Onderwijs
Jong of oud, rijk of arm, allochtoon of autochtoon: het mag niet uitmaken wat je achtergrond is,
iedereen verdient gelijke kansen. En het belangrijkste middel om mensen gelijke kansen te geven is
onderwijs. Daarom wil D66 het beste onderwijs voor alle Enschedeërs. Hoe?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We accepteren geen zwakke scholen in Enschede. Als een school door de inspectie als zwak
wordt beoordeeld, ondersteunt de gemeente royaal
Kinderen met een taalachterstand worden vroeg opgespoord en krijgen een aanbod om zonder
achterstand aan de basisschool te beginnen
Wie op school niet mee kan komen door bijvoorbeeld laaggeletterdheid en dit vanuit thuis niet
bij kan spijkeren, krijgt via de gemeente ondersteuning door middel van huiswerkbegeleiding,
voorlezen en een buddy-systeem.
Alle jongeren gaan met een diploma van school. Zo heb je de beste kans op werk.
Programmeren helpt kinderen om creativiteit en technisch inzicht te ontwikkelen, daarom krijgt
elke basisschool een aanbod programmeeronderwijs
Je talen spreken vergroot je kansen. Daarom willen we scholen helpen al vanaf de basisschool
meer aandacht aan Duits en Engels te geven.
Er komt een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) waarin de gemeente met scholen,
docenten, leerlingen en ondernemers kijkt hoe elk kind zijn of haar talent kan ontwikkelen.
Scholen met veel leerlingen die op diverse vlakken een achterstand hebben krijgen een
pedagoog om docenten te ondersteunen.
Internationaal onderwijs vergroot de economische aantrekkelijkheid van de regio. Kinderen van
internationaal werkende ouders halen zo meer uit het onderwijs. De gemeente ondersteunt de
internationale school en tweetalig onderwijs daarom maximaal.
In alle basisscholen in de gemeente is het klimaat fris & gezond.
De wethouder organiseert een inloopspreekuur voor leraren op scholen.
Vroeg- en voorschoolse educatie (peuterspeelzaal) wordt voor alle kinderen vergoed.

Zorg en welzijn
Wie het zelf even niet meer redt heeft recht op een goed vangnet vanuit de gemeente. Maar dat vangnet
moet wel betaalbaar blijven, daarom kiest D66 voor kortdurende zorg en een focus op jeugdzorg. D66
wil ook in tijden van bezuinigingen vooruit. We willen niet terug naar oude systemen die bewezen
hebben niet effectief genoeg te zijn.Als ergens sprake is van ‘investeren in de toekomst’ en ‘preventie’,
is het bij jongeren. En juist op die twee pijlers moet zorg gericht zijn. Daarnaast gaat betaalbare zorg
over solidariteit. Tussen jong en oud, maar ook zeker tussen arm en rijk.
•
•
•
•

Goede en passende zorg gaat over kwaliteit en maatschappelijk effect, niet over uren. Daarom
wil D66 minder bureaucratie en zorgaanbieders afrekenen op geleverde kwaliteit.
Zware jeugdzorg moeten we zoveel als mogelijk voorkomen, kinderen verdienen een oplossing
dicht bij huis. Daarom investeren we in vroegsignalering op scholen en bij sportverenigingen,
om erger te voorkomen.
Fraude in de zorg is onacceptabel, dat knaagt aan het draagvlak voor ons collectieve vangnet.
Fraude wordt daarom snel en hard aangepakt en daders moeten de zorgkosten aan de gemeente
vergoeden.
Mantelzorgers verdienen ondersteuning in de vorm van zaken als cursussen en respijtzorg.
Daarmee focussen we vooral op mantelzorgers die (tijdelijk) overvraagd worden.

•
•
•
•

Voor personen die zelf regie willen voeren blijft het persoonsgebonden budget (pgb)
beschikbaar.
Cliëntenraden krijgen een grotere invloed op het beleid en worden democratisch gekozen.
Voorkomen is beter dan genezen. Dus investeert D66 in gezond bewegen, gezond eten en
voorlichting over het verkleinen van gezondheidsrisico’s. Bijvoorbeeld over vaccinaties