een ernstig gezondheidsrisico. De SP afdeling Enschede heeft vorig 
jaar zelf door eigen onderzoek ook een miljoenenfraude aan het licht gebracht. De fraude wordt mogelijk 
gemaakt door gebrekkige wetgeving. Aan de opsporing van fraude kunnen we wel wat doen. De gemeente 
moet ontvangers van zorg duidelijk maken waar zij recht op hebben. De werknemers van het gemeentelijk 
loket moeten signalen van fraude kunnen herkennen en deze signalen delen met Menzis. 



�

Werk en InkOmen

• Rem op werken met behoud van uitkering
• Vrijstelling sollicitatieplicht
• De sociale werkvoorziening
• Armoedebestrijding
• Ondernemen in Enschede
• Banen voor lager opgeleiden
• Huisjesmelkers

Rem op werken met behoud van uitkering
Iedereen die werkt heeft recht op minstens het minimumloon. Steeds vaker worden mensen met een 
uitkering echter ingezet om onbetaald werk te verrichten dat voorheen werd uitgevoerd voor tenminste 
minimumloon. Thuiszorg, ophalen van vuilnis, kinderen helpen bij oversteken zijn slechts enkele 
voorbeelden. Werken met behoud van uitkering creëert een tweedeling in de maatschappij en schaadt 
de economie. Werkgevers geven werknemers bijna altijd een tijdelijk contract met een proeftijd. Dit geeft 
hen voldoende mogelijkheden om de kwaliteiten van een medewerker te beoordelen.

Soms heeft de werkgever een klein duwtje in de rug nodig om iemand met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt aan te nemen. De gemeente mag werkgevers subsidiëren voor een periode van maximaal 
3 maanden. Dit mag echter niet ten koste gaan van het inkomen van de werknemer. Deze periode kan 
eventueel verlengd worden indien de werknemer een relevante opleiding krijgt aangeboden door de 
werkgever. Dit geldt ook als de gemeente zelf de werkgever is.

Werkzoekenden met een bijstandsuitkering horen alleen verplicht vrijwilligerswerk te doen als dat een 
beter uitzicht biedt op een baan. Het mag niet zo zijn dat werk dat eerst door betaalde krachten werd 
gedaan wordt overgenomen door vrijwilligerswerk. 

Vrijstelling sollicitatieplicht
De SP vindt het belangrijk dat mensen zelf de kost verdienen. Het biedt mogelijkheden een bijdrage te 
leveren aan de samenleving en aan de ontwikkeling van mensen zelf. Een fatsoenlijk loon en optimale 
werkomstandigheden zijn nodig om je werk goed en met plezier te kunnen doen. Er zijn echter 
omstandigheden waar vrijstelling van sollicitatieplicht op z’n plaats is.

Nu moeten uitkeringsgerechtigden hun opleiding soms afbreken als een baan wordt aangeboden. Ook als 
het hier om een tijdelijke baan voor minimumloon gaat. Uitkeringsgerechtigden moeten vrijstelling van 
sollicitatieplicht krijgen als ze een opleiding volgen die de kans op een reguliere baan vergroot.

Mantelzorgers en ouders met kleine kinderen hebben een speciale plek in onze samenleving. Zij zorgen 
fulltime voor anderen die niet zonder deze zorg kunnen. Ook zij moeten worden vrijgesteld van de 
sollicitatieplicht.

De sociale werkvoorziening
De SP ziet graag dat mensen met een arbeidshandicap bij reguliere bedrijven werken, indien nodig met 
een aangepaste werkplek. Dit is goed voor het zelfbeeld en onderlinge begrip. Voor wie een plek bij een 
regulier bedrijf niet is weggelegd is een beschutte werkplek bij de DCW nodig.
Mensen die via de sociale werkvoorziening werken, moeten begeleid worden door mensen die daarvoor 
opgeleid zijn en moeten zelf ook mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen. Iedereen moet zoveel 
mogelijk naar een hoger opleidingsniveau gebracht worden. Wie buiten de DCW gaat werken moet een 
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werkplekgarantie krijgen zodat hij of zij niet weer op de wachtlijst komt als werken buiten de DCW toch 
niet lukt. Veel WSW’ers (mensen die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening) werken nu bij bedrijven 
die gespecialiseerd zijn in werken met arbeidsgehandicapten. Ook bij deze bedrijven dient de begeleiding 
goed in orde te zijn.

De SP heeft zich altijd ingezet voor een sociale werkvoorziening. De SP is dan ook verheugd dat het aantal 
klachten dat bij ons binnenkomt over slechte begeleiding en problemen met de arbodienst afneemt. De 
klachten die nog wel bij ons binnen komen worden voortvarend opgepakt door de nieuwe directie van de 
DCW. Wat nog wel een zorg is, is de lange wachtlijst van mensen met een arbeidshandicap die graag op 
een beschutte werkplek of in een detacheringstraject aan het werk willen. Als er extra geld beschikbaar 
komt voor de sociale werkvoorziening dan zal de SP hierop inzetten.

Armoedebestrijding
De SP vindt dat iedereen over een redelijk inkomen moet kunnen beschikken. Ook mensen met een laag 
inkomen moeten in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. De SP vindt het belangrijk dat cijfers 
over de armoede bekend worden, zodat zo we daar met het beleid rekening mee kunnen houden. De 
minima-effectrapportage is een goede manier om de gevolgen van de armoede duidelijk te krijgen. Er 
moet niet alleen naar de financiële kant van armoede worden gekeken, maar ook naar de sociale en 
maatschappelijke gevolgen. Het voorkomen en bestrijden van armoede op sociaal, materieel en financieel 
vlak gaan hand in hand. Regelingen die het mogelijk maken voor minima om mee te doen aan sport en 
cultuur moeten behouden blijven. Kinderen mogen nooit de dupe zijn van financiële problemen van hun 
ouders. De SP streeft ernaar het aantal huishoudens dat minder verdient dan het minimuminkomen naar 
nul terug te brengen. 

Grotere onkosten, als bijvoorbeeld het vervangen van een koelkast, zijn niet meer betaalbaar als je in de 
bijstand zit. De bijzondere bijstand is in het leven geroepen om in deze nood te voorzien. De gemeente 
moet ouderen, uitkeringsgerechtigden, chronisch zieken en gehandicapten die recht hebben op financiële 
ondersteuning actief benaderen, zodat deze mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden die geboden 
worden. Aan strafkortingen op bijstandsuitkering voor gezinnen met kinderen moet een einde komen.

De beste weg uit armoede is nog steeds het vinden van een baan. De beste kans op een baan maak je 
door relevante opleidingen te volgen. De bestrijding van analfabetisme en aanbieden van scholing gericht 
op werk of verhogen opleidingsniveau is dan ook noodzakelijk.

Ondernemen in Enschede
Voor kleine ondernemers is het niet mogelijk om hun bedrijf 7 dagen per weekte laten draaien, tenzij 
ze veel extra kosten maken door het inhuren van extra personeel. Grote bedrijven kunnen makkelijker 
omgaan met deze extra werkdruk, waardoor ze kleinere bedrijven uit de markt kunnen drukken. Uit 
onderzoek blijkt verder dat de omzet uiteindelijk niet stijgt als een bedrijf 7 dagen per week open is, maar 
wel daalt als ze 6 dagen open is terwijl de concurrentie wel 7 dagen per week open is. Uit onderzoek van 
de SP blijkt dat 95% van de kleine ondernemers voor het afschaffen van de koopzondag is. Wel trekken 
de koopzondagen veel bezoekers uit naburige gemeenten in Twente en Duitsland. Deze aanloop is goed 
voor de horeca en de bedrijven die het zich wel kunnen permitteren om op zondag op te zijn. De SP vindt 
dat met 1 koopzondag in de maand en 1 extra koopzondag voor de feestdagen recht wordt gedaan aan de 
wensen en belangen van kleine en grote ondernemers en aan de wensen van het winkelend publiek.

De SP wil een goede ondersteuning van zelfstandigen zonder personeel en het midden- en kleinbedrijf. Dit 
wordt niet nodig geacht voor grote bedrijven, aangezien zij in staat zijn om expertise en andere diensten 
in te huren. Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) geeft adviezen aan mensen die vanuit een 
uitkeringssituatie zelfstandig ondernemer willen worden. Dit advies is van groot belang en helpt mensen 
om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
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Banen voor lager opgeleiden
Veel werkzoekenden in Enschede hebben een lagere of gemiddelde opleiding. Er moet ingezet worden 
op werkgelegenheid voor deze groep mensen door productie uit lagelonenlanden terug te halen naar 
Enschede.
Bij het gunnen van opdrachten van de gemeente aan het bedrijfsleven zal een bedrijf dat voorziet in het in 
dienst nemen van langdurig werklozen een grotere kans maken de opdracht binnen te krijgen.
Bedrijven die zich toeleggen op een lang verblijf in Enschede en bedrijven die met vaste arbeidscontracten 
werken krijgen een voorkeursbehandeling bij het verkrijgen van grond.

Huisjesmelkers
Er wordt opgetreden tegen uitbuiting van arbeidskrachten door werkgevers en huisjesmelkers.
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WOnen en rUImteLIjke OrdenIng

• Geen sloop bouwtechnisch goede woningen, meer betaalbare woningen 
• Eén gemeenschappelijke procedure voor inschrijving voor huurwoningen 
• Voorkomen huisuitzettingen 
• De stadsrand moet op slot, inbreiden in plaats van uitbreiden 
• Bescherm cultuurhistorische gebouwen 

Onze belangrijkste wens op woongebied is dat er goede en betaalbare woningen zijn, waarin men zo 
lang mogelijk en zelfstandig kan blijven wonen. Ook moeten er goede voorzieningen zijn in een veilige 
en schone buurt. Helaas sluiten die wensen voor veel mensen in Enschede steeds minder aan op de 
werkelijkheid. De ruimte die we hebben is schaars en we zullen die zuinig en eerlijk moeten verdelen. 
Lange tijd zijn er in Enschede veel betaalbare huurwoningen gesloopt en vervangen door dure huur- en 
koopwoningen. Huizen zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Het aanbod van woonruimte moet 
aansluiten bij de woonbehoefte van de Enschedese bevolking. De SP wil iedereen een fatsoenlijk onderdak 
bieden en zoveel mogelijk natuur behouden.

Minder slopen, meer betaalbare woningen
De afgelopen jaren heeft de SP zich ingezet in onder andere de Wesselerbrink, De Laares en Boswinkel om 
te protesteren tegen grootschalige sloopplannen. Het ging om sociale huurwoningen die technisch nog 
in goede staat waren, maar vaak wel achterstallig onderhoud hadden. Voor dit onderhoud was door de 
bewoners wel jarenlang huur betaald, maar tot uitvoering kwam het niet of nauwelijks. Op dit moment 
doet de SP onderzoek naar de mening van de bewoners van woningen in het Getfert die ook met sloop 
bedreigd worden. 

Het komende college moet zich actief gaan bezighouden met volkshuisvesting, waarbij uitgegaan dient 
te worden van de woonbehoefte en de samenstelling van de Enschedese bevolking. Een kwalitatief 
goede huur- of koopwoning hoort voortaan voor iedereen bereikbaar te zijn. Daarbij moeten we niet 
de bezitter, maar de gebruiker centraal stellen. Woningcorporaties dienen terug te keren naar hun 
kerntaak: het bouwen, onderhouden, verhuren en aanpassen aan de tijd van sociale huurwoningen. Om 
ongewenste sloop te voorkomen, zal de door de SP ontwikkelde slooplat moeten worden opgenomen in 
het gemeentelijke beleid. 
 
Een complex mag pas worden gesloopt als: 
• 70% van de oorspronkelijke bewoners heeft ingestemd met de sloopplannen 
• De woningcorporatie geen huurders kan vinden voor de te slopen woningen 
• De wachtlijsten (of wachttijden) voor een sociale huurwoning niet groeien 
• Er door de sloop van de woningen geen waterbedeffect optreedt 
• De te slopen woningen aantoonbaar bouwtechnisch van slechte kwaliteit zijn

Herstructureringsprojecten blijken vaak erg lang te duren. Bewoners zitten hierdoor lange tijd in 
onzekerheid. Ze weten niet wat er met hun woning gaat gebeuren en bij sloop en nieuwbouw kan het 
jaren duren voordat ze weer terug kunnen keren naar hun wijk. De SP vindt dat dit beter moet. Het 
herstructureringsproces, zowel bij sloop als bij renovatie, moet vlotter verlopen. De gemeente moet er op 
toezien dat de woningcorporaties de bewoners op tijd van de juiste informatie voorzien en hen vanaf het 
begin zo goed mogelijk betrekken bij het maken van de plannen.

Eén gemeenschappelijke procedure voor inschrijving voor en toewijzing van huurwoningen 
Twee van de drie grote woningcorporaties in Enschede hanteren een lotingsysteem om vrijgekomen 
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huurwoningen te verdelen. Binnen dit systeem wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke 
situatie. Alleen mensen die te maken krijgen met gedwongen verhuizing door sloopplannen krijgen 
voorrang. Omdat er in Enschede veel gesloopt wordt, wordt de kans om op korte termijn een passende 
woning te vinden verkleind. De SP is het niet eens met dit systeem. Soms is het noodzakelijk om iemand 
voorrang te geven. Bovendien is het lotingsysteem niet geschikt om bij te houden hoe lang de gemiddelde 
wachttijd is en om bij te houden hoeveel mensen eigenlijk op zoek zijn naar een huurwoning. De SP 
pleit er voor om dit lotingsysteem op te heffen en in plaats hiervan woningcorporaties op te dragen één 
gemeenschappelijke procedure voor inschrijving voor en toewijzing van huurwoningen in Enschede. Op 
deze manier krijgt de gemeente inzicht in de woonbehoeften en kan het aanbod van woningen beter 
worden afgestemd op de vraag.

Voorkom huisuitzettingen
Mensen die om wat voor reden dan ook de huur niet meer kunnen betalen, lopen het risico dat ze uit hun 
huis worden gezet. De SP vindt dat iedereen recht heeft op de basisbehoeften in het leven. Een woning 
valt daar ook onder. Huisuitzettingen dienen altijd voorkomen te worden. 

De stadsrand moet op slot, inbreiden in plaats van uitbreiden
De ruimte is schaars. Om te voorkomen dat natuur en groen verdrongen worden door projecten voor 
wonen en economische activiteiten, moet er niet worden gebouwd in het buitengebied. Laten we trots 
zijn op ons unieke Twentse landschap net buiten de stad. Het moet afgelopen zijn met het knabbelen aan 
de stadsrand, zoals in het Vaneker en het Brunink. Inbreiden dient voor uitbreiden te gaan. Ook in het 
buitengebied hoort nieuwbouw taboe te zijn, tenzij gebouwen aan vervanging toe zijn. Met de uitbreiding 
van wegen buiten de bebouwde kom, zal zeer terughoudend moeten worden omgegaan. De SP is van 
mening dat er geen nieuwe bedrijventerreinen hoeven te worden uitgerold. Er is naar onze inschatting 
voor de komende jaren nog ruimte genoeg om bedrijven een plek te kunnen geven. Het is wel van belang 
om efficiënt met de ruimte om te gaan. Soms is het noodzakelijk om tot herstructurering over te gaan.

Bescherm cultuurhistorische gebouwen
De stadsbrand op 7 mei 1862, de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, de vuurwerkramp op 
13 mei 2000 en de vernieuwingsdrift van sommige bestuurders, hebben ervoor gezorgd dat er nog maar 
weinig cultuurhistorische gebouwen in Enschede zijn overgebleven. Dit is reden te meer om de nog wel 
bestaande gebouwen, straten en buurten met cultuurhistorische waarde extra te beschermen en te 
koesteren.
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verkeer en vervOer

• Gebruik van de fiets stimuleren
• Geen noordelijke rondweg (NOEK)
• Gratis openbaar vervoer voor ouderen
• Beter toegankelijke bussen en bushaltes
• Transferia in Enschede-Noord, Oost en West
• Meer aandacht voor verkeersveiligheid in de wijken
• Minder verkeersoverlast door vrachtwagens

De automobiliteit is de laatste jaren toegenomen en het lijkt erop dat dit de komende jaren niet verandert. 
Deze toename van het autoverkeer is slecht voor de verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en leefbaarheid van 
de stad. Het aanleggen van meer en bredere wegen is geen oplossing, ook omdat de beschikbare ruimte 
beperkt is. Het beleid zal er op gericht moeten zijn om mensen te motiveren om de auto te laten staan en 
te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer.

Gebruik van de fiets stimuleren
Om ervoor te zorgen dat meer mensen de fiets nemen, moeten er een goede infrastructuur en 
aantrekkelijke fietsvoorzieningen zijn. Dit bevordert de veiligheid en heeft meer invloed op het 
terugdringen van files dan welke verbetering specifiek gericht op autoverkeer dan ook.
Fietsstroken moeten breed genoeg zijn en goed worden onderhouden.
Ook ruime openingstijden en het vergroten van de bekendheid van de gratis (bewaakte) fietsenstallingen 
kunnen bijdragen aan het bevorderen van het fietsgebruik.
Op veel plekken zoals uitgaanscentra en winkels zijn meer kleinschalige parkeervoorzieningen nodig zoals 
fietsnietjes.
Lang wachten voor verkeerslichten in de uitlaatgassen is voor fietsers vervelend, ongezond en ontmoedigt 
het gebruik van de fiets. De wachttijd moet waar mogelijk beperkt worden tot maximaal 40 seconden.
Fietsdiefstal is een van de belangrijkste redenen waarom mensen op de korte afstand de auto nemen in 
plaats van de fiets. Er moet meer aandacht komen voor het bestrijden van fietsdiefstal.

Geen noordelijke rondweg (NOEK)
De SP is niet voor aanleg van de Noordelijke ontsluiting Enschede Kennispark (NOEK) aansluiting (van de 
Weerseloseweg) op de A1. Zeker gezien de zorgwekkende financiële situatie van de gemeente Enschede is 
het niet verantwoord om deze dure weg, die minimaal 13 miljoen gaat kosten, aan te leggen.
De NOEK doorsnijdt een gebied met talrijke zeldzame dieren en planten. Bovendien is uit de 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gebleken dat de NOEK meer kost dan oplevert. Ook biedt 
deze weg geen oplossing voor de verkeersdrukte in Enschede Noord.

Gratis openbaar vervoer voor ouderen
Het openbaar vervoer is een nutsvoorziening, wij vinden dat iedereen hier gratis gebruik van moeten 
kunnen maken. Om te beginnen voor 65-plussers. De kosten hiervoor kunnen gedeeltelijk worden 
terugverdiend door minder luchtverontreiniging en via besparingen op de investeringen in de 
infrastructuur.
Het doel hiervan is niet alleen het verbeteren van de bereikbaarheid, maar ook het bevorderen van de 
mobiliteit van ouderen. Hierdoor kunnen zij beter blijven deelnemen aan de samenleving.

Beter toegankelijke bussen en bushaltes
Om ervoor te zorgen dat ook minder validen zonder problemen gebruik kunnen maken van het openbaar 
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vervoer, moeten alle bussen en bushaltes goed toegankelijk zijn, ook voor rolstoelgebruikers. Vanaf elk 
adres hoort binnen 500 meter een bushalte te zijn. Door de komst van de HOV-lijnen (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) zijn er goede snelle busverbindingen, maar de afstand van sommige woningen tot 
de dichtstbijzijnde bushalte is hierdoor te groot geworden. De oplossing hiervoor is meer inzet van de 
buurtbus.

Transferia in Enschede-Noord, Oost en West
Een andere manier om de verkeersdruk in de stad te verminderen, is het realiseren van transferia, waar 
mensen die met de auto naar Enschede komen, over kunnen stappen op de bus. Hiervoor kan, waar 
mogelijk, gebruik worden gemaakt van bestaande parkeerplaatsen.

Meer aandacht voor verkeersveiligheid in de wijken
De SP wil dat verkeersveiligheid in de wijken bevorderd wordt, vooral de verkeersveiligheid rondom 
scholen en andere plaatsen waar veel kinderen komen. Er moet in de woonwijken extra worden 
gecontroleerd of men zich aan de verkeersregels houdt. Ouders moeten gestimuleerd worden hun 
kinderen te voet of op de fiets naar school te brengen. 
De 30km-zones moeten zo worden ingericht dat duidelijk is dat het een 30km-zone is. Op dit moment is 
dat niet altijd zo. Als wegen niet goed zijn ingericht, waardoor er te hard kan worden gereden, dan is dat 
slecht voor de verkeersveiligheid.
De SP vindt dat kinderen moeten leren veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarom is het 
belangrijk dat er op de basisscholen voldoende aandacht is voor verkeerseducatie en dat de kinderen een 
praktisch verkeersexamen afleggen. 

 Minder verkeersoverlast door vrachtwagens
Verkeer geeft overlast op het gebied van veiligheid, geluid en verontreiniging. Om deze overlast terug te 
dringen, zijn, zoals hierboven beschreven, maatregelen nodig om mensen uit hun auto te krijgen. Maar 
ook vrachtverkeer levert overlast op. Op het gebied van het milieu, is het beter om minder vrachtauto’s 
te gebruiken en meer transport via het water en het spoor te laten verlopen. Verder zorgt vrachtverkeer 
ook voor onveiligheid en geluidsoverlast in de wijken. In sommige buurten is er ook overlast door (illegaal) 
geparkeerde vrachtauto’s. Daarom pleit de SP er voor om vrachtwagens zoveel mogelijk te weren uit 
woonwijken. Doorgaand vrachtverkeer hoort zoveel mogelijk via de snelweg te verlopen.
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nAtUUr, mILIeU en dIerenWeLzIjn

• Bescherming van de flora en fauna in het buitengebied.
• Behoud van groen in de wijken 
• Beter omgaan met het milieu 
• Fijn stof
• Voldoende uitlaatvoorzieningen voor honden 
• Stimuleren biologisch landbouw en veehouderij
• Voldoende steun voor de kinderboerderijen 

Wij moeten duurzaam omgaan met de wereld waarin wij leven. De natuur in Nederland staat onder druk. 
Het aantal diersoorten en planten neemt snel af. Natuur is belangrijk voor het welbevinden van mensen. 
Natuureducatie is een goede manier om kinderen, maar ook volwassenen, de waarde en het belang van 
de natuur te leren. 

De SP wil af van de opgeklopte vermeende tegenstelling tussen natuur en landbouw. Rondom de 
natuurgebieden wil de SP duurzame landbouw vestigen. Hierdoor worden meer natuurdoelen bereikt. 
Groen in en om de stad is cruciaal voor de leefbaarheid. Bestaand groen moet zoveel mogelijk behouden 
blijven en toegankelijk worden. 

De gemeentelijke overheid geeft zelf het goede voorbeeld op het gebied van klimaatbeleid en 
energiebesparing, gebruik van duurzame energie en bouwmaterialen. 

Bescherming van de flora en fauna in het buitengebied
We moeten zuinig zijn op het mooie buitengebied van Enschede. De SP vindt dat er zo min mogelijk 
gebouwd mag worden in het buitengebied. Versnippering van de natuur moet voorkomen worden. Daar 
waar barrières voor fauna zijn moeten maatregelen worden genomen om te zorgen voor een leefgebied 
dat groot genoeg is. Bestaande bedrijventerreinen moeten intensiever gebruikt worden. Voordat er een 
nieuw bedrijventerrein aangelegd wordt, moeten nut en noodzaak hiervan onomstotelijk vaststaan. Er 
is in de regio Twente nog voldoende ruimte op de bestaande bedrijventerreinen. Het aanleggen van 
een bedrijventerrein op de Usseleres is het onnodig bederven van een gebied met grote natuur- en 
cultuurhistorische waarde. De behoefte aan extra woonruimte moet binnen de bestaande stadsgrenzen 
opgelost worden zodat er geen nieuwe woningen in het buitengebied gebouwd hoeven worden.

Behoud van groen in de wijken 
Waardevolle planten en dieren in de stedelijke natuur moeten beschermd worden. Een zorgvuldige 
afweging bij stadsontwikkeling is daarom belangrijk. Braakliggende terreinen kunnen tijdelijk geschikt 
gemaakt worden als natuurlijke eilanden in de stad.

Beter omgaan met het milieu 
De laatste jaren is er wereldwijd steeds meer aandacht gekomen voor het milieu. Ook in Enschede moeten 
we ons inzetten voor een beter milieu. Op alle beleidsgebieden moeten milieu en duurzaamheid een 
belangrijke rol spelen. De gemeente heeft in de nota ‘Nieuwe energie voor Enschede’ het doel gesteld om 
in 2020 een CO2-reductie van 30% ten opzichte van 1990 te realiseren en het aandeel duurzame energie 
te vergroten naar 20% van het totale energiegebruik. De SP vindt dat gestreefd moet worden naar 40% 
reductie conform internationale afspraken. De gemeente geeft het goede voorbeeld door o.a. voor alle 
intensief gebruikte voertuigen (zoals vuilniswagens en bussen) bij vervanging over te schakelen op de best 
beschikbare energiezuinige en schone techniek. 
Om het omzetten van duurzame energie te stimuleren wordt het plaatsen van windmolens op daarvoor 
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geschikte locaties mogelijk gemaakt. Wij zijn positief over het nuttig gebruiken van industriële restwarmte, 
onder meer voor het verwarmen van gebouwen. Daarbij moet wel goed gekeken worden naar het 
financiële en energetische rendement. Bij moderne goed geïsoleerde woningen is de energiebehoefte 
voor verwarming en warmwater zo laag, dat de aansluitkosten op een extern warmtenet hoger zijn 
dan een andere oplossing met een gelijk of beter energetisch rendement. De gemeente dient hierover 
feitelijk juiste informatie te vertrekken. Om die reden zijn wij voorstander van een hardheidsclausule op 
de aansluitplicht bij stadsverwarming. Door beter beheer van bedrijventerreinen kan het nuttig gebruik 
van restwarmte en bijproducten door bedrijven en andere afnemers in de directe omgeving toenemen. 
Mensen worden aangemoedigd om op buurtniveau te investeren in duurzame energieomzetting.
Door betere voorlichting en goede voorzieningen worden mensen gestimuleerd om hun afval beter te 
scheiden. Het scheiden van afval moet zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt.

Fijn stof
Hoge concentraties fijn stof zorgen voor gezondheidsproblemen en een kortere levensduur. Bij drukke 
verkeerspunten, scholen en de luchthaven dienen metingen verricht te worden zodat bepaald kan worden 
of wordt voldaan aan de door de Europese Unie vastgestelde grenswaarden.

Voldoende uitlaatvoorzieningen voor honden 
Voor de meer dan 11.000 honden in Enschede, waarvoor hondenbelasting wordt betaald, moeten 
voldoende hondenuitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen zijn. De HUP’s zijn nu vaak 
veel te klein en erg vervuild. Opruimen van hondenpoep wordt gestimuleerd door voorlichting en door het 
plaatsen van meer speciale afvalbakken voor hondenpoep.

Stimuleren biologisch landbouw en veehouderij 
Biologisch boeren moet aangemoedigd worden. De gemeente ondersteunt daarom boeren die biologisch 
en diervriendelijk werken zoveel mogelijk. De gemeente doet dit o.a. door zelf het goede voorbeeld te 
geven. Haar eigen catering serveert uitsluitend scharrel en/of biologische gerechten.

Voldoende steun voor de kinderboerderijen 
Kinderboerderijen zijn naast hun educatieve functie ook belangrijk als ontmoetings- en speelplek voor de 
bewoners voor de wijk. Kinderboerderijen zijn gratis en daarmee toegankelijk voor iedereen. Ook scholen 
zijn er vaak te vinden. Het contact tussen kinderen en dieren heeft een belangrijk onderwijskundig doel, 
maar kan ook van grote emotionele waarde zijn. Kinderboerderijen moeten daarom in stand gehouden 
worden en voldoende financiële steun krijgen.
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bUUrten, LeefbAArheId en veILIgheId

• Buurthuizen als spil van de wijk
• Goede zorg in de buurt
• Een buurt voor kinderen en jongeren
• Investeer in buurtagenten, wijkzorgteams en jeugd- en jongerenwerkers
• Meer inspraak in eigen buurt
• Voldoende speelplekken en groen in de buurt
• Integratie
• Begeleid wonen en opvang horen thuis in de buurt

Het gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving is de laatste jaren afgenomen. Om de 
betrokkenheid te verhogen, zijn veilige schone buurten nodig met kleinschalige voorzieningen, winkels, 
voldoende speelgelegenheid, een buurthuis met ruime openingstijden en onderwijsvoorzieningen. 
Verminderen van anonimiteit, verhogen van betrokkenheid door meer invloed en zeggenschap van 
bewoners geeft buurten de kans op betrokken bewoners, voorkomt eenzaamheid en overlast en is goed 
voor de levendigheid.
Betrokkenheid van de gemeente bij de buurt verhoogt de betrokkenheid bij de medebewoners.

Buurthuizen als spil van de wijk
De SP ziet het buurthuis als het centrale punt in de wijk waar iedereen terecht kan. 
Buurtbewoners kunnen er cursussen volgen maar kunen er ook met al hun vragen en problemen terecht. 
Dat kunnen vragen zijn die met de thuissituatie te maken hebben maar ook met omstandigheden in de 
buurt.
Voor ouders is het buurthuis de plek waar ze hun kinderen met een gerust hart naar toe kunnen laten 
gaan. De jeugd kan er in een ontspannen sfeer leeftijdsgenoten ontmoeten, hobby’s uitoefenen, maar ook 
kunnen ze met problemen terecht bij een vertrouwenspersoon.

Het buurthuis dient ook als ouder- en kindcentrum waar ouders terecht kunnen met vragen over 
opvoeding, gezondheid en onderwijs van hun kinderen.
Buurtorganisaties, scholen, sport- en andere verenigingen, bedrijven en instellingen in de buurt, 
bespreken met een leerwerkmaatschappij de mogelijkheden voor werk en de bemiddelaars zoeken daar 
buurtbewoners bij. Daarvoor is het belangrijk dat de buurthuizen juist geopend zijn op de momenten dat 
mensen vrij zijn, zoals in vakanties en weekenden.
De SP wil dat de activiteiten en consumpties voor iedereen betaalbaar zijn. Er is ruime aandacht voor 
bezoekers met een beperking. Ook kunnen mensen er werkervaring op doen in kleine, buurtgebonden, 
projecten. Het buurthuis is de plek waar iedereen op elk gebied geïnformeerd kan worden. Het buurthuis 
is de zoekmachine van de wijk.

Goede zorg in de buurt
De SP maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen in de zorg. Wijken en buurten lenen zich uitstekend 
voor kleinschaligheid waardoor de menselijke aanpak zoveel mogelijk gehandhaafd kan blijven. Ouderen 
hebben daardoor meer kans in hun eigen buurt oud te kunnen worden en onder buurtgenoten is het 
makkelijker om vrijwilligers te vinden.
De SP vindt dat de verantwoordelijkheid voor zorg aan huis voor ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten in handen moet zijn van wijkzorgteams en wijkverpleegkundigen.
Hulpverlenende familieleden en vrijwilligers moeten voor hulp en advies in de wijk terecht kunnen. 
Ouder- en kindcentra moeten nauw samenwerken met huisartsen, scholen, maatschappelijk werk, 
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jongerenwerk en politie. Iedere buurt moet een gezondheidscentrum en een zorgloket krijgen. Waar 
mogelijk kan deze geplaatst worden in of naast het buurthuis.

Een buurt voor kinderen en jongeren
De SP hecht veel belang aan voldoende speelruimte voor kinderen. Buiten spelen en bewegen is belangrijk 
voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, maar leidt ook tot meer betrokkenheid van kinderen 
en hun ouders bij de buurt. Tenminste 3% van de oppervlakte van woongebieden zou besteed moeten 
worden aan speelruimte. Autoverkeer in straten waar veel kinderen wonen, levert gevaar op voor kind en 
automobilist. Smalle straten in wijken waar veel kinderen wonen dienen als woonerf te worden ingericht.

Net als kinderen hebben ook jongeren behoefte aan een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten zowel 
op straat als in een buurtcentrum of een sportveld. Jongeren die zich vervelen en op straat rondhangen 
roepen bij sommige bewoners een gevoel van onveiligheid op. Met het verplaatsen van groepen jongeren 
worden ook de problemen verlegd. Een jongerencentrum en een jongerenwerker kunnen problemen in 
wijken helpen voorkomen.

Voorzieningen voor kinderen tot 4 jaar zoals kinderopvang en peuterspeelzalen moeten zoveel mogelijk 
samenwerken en in het buurthuis ondergebracht worden. 
Alle ouders krijgen opvoedingsondersteuning aangeboden. De SP vindt het belangrijk dat jeugdzorg in de 
buurt geregeld kan worden.

Investeer in buurtagenten, wijkzorgteams en jeugd- en jongerenwerkers
Buurtagenten moeten voor iedereen aanspreekbaar zijn. Zij zijn het eerst op de hoogte als er problemen 
dreigen te ontstaan en kunnen met hun kennis van de buurt potentieel gevaarlijke situaties oplossen. Door 
goed contact met de wijkzorgteams kan gericht hulp geboden worden aan gezinnen en alleenstaanden die 
extra zorg nodig hebben.
Jeugd- en jongerenwerkers zijn er voor om te voorkomen dat jongeren het criminele pad op gaan. Zij 
kunnen, door het contact met overlast gevende jongeren op te zoeken, deze jongeren bijsturen.
Soms is de overlast dusdanig dat praten geen oplossing biedt. In zulke gevallen dient de politie op treden.

Meer inspraak in de eigen buurt
Mensen weten zelf heel goed, wat er goed is aan hun buurt en wat er niet zo goed is. En de ene buurt 
is niet de andere. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om een speelplek aan te leggen in een buurt zonder 
kinderen. Daarom is het van belang om maatwerk te leveren, waarbij de mensen in de buurt actief 
betrokken worden. Ook moet er ruimte zijn voor initiatieven van de buurtbewoners. 
De gemeente stelt geld beschikbaar om goede ideeën van bewoners uit te voeren in de buurt. De 
bewoners voeren de plannen, onder begeleiding, zelf uit. Dit moet mogelijk zijn in elke wijk van de stad.

Inspraak hebben in de buurt, betekent ook dat je met een klacht bij de gemeente terecht kan. En dat die 
klacht vervolgens ook wordt behandeld. Hiervoor is een goede communicatie nodig, en daar schort het 
in Enschede nog wel eens aan. Er moet gewerkt worden aan de bekendheid van klachtenprocedures. Het 
moet duidelijker worden bij wie je als burger kunt aankloppen als je bijvoorbeeld merkt dat een grasveld 
niet meer gemaaid wordt. En de werknemers van de gemeente zullen structureel moeten vertellen hoe de 
klacht behandeld wordt.

Voldoende speelplekken en groen in de buurt
Om een buurt leefbaar te houden, is goed onderhoud van woningen niet genoeg. Ook buiten de woning, 
zoals op straat, wordt geleefd. Naast onderhoud van stoep, fietspad en straat, is het ook belangrijk om 
voldoende en goede speelplekken te hebben in de buurt. Uitdagende en veilige speelplekken zijn van 
belang voor de ontwikkeling van de jeugdige inwoners van Enschede. Daarom zal hier voldoende ruimte 
voor moeten worden gecreëerd. Dit kan ten koste gaan van parkeergelegenheid.
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De SP hecht ook veel waarde aan goede groenvoorzieningen. Uit onderzoek is gebleken dat er de 
afgelopen jaren structureel te weinig geld is uitgetrokken voor de aanleg en het onderhoud. Dit heeft 
op veel plaatsen geleid tot een verrommeling van de openbare ruimte, dit tot verontwaardiging van 
bewoners. In de toekomst is het noodzakelijk om hier meer geld voor te reserveren.

Bomen produceren niet alleen zuurstof, maar ze zorgen ook voor een prettige leefomgeving. De SP is er 
voorstander van om het aantal bomen in de stad te laten toenemen. De bomen die er nu staan, en dan 
met name de oude en monumentale bomen, verdienen meer bescherming dan nu het geval is. De laatste 
jaren zijn er al te veel van gekapt.

Integratie
Voor een goede integratie in Nederland is het spreken van de taal zeer belangrijk. Een goede beheersing 
van het Nederlands leidt tot een grotere kans op de arbeidsmarkt en is belangrijk in gesprekken met 
school en gemeentelijke instellingen. Als ouders de Nederlandse taal niet goed beheersen zullen hun 
kinderen waarschijnlijk met een taalachterstand op school beginnen.
Taalonderwijs houdt dan ook niet op na het verkrijgen van een verblijfsvergunning maar moet langer 
doorgaan.
Positieve contacten met autochtone buurtbewoners draagt sterk bij aan de integratie en de 
taalontwikkeling. We moeten dan ook voorkomen dat ‘zwarte’ en ‘witte’ wijken ontstaan. Om dit te 
bereiken, zal de gemeente Enschede aan een spreidingsplan moeten werken. Het lotingsysteem, dat 
gebruikt wordt door woningcorporaties bij het verdelen van woningen, past hier niet bij. Bij nieuwbouw 
moet de kans gegrepen worden om tot een gezonde menging van dure en goedkope woningen te komen.
De inburgeringstoets, waarvoor zelfs 50% van de autochtone Nederlanders zakt, is geen goed middel om 
de kennis van de Nederlandse samenleving te testen. De inburgeringtoets dient dan ook aangepast te 
worden aan de praktijk.

Begeleid wonen en opvang horen thuis in de buurt
Sommige mensen zijn niet in staat om zelfstandig te wonen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om 
gehandicapten, ex-gedetineerden, verslaafden of ex-verslaafden, mensen met een verstandelijke 
beperking, mensen met geestelijke problemen, dak- en thuislozen of vluchtelingen. Ook deze mensen 
hebben recht op een dak boven hun hoofd. Dit wordt door bijna niemand betwist.
Het wordt anders als de locatie voor begeleid wonen of opvang wordt besproken. Veel mensen in 
Enschede schrikken er van als ze te horen krijgen dat er in hun buurt een opvanglocatie of begeleid-
wonen-project wordt gerealiseerd. De aangekondigde realisatie van een begeleid-wonen-project voor 
ex-verslaafden in de Oosterkerk in de Velve-Lindenhof bijvoorbeeld, leidde tot een storm van woedende 
reacties van buurtbewoners.

De SP heeft begrip voor schrikreacties. Iedereen wil immers op een prettige en veilige manier in zijn of 
haar buurt kunnen wonen. Wij zijn echter van mening dat het oprichten van begeleid-wonen-projecten 
en opvangprojecten niet het probleem zijn, maar juist de oplossing. Laten we nog even het voorbeeld 
van de Oosterkerk er bij halen. Ex-verslaafden, die er dus al een succesvol afkicktraject op hebben zitten, 
konden al snel en zonder begeleiding in de Velve-Lindenhof komen te wonen. De huren zijn hier immers 
gemiddeld laag. Onder begeleiding wonen, blijkt voor deze groep mensen vaak erg belangrijk te zijn. Door 
het project in de Oosterkerk, zal de overlast op termijn minder worden in de Velve-Lindenhof en de rest 
van de stad.

Ook mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, maken deel uit van onze samenleving. De SP wil deze 
mensen niet buiten sluiten. Ook voor deze uitgebreide groep mensen geldt dat sociale contacten erg 
belangrijk zijn. Ze horen thuis in de buurt. Tegelijkertijd dienen we de ogen niet te sluiten voor eventuele 
problemen. En als er problemen zijn, dan moeten die snel worden opgelost.

Het is van groot belang dat de buurtbewoners vanaf het begin betrokken worden bij het ontwikkelen 
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van de plannen. Hiervoor is een feilloze communicatie nodig. Misverstanden moeten worden uitgesloten 
en iedereen die betrokken is bij het project moet volledig geïnformeerd zijn. De gemeente heeft de 
verantwoordelijkheid om begeleid wonen en opvang zo goed mogelijk te spreiden over de stad. Er moet 
voorkomen worden dat er te veel opvang plaats vindt in één buurt.
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eCOnOmISChe OntWIkkeLIng

• Werkgelegenheid voor lager opgeleiden
• Geen nieuwe bedrijventerreinen
• Bedrijventerreinen duurzaam invullen
• Kantoorpanden en bedrijfsgebouwen
• Winkelgebieden
• Langdurig werklozen aan een normaal betaalde baan helpen 
• Grote projecten koppelen aan opleidingstrajecten
• Inzetten op vaste arbeidscontracten
• Goede ondersteuning bieden aan vrijwillige zelfstandige ondernemers
• Niet doorgaan met het ontwikkelen van de luchthaven

Werkgelegenheid voor lager opgeleiden
Economische ontwikkelingen zijn altijd gericht op werkgelegenheid. De laatste jaren is vooral geprobeerd 
hoger opgeleiden naar Enschede te trekken en daarvoor banen te creëren.
In Enschede wonen veel lager opgeleiden zonder baan. Banen voor deze mensen dragen direct bij aan de 
welvaart van de stad en verminderen de armoede.
Door de vele werkzoekenden en de goede ontsluiting naar Duitsland toe is Enschede een ideale stad voor 
bedrijven die bestaan van productiewerk. Deze bedrijven stimuleren om naar Enschede te komen is één 
van de doelen van de SP.

Geen nieuwe bedrijventerreinen
De gemeente heeft een onderzoek gedaan naar de noodzaak extra bedrijventerreinen aan te leggen. 
Hoewel dit onderzoek niet eenduidig aangaf hoeveel ruimte de komende tijd nodig zal zijn, is toch 
besloten de Usseleres in te gaan richten als bedrijven terrein. Hiermee wordt een groot risico genomen 
dat bedrijven weg trekken van bestaande bedrijven terreinen om zich op het nieuwe bedrijvenpark te 
gaan vestigen. Leegstand en verloedering van de huidige bedrijven terreinen kunnen daarvan het gevolg 
zijn. De SP pleit er daarom voor om voorlopig geen nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen maar om 
eerst de bestaande bedrijvenparken vol te krijgen. Ook de bolling van de Usseleres valt volgens de visie 
van de SP onder nieuwe bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen duurzaam invullen
De SP wil dat bedrijven die zich hier komen vestigen hun bedrijf zodanig inrichten dat ze weinig negatieve 
effecten hebben op de omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan geluids- en warmte-isolatie en aan 
geavanceerde filter en sorteringtechnieken van afvalproducten. Deze vorm van duurzaamheid geniet 
een steeds groter wordende populariteit. Er ligt dan ook een taak weggelegd voor de gemeente om in 
samenwerking met de Universiteit, Saxion hogeschool en het bedrijfsleven een industrie op te bouwen in 
Enschede die zich richt op het ontwikkelen van duurzame producten en technieken.

Kantoorpanden en bedrijfsgebouwen
Enschede heeft net als veel andere gemeenten een overschot aan kantoorpanden. Een klein deel hiervan 
wordt door de gemeente uitgebaat. De SP vindt dat het geen taak van de overheid is om kantoorruimte 
aan te bieden als er genoeg aanbod vanuit de markt is. De bedrijfsgebouwen die in bezit zijn van de 
gemeente en niet door de gemeente zelf gebruikt worden, dienen verkocht te worden.

Winkelgebieden
Leegstand in winkelgebieden betekent minder gezelligheid. Hierdoor zullen minder mensen naar de 
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binnenstad komen en zullen bestedingen terug lopen en neemt ook de kans op vandalisme toe. De 
leegstand wordt voornamelijk veroorzaakt door de te hoge huren t.o.v. de bestedingen van bezoekers. 
De gemeente kan niet veel doen aan de huurprijzen, maar kan wel helpen met het zoeken naar nieuwe 
huurders of tijdelijke invulling van de etalages van de winkelpanden. Projecten zoals in de walstraat waar 
gevels worden opgeknapt door de eigenaren zelf met een relatief kleine bijdrage van de gemeente zijn een 
goed voorbeeld van hoe bedrijven en gemeenten een gezamenlijk doel kunnen bereiken.

Langdurig werklozen aan een normaal betaalde baan helpen
Hoe langer iemand werkloos is, hoe lastiger het wordt om een gepaste baan te vinden. Werkgevers nemen 
om verschillende redenen liever iemand in dienst die recent werk heeft gehad. Langdurige werkloosheid 
leidt tot armoede en sociale uitsluiting. Deze mensen aan een baan helpen is wellicht de moeilijkste taak 
van de gemeente Enschede. De gemeente en het rijk bieden mogelijkheden om deze mensen in dienst 
te nemen met behoud van uitkering en met een langere proeftijd dan normaal gesproken wettelijk is 
toegestaan. Financieel gaat de werkzoekende er dus niets op vooruit en ook de zekerheid is vaak ver te 
zoeken. Werk met behoud van uitkering is niet acceptabel. Het wettelijk minimumloon is niet voor niets 
ingevoerd. Dit loon is nodig om in je levensonderhoud te voorzien als je werkt. Onder het minimum loon 
uitbetalen staat dus gelijk aan werken voor armoede. De gemeente kan wel arbeid subsidiëren indien de 
periode gelijk is aan de proefperiode van maximaal 3 maanden. Dit geeft de werkgever genoeg tijd om te 
evalueren of de werknemer al dan niet geschikt is voor de functie. Indien een werknemer na de periode 
van 3 maanden geen contract krijgt dient de werkgever dit uit te leggen. Mocht de uitvoerende instantie 
het vermoeden hebben dat een bedrijf misbruik maakt van de regeling dan kan zij er toe beslissen 
het bedrijf uit te sluiten van verdere deelname aan de regeling. Indien een bedrijf de werknemer een 
relevante opleiding biedt kan de periode van 3 maanden worden uitgebreid.
Bij het gunnen van opdrachten van de gemeente aan het bedrijfsleven zal een bedrijf dat voorziet in het in 
dienst nemen van langdurig werklozen een grotere kans maken de opdracht binnen te krijgen.
Bedrijven die zich toeleggen op een lang verblijf in Enschede en bedrijven die met vaste arbeidscontracten 
werken krijgen een voorkeursbehandeling bij het verkrijgen van grond.

Grote projecten koppelen aan opleidingstrajecten
In Enschede wordt veel gebouwd. En bij elk groot project is de gemeente verplicht een sociale paragraaf te 
maken. Helaas is deze veelal flinterdun. Extern onderzoek in opdracht van de raad heeft aangetoond wat 
de meeste mensen al weten. Er wordt niet goed onderzocht hoe een project de lokale economie langdurig 
ondersteunt. Alle partijen zijn de SP gevolgd in haar voorstel om de sociale paragraaf van lopende en 
net startende projecten (spoorzone, vliegveld, nieuwbouw MST etc.) aan te passen en de effecten te 
meten van deze projecten. De SP is van mening dat elk groot project direct en op de lange termijn een 
economisch voordeel moet opleveren voor de Enschedeër.
Zo kunnen aannemers verplicht worden om gedurende het project mensen op te leiden tot bijvoorbeeld 
bouwvakker. Met het Medisch Spectrum Twente kan bijvoorbeeld overlegd worden hoe werkers in de 
thuiszorg een basisopleiding tot verpleegkundige kunnen krijgen. Het is ook in het voordeel van deze 
bedrijven om samen met de gemeente werkzoekenden op te leiden. Een dergelijke koppeling van 
opleidingen aan grote projecten levert alleen maar winnaars op.

Inzetten op vaste arbeidscontracten
De ontwikkeling waarbij werknemers gedwongen worden om zelfstandig ondernemer te worden is, 
mede dankzij wetgeving, op zijn retour. Toch proberen veel werkgevers mensen in een tijdelijk contract 
te houden bijvoorbeeld via een eigen uitzendbureau. Waar mogelijk dient de gemeente Enschede die 
bedrijven opdrachten te geven die met vaste arbeidscontracten werken. De werknemers van deze 
bedrijven krijgen zo meer zekerheid en lopen niet het risico van het een op het andere moment zonder 
inkomsten te zitten.

Goede ondersteuning bieden aan vrijwillige zelfstandige ondernemers
Enschede kent veel nieuwe zelfstandig ondernemers. Deze startende ondernemers dienen goed 
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geïnformeerd te worden over mogelijkheden en regelgeving. Elk bedrijf hoort ingeschreven te staan bij 
de kamer van koophandel. De gemeente dient samen met de kamer van koophandel actief informatie te 
verstrekken aan startende ondernemers. Deze informatie moet het mogelijk maken voor elke ondernemer 
om zonder problemen de weg naar gemeentelijke en landelijke instellingen te vinden. Ook moet deze 
informatie duidelijk maken wat de grootste valkuilen zijn bij het runnen van een eigen bedrijf.

Niet doorgaan met de ontwikkeling van de luchthaven
Het opstarten van een nieuw vliegveld, is een wens van het huidige college, maar zeker niet van de SP. 
Steeds weer blijkt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een luchthaven meer geld gaat opleveren dan zij 
zou gaan kosten. De ontwikkeling van de luchthaven brengt grote financiële risico’s met zich mee voor 
de gemeente Enschede. Ook is het onwaarschijnlijk dat een vliegveld in Twente veel werkgelegenheid zal 
toevoegen. Hier komt bij dat een vliegveld zeer nadelig is voor toerisme in de wijde omgeving.
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OnderWIjS

• Een veilige, sociale en gezonde leeromgeving
• Een vangnet voor risicoleerlingen
• Schoolgebouwen en de omgeving moeten veilig en gezond zijn
• Verhogen multifunctionaliteit van gebouwen
• Behoud peuterspeelzalen in wijken en dorpen
• Goede afstemming onderwijsorganisaties en bedrijfsleven

Continue ontwikkeling is belangrijk. Het draagt rechtstreeks bij aan de gezondheid en het geluk van 
mensen en vergroot de kijk op de wereld en de kansen op de arbeidsmarkt.

Een veilige, sociale en gezonde leeromgeving
Een groot deel van de dag brengen kinderen op school door. Dat betekent niet dat de ouders dan geen 
verantwoordelijkheid hebben voor hun kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvoeding thuis, maar 
ook voor het gedrag van hun kinderen onder en na schooltijd. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen beter 
presteren als er goed contact is tussen school en thuis. Ouders moeten daarom betrokken zijn bij de 
schoolloopbaan van hun kinderen.
Opleiding en financiële draagkracht van ouders mogen niet van invloed zijn op 
ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en jongeren. De SP vindt dat ieder kind evenveel kans moet 
hebben zich maximaal te ontwikkelen. De SP is voorstander van de stichting Leergeld, die financiële 
steun biedt aan ouders die niet kunnen betalen voor onder andere schoolreisjes, een computer thuis of 
de ouderlijke bijdrage. Waar door omstandigheden de continuïteit in het leerproces schade dreigt op te 
lopen, horen leerlingen en gezinnen intensief ondersteund te worden bij de opvoeding.
Om de veiligheid op scholen te bevorderen, is het nodig om op elke school een conciërge te hebben, die 
toezicht houdt op het komen en gaan van mensen.

De school is een belangrijke schakel in de keten van zorg rondom leerlingen en de gezinnen waarvan zij 
deel uitmaken. De school beperkt zich zoveel mogelijk tot een signalerende functie. Verdere zorg ligt bij 
de daarvoor aangewezen organisaties. Om de drempel naar hulpverlening zo laag mogelijk te houden is er 
voor ouders en leerlingen in iedere wijk een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

De SP houdt van maatwerk en ruimte voor een brede individuele ontwikkeling. Om hiervoor ook op 
scholen ruim baan te kunnen geven, zal het aantal scholen, en dan met name in het basisonderwijs, 
moeten toenemen. De klassen moeten kleiner, om de leerkrachten de mogelijkheid te geven om 
leerlingen meer aandacht te kunnen schenken. Met andere woorden: weg met de leerfabrieken!

Scholen horen een afspiegeling te zijn van de maatschappij en hiermee de integratie te 
bevorderen. Zwarte of witte scholen horen in dit plaatje niet thuis. Om tot een niet al te afwijkende 
bevolkingssamenstelling van de klas te komen, moet ook de bevolkingssamenstelling van de wijk een 
afspiegeling van de maatschappij zijn. Om dit voor elkaar te krijgen, zal er bij het toekennen van woningen 
beter gekeken moeten worden naar de samenstelling van de wijk.

Onze samenleving is continu aan het veranderen. De klassieke gezinssamenstelling van vader, moeder 
en kinderen, waarbij vader de kostwinnaar is en moeder verantwoordelijk is voor het huishouden, komt 
steeds minder voor. De groei van het aantal eenoudergezinnen en gezinnen waarvan beide ouders werken, 
doet de behoefte aan overblijven en naschoolse opvang toenemen. De SP vindt dat aan deze behoefte 
niet voldaan kan worden door leerkrachten en vrijwillige ouders in te zetten. Er zijn professionals met een 
goede opleiding voor nodig, om kwaliteit en deskundigheid te kunnen waarborgen.
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Een vangnet voor risicoleerlingen
Als om wat voor een reden dan ook, een leerling buiten de boot dreigt te vallen, dan moet er ingegrepen 
worden. Iedereen hoort uiteindelijk een diploma of startkwalificatie te halen, waarmee je aan het werk 
kunt. Soms is een goed gesprek met een leerkracht of docent voldoende om problemen op te lossen. 
Soms is er helaas meer voor nodig. De SP is van mening dat de school of andere onderwijsinstelling, 
dan de verantwoordelijkheid heeft, om in een vroeg stadium, in gesprek te gaan met de ouders, of om 
de hulp in te roepen van maatschappelijk werk of andere instanties. De leerplichtambtenaar en de 
onderwijsinstelling spelen hierbij een belangrijke rol. Als dit niet helpt is een melding bij het Algemeen 
Meldpunt Kindermishandeling het enige middel om kinderen te beschermen tegen onveilige situaties. 

Spijbelen moet stevig worden aangepakt. De leerplichtambtenaar moet al snel worden ingelicht als er 
sprake is van ongeoorloofd verzuim. Met name ouders dienen meer betrokken te worden bij de aanpak en 
worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden.

Schoolgebouwen en de omgeving moeten veilig en gezond zijn
Om goed te kunnen leren, moeten de gebouwen goed geconstrueerd zijn. De lucht moet voldoende 
zuurstof bevatten en zo min mogelijk ziektekiemen. Er dient sprake te zijn van goede isolatie, om energie 
te besparen. Om de lesstof goed te kunnen opnemen, moet het niet te warm zijn en ook niet te koud. 
Beweging en sport zijn van groot belang, maar dan moet er wel sprake zijn van deugdelijke gymnastiek- 
en speeltoestellen. Ook de algemene hygiëne is belangrijk. Al deze zaken moeten regelmatig worden 
gecontroleerd en indien noodzakelijk, direct worden aangepakt.

Chaotische en gevaarlijke verkeerssituaties door parkerende ouders moeten voorkomen worden, door het 
invoeren van een stopverbod bij elke school.

Verhogen multifunctionaliteit van gebouwen
In het weekend en ‘s avonds, worden gebouwen waar onderwijs wordt gegeven, vaak niet gebruikt. 
Juist op deze tijden worden allerlei soorten cursussen gegeven, komen clubjes bij elkaar en zijn er 
andere maatschappelijk relevante activiteiten. Om efficiënter gebruik te maken van gebouwen die met 
gemeenschapsgeld zijn gebouwd, stelt de SP voor om scholen open te stellen voor deze activiteiten. 
Uiteraard dient er wel goed overleg plaats te vinden. Op deze manier kunnen de scholen een nog 
belangrijker functie vervullen in het maatschappelijk veld van de wijk.

Behoud peuterspeelzalen in wijken en dorpen
Peuterspeelzalen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren er spelen, praten en het 
contact met leeftijdsgenootjes is van belang voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Bovendien is 
de peuterspeelzaal een goede opstap naar kleuterschool. Iedere peuter hoort de mogelijkheid te hebben 
om een speelzaal te bezoeken. Het is dan ook nodig dat er altijd eentje in de buurt is. Het op dit moment 
recente voorbeeld van het mogelijke sluiten van een peuterspeelzaal in Boekelo, heeft dus niet de 
instemming van de SP.

Goede afstemming onderwijsorganisaties en bedrijfsleven
Het is van maatschappelijk belang dat afgestudeerde studenten een baan vinden. Tegelijkertijd is het 
van belang dat het bedrijfsleven genoeg opgeleide mensen kan vinden om vacatures vervuld te krijgen. 
Studenten kiezen vaak niet voor opleidingen die voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven. Ook zijn er 
klachten dat de opleidingen niet aansluiten bij diverse beroepen in de praktijk. Het vinden van geschikte 
stageplekken is moeilijk en soms zelfs onmogelijk. De SP heeft van verschillende studenten gehoord, dat 
dit reden is om van studie te wisselen, of zelfs met de studie te stoppen.

Om meer mensen aan het werk te krijgen, moeten er oplossingen gevonden worden. Dit vraagt een 
grote inspanning van het bedrijfsleven, onderwijsorganisaties en de verschillende overheidslagen. Het 
sleutelwoord is communicatie.
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Het onderwijs moet zich er meer van bewust worden, welke eisen het bedrijfsleven stelt aan 
de verschillende beroepen en aan welke beroepen er behoefte is. Vervolgens moeten de 
onderwijsprogramma’s hierop worden aangepast en studenten en scholieren moeten goede voorlichting 
krijgen met welk beroep de kans op een baan het grootst is.

Het bedrijfsleven moet meewerken aan het creëren van meer stageplekken. Dit is een goede manier 
om de beroepsopleiding meer te laten aansluiten op de praktijk. Ook zou het bedrijfsleven meer 
kunnen investeren in interne opleidingen. Het lijkt de SP dan wel van belang om de opleiding niet alleen 
specialistisch in te richten, zodat de student/werknemer dan ook inzetbaar is op andere plekken binnen 
het bedrijf, of wellicht bij een ander bedrijf. Er dient overigens wel opgemerkt te worden dat de SP tegen 
sponsoring van onderwijsorganisaties door het bedrijfsleven is.

Het rijk, de provincie en de gemeente hebben de taak om het bedrijfsleven en het onderwijs er toe te 
bewegen om met elkaar in gesprek te gaan en om maatregelen te treffen. Deze overheidslagen hebben 
de mogelijkheid om informatie te verzamelen wat betreft vraag en aanbod. Die informatie moet gebruikt 
worden om problemen vroegtijdig te signaleren en bespreekbaar te maken bij het bedrijfsleven en het 
onderwijs.



2�

CULtUUr

• Divers en betaalbaar kunst- en cultuuraanbod 
• Minder draagkrachtigen en jongeren moeten ook kunnen deelnemen aan cultuur
• Bibliotheek in de wijken 
• Jongeren betrekken bij cultuur 
• Voldoende goede en betaalbare atelierruimte 

Deelnemen aan cultuur is goed voor de persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan betrokkenheid van 
mensen bij de maatschappij en kan een rol spelen in integratie en emancipatie. Deelnemen aan cultuur is 
niet alleen nuttig en leerzaam het is ook nog eens leuk.

Divers en betaalbaar kunst- en cultuuraanbod
Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij en te interesseren in kunst en cultuur, moet het aanbod zo 
breed mogelijk zijn. Ook de maatschappelijke betekenis van amateurkunst, zoals podiumkunst, beeldende 
kunst en muziek, is groot en verdient meer aandacht en erkenning. Een breed aanbod alleen is niet 
genoeg, het moet ook bekend zijn wat er in Enschede op cultuurgebied allemaal te doen is.

Minder draagkrachtigen en jongeren moeten ook kunnen deelnemen aan cultuur
Het gemiddelde inkomen in Enschede is laag. De SP vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van 
kunst en cultuur. Door lagere tarieven kan de toegankelijkheid van culturele instellingen worden vergroot. 
Culturele instellingen moeten ook voor gehandicapten goed toegankelijk zijn.

Bibliotheek in de wijken
De bibliotheek is een basisvoorziening. Iedereen die van een minimuminkomen moet rondkomen, moet 
gratis gebruik kunnen maken van deze voorziening. In alle wijken moet er bibliotheekvoorziening zijn, 
waar men niet alleen boeken kan lenen, maar ook de krant kan lezen, gebruik kan maken van computer en 
internet en buurtgenoten kan ontmoeten.

Jongeren betrekken bij cultuur
Het is essentieel dat leerlingen op alle scholen kennismaken met kunst en cultuur. Goede kunsteducatie 
is de beste manier om deelname aan cultuur te vergroten. Belangrijk is dat jongeren met diverse 
vormen van cultuur in aanraking komen, om zo uit te vinden waar hun interesses liggen. Binnen het 
Enschedese cultuuraanbod moet voldoende rekening gehouden worden met jongerencultuur. Popmuziek, 
verreweg de populairste podiumkunst, moet voldoende aandacht krijgen. Voorkomen moet worden dat 
toegangsprijzen zo hoog worden dat deze voor grote groepen onbetaalbaar worden.

Voldoende goede en betaalbare atelierruimte
De SP vindt de atelierruimte in Enschede te duur. Voor de kunstenaars in Enschede moeten er voldoende, 
goede en betaalbare atelierruimten zijn. Dit is ook belangrijk om te voorkomen dat AKI- studenten na hun 
afstuderen meteen uit Enschede vertrekken. Kunstenaars moeten ruimte hebben voor experiment. Ook 
kunst die niet verkoopt kan de moeite waard zijn. Kunst draagt bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid 
van de stad. Voorkomen moet worden dat kunst opgaat in de vermaakindustrie.
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SpOrt

• Sportdeelname bevorderen
• Aanbod van sportactiviteiten goed verdelen over de wijken
• Meer aandacht voor gehandicaptensport
• De vitale sportverenigingen

Sportdeelname bevorderen
Een laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de 
samenleving, waarin verbondenheid en het voorkomen van sociale uitsluiting van belang zijn. Daarnaast is 
meer bewegen gezond. Daarom moet deelname aan sport bevorderd worden.
Hoe jonger mensen met sporten beginnen, hoe langer zij doorgaans actief blijven. Daarom is het 
belangrijk om sporten door jongeren te bevorderen. Om te voorkomen dat jeugdige sporters afhaken 
vanwege het competitieve karakter, dient er meer aandacht te komen voor het recreatieve karakter van 
sport.

Aanbod van sportactiviteiten goed verdelen over de wijken
De verschillende sportactiviteiten moeten goed over de wijken verdeeld zijn. Het sportaanbod in 
Enschede-West bijvoorbeeld, is veel te beperkt. De zwembaden in Enschede moeten behouden worden. 

Meer aandacht voor gehandicaptensport
Sport is zeker ook belangrijk voor mensen met een handicap. De toegankelijkheid van 
sportaccommodaties moet waar nodig worden aangepast aan mensen met een beperking. Daarnaast 
moet er meer aandacht komen voor topsport door gehandicapten.

De vitale sportverenigingen
Onder de noemer “vitale sportverenigingen” krijgen sportverenigingen meer subsidie als ze de gemeente 
helpen doelen in het sociale domein te bereiken. De SP onderkent dat een aantal zaken zoals preventie 
van alcoholmisbruik en geweld en het onderhoud van de eigen sportaccommodaties goed kan worden 
uitgevoerd door de sportvereniging. Van de sportverenigingen kan niet gevraagd worden om taken uit te 
voeren waar professionele kennis van bijvoorbeeld wijkagent of thuiszorger voor nodig is.
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demOCrAtIe en beStUUr

• Democratie bevorderen door transparantie en respect
• Niet meedoen aan geheime bijeenkomsten in achterkamertjes
• Integriteit bevorderen
• Meer bekendheid wijkbudgetten
• Aandacht voor niet-gemeentelijke beslisorganen
• Referendum bij belangrijke zaken
• Evaluatie van beleid
• Intergemeentelijke samenwerking
• Meer grip op rechtmatigheid beleid

Democratie bevorderen door transparantie en respect
Een steeds kleinere groep mensen neemt de moeite om te gaan stemmen. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2010 kwam minder dan de helft een stem uitbrengen, wat een historisch 
dieptepunt is. Wantrouwen ligt aan een steeds groter wordende kloof tussen burgers en politici ten 
grondslag. Bestuurders informeren burgers graag zo laat mogelijk over plannen zodat deze voor een 
voldongen feit komen te staan. Een voorbeeld hiervan is het toewijzen van locaties voor de opvang 
van kwetsbare groepen, waarbij de gemeente bewust laat de beslissing bekend maakt om het protest 
in de buurt te verminderen. De SP is van mening dat juist door vooraf te overleggen met de buurt, 
voorkomen kan worden dat er grote protesten ontstaan. Democratie is gebaat bij openheid en respect 
voor elkaars standpunten. Hiervoor is een goede communicatie tussen burgers en de gemeente een eerste 
voorwaarde. Deze communicatie mag geen eenrichtingsverkeer zijn en er moet sprake zijn van openheid. 
Onder druk van de SP is een kentering zichtbaar waarbij de gemeente de burgers eerder betrekt bij 
beslissingen als bijvoorbeeld de opvang aan de Vlierstraat of de bouw van de moskee.
Brieven van inwoners aan de gemeente dienen binnen een redelijke termijn beantwoord te worden.

Niet meedoen aan geheime bijeenkomsten in achterkamertjes
Er worden vaak zaken die openbaar zouden moeten zijn, in gesloten vergaderingen vertrouwelijk 
besproken. Raadsleden en bestuurders mogen hierover in het openbaar dan niet meer spreken. 
Raadsleden vertegenwoordigen het volk en het volk heeft daarmee het recht om te weten wat de 
raadsleden met elkaar bespreken. Ook als de onderwerpen gevoelig liggen.
De SP weigert mee te doen aan deze achterkamertjes politiek en kan deze overleggen alleen maar 
goedkeuren in zeer specifieke gevallen, als het bijvoorbeeld gaat over personen.

Integriteit bevorderen
Bijbaantjes, buitenlandse reisjes en onduidelijke declaraties, leiden tot twijfel over de integriteit van 
politici. De SP is van mening dat onnodige reisjes en etentjes moeten worden afgeschaft. De regels over 
declaraties dienen scherper te worden gesteld en vergoedingen voor raadsleden en wethouders kunnen 
naar beneden. Voorstellen van de SP van deze strekking zijn stelselmatig verworpen door de andere 
partijen. De SP geeft hierin echter niet op.

Meer bekendheid wijkbudgetten
Om de burgers verder te betrekken bij hun woonomgeving zijn wijkbudgetten ingesteld. Wijkbewoners 
kunnen via de wijkraden voorstellen indienen voor besteding van deze budgetten. De bekendheid van 
wijkbudgetten verschilt van wijk tot wijk. Waar de bekendheid laag is, dient de gemeente de wijkraden te 
ondersteunen.
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Aandacht voor niet-gemeentelijke beslisorganen
Ook niet-gemeentelijke beslisorganen, zoals medezeggenschapsraden van scholen, dienen meer onder 
de aandacht te komen. Ouders weten nu vaak niet wat de medezeggenschapsraden doen, of dat ze 
überhaupt bestaan.

Referendum bij belangrijke zaken
Bij grote projecten die voor lange tijd de stad zullen beïnvloeden, kan een referendum uitkomst bieden, 
vooral als er niet duidelijk is of er wel steun vanuit de bevolking bestaat. Het onderwerp dient echter wel 
aantoonbaar stedelijk te spelen.

Evaluatie van Beleid
Te vaak wordt beleid niet geëvalueerd waardoor het effect niet bekend is. Om beleid goed te evalueren. 
Een goede evaluatie begint bij een goede nulmeting. Voordat beleid wordt ingevoerd of aangepast, dient 
bekend te zijn hoe het er met het beleidsterrein bij staat. Ook dient van tevoren bekend te zijn op welke 
manier wordt geëvalueerd. 

Intergemeentelijke samenwerking
De gemeente werkt steeds meer samen met andere gemeenten. De stadsbank en het gemeentelijke 
belastingkantoor zijn hier goede voorbeelden van. Dergelijke samenwerkingsverbanden hebben 
zeker voordelen. Vaak kunnen kosten bespaard worden doordat bijvoorbeeld niet elke gemeente een 
eigen kantoorruimte meer nodig heeft. Wel moet het mogelijk blijven voor door de burgers gekozen 
gemeenteraad om een eigen beleid te voeren en om verantwoordelijke bestuurders ter verantwoording te 
roepen.

Meer grip op rechtmatigheid beleid
Met enige regelmaat verliest de gemeente rechtszaken tegen bedrijven en particulieren. Hierdoor 
verliezen burgers vertrouwen in de overheid. De gemeenteraad, college en gemeentelijke organisatie 
dienen beter inzicht te krijgen in de rechtmatigheid van vastgesteld beleid.
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• Realistisch begroten
• Meer investeren in mensen, minder in prestigeprojecten
• Meer eisen bij besteding belastinggeld
• Meer duidelijkheid over de gemeentelijke financiën
• Stop op risicovolle projecten

Realistisch begroten
De financiële situatie van de gemeente Enschede ziet er voor de komende jaren niet rooskleurig uit. In 
de afgelopen jaren heeft de gemeente veel geld geleend voor de zogenaamde majeure projecten die 
uiteindelijk niet de banen en het geld opleveren dat verwacht werd. Het gaat hier bijvoorbeeld om het 
vliegveld, de Usseleres en het Vaneker. Er is nu voor ongeveer een half miljard Euro geleend. De grote 
rentelasten die dit met zich meebrengt, drukken zwaar op de begroting. Daarnaast zijn de verwachtingen 
rond te verkopen gronden te positief. Hierdoor zullen er de komende jaren nog veel tegenvallers te 
verwachten zijn. De SP staat voor een realistische kijk op projecten en grondverkopen. Dit betekent dat 
op al aangekochte gronden en verlies moet worden genomen maar dat voorkomt dat in de toekomst nog 
grotere verliezen worden geleden.

Nieuwe wetten hevelen meer en meer verantwoordelijkheden van de landelijke overheid over naar de 
gemeentelijke overheden. Hiervoor krijgen de gemeenten in totaal vaak minder geld, dan er vroeger op 
landelijke schaal voor beschikbaar was. Een voorbeeld hiervan is de decentralisatie van de jeugdzorg. In de 
jeugdzorg is nu minder geld beschikbaar voor dezelfde hoeveelheid te verrichten werk. Het is niet moeilijk 
om te begrijpen dat dit tot problemen leidt. Al het geld dat we van de overheid krijgen voor zorg moet dan 
ook aan de zorg besteed worden. Dit geld mag niet verdwijnen in de grote pot.

Meer Investeren in mensen, minder in prestigeprojecten
Om de komende jaren überhaupt tot sluitende begrotingen te kunnen komen, zal er sprake moeten zijn 
van bezuinigingen. Hier kan niemand omheen. De SP kiest er voor om de sociale voorzieningen in stand te 
houden. Het gaat om zaken die direct of indirect te maken hebben met de eerste levensbehoeften, zoals 
bijstandsuitkeringen, de langdurigheidstoeslag, huisvesting, de thuiszorg, groenvoorziening in de wijken en 
voorzieningen voor gehandicapten en ouderen. 

Meer eisen bij besteding belastinggeld
Subsidies bestaan uit belastinggeld. Daarom moet hier heel zorgvuldig mee worden omgegaan. Als 
er subsidies worden verstrekt, dan moet de belastingbetaler er van uit kunnen gaan dat het geld op 
een nuttige en efficiënte manier wordt gebruikt. Absurd hoge salarissen in de top van overheids- en 
semioverheidsinstellingen, horen hier volgens de SP niet bij. Organisaties die mensen in dienst hebben die 
boven de Balkenende-norm verdienen krijgen van de gemeente geen subsidie meer.

De gemeente zelf heeft een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om het terugdringen van de 
graaicultuur. Gouden handdrukken voor vertrekkende ambtenaren dienen te worden afgeschaft. Dit geldt 
ook voor afvloeiingsregelingen voor ambtenaren die zich aantoonbaar hebben misdragen. 

De declaratiecultuur dient te veranderen. Er is niets mis mee als een burgemeester, wethouder, 
gemeenteraadslid of ambtenaar iets binnen de regels declareert. Het is echter niet goed als personen hun 
vaste onkostenvergoeding voor salaris gaan aanzien en vervolgens alsnog kleine onkosten declareren. 
Om dit laatste te voorkomen, dient er een betere boekhouding plaats te vinden wat betreft de 
declaraties, maar ook wat betreft de uitgaven die worden gedaan met de vaste onkostenvergoedingen. 
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Op deze manier kan het declaratiegedrag geëvalueerd worden en bepaald worden of de vaste 
onkostenvergoedingen verlaagd kunnen worden.

Vooral als het om zorg en welzijn gaat, is het van belang om bij aanbestedingen niet langer alleen op 
de prijs te letten, maar vooral ook op de kwaliteit van de te leveren zorg en op de arbeidsvoorwaarden 
van het personeel. In de thuiszorg hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat de medewerkers minder 
zijn gaan verdienen en de patiënten slechtere zorg hebben gekregen. Dit mag niet de uitkomst zijn van 
openbare aanbestedingen.

Het ingevoerde marktdenken bij de semi-overheidsorganisaties, zorgt vaak voor onzekerheid en onrust bij 
medewerkers. Als er niet bekend is hoelang de organisatie nog zal kunnen bestaan, omdat de gemeente 
misschien in zee zal gaan met een andere, goedkopere organisatie, dan kiezen mensen eieren voor hun 
geld en zien uit naar een stabielere baan. Een te snel verloop van het personeelsbestand, betekent dat er 
geen kennis wordt vastgehouden binnen de organisatie. Daarom dient de gemeente zich op te stellen als 
een betrouwbare partner die niet bij een klein beetje tegenslag al rondkijkt wat er nog meer te koop is. Op 
deze manier kan het voortbestaan van functies gestimuleerd worden. Situaties als die rond Sensire dienen 
voorkomen te worden.

Meer duidelijkheid over de gemeentelijke financiën
Bij democratie hoort transparantie. Ieder mens hoort te kunnen begrijpen waar zijn of haar 
volksvertegenwoordigers mee bezig zijn. Dit zou ook moeten gelden voor de gemeentelijke begroting. 
De huidige begrotingen zijn zo ingewikkeld opgesteld, dat er een serieuze studie voor nodig is, om te 
begrijpen wat er in staat. Bovendien zijn de posten dermate versleuteld, dat de lezer alleen kan meegaan 
in de denkwijze van het college. De laatste jaren is een verbetering zichtbaar waarbij de begroting 
duidelijker laat zien waar zij verschilt ten opzichte van voorgaande begrotingen.
Daar waar de begroting nog niet duidelijk genoeg is, dient deze verbeterd te worden. Er moet naar 
gestreefd worden om de begroting zo op te stellen, dat iedere geïnteresseerde inwoner van Enschede, de 
begroting ook kan begrijpen. Pas dan kan er sprake zijn van serieuze meningsvorming.

Risicovolle projecten
Enschede is veel geld kwijt geraakt aan risicovolle projecten. De SP is voor een stop op nieuwe risicovolle 
projecten.



�1

Beltstraat �-�2
��11 JZ Enschede

T  (0��) ���0���
E  enschede@sp.nl

http://enschede.sp.nl

enSChede


	Inleiding
	Zorg en Welzijn
	Werk en inkomen
	wonen en ruimtelijke ordening
	Verkeer en Vervoer
	NATUUR, MILIEU EN DIERENWELZIJN
	buurten, leefbaarheid en veiligheid
	Economische Ontwikkeling
	Onderwijs
	Cultuur
	Sport
	democratie en bestuur
	Financiën

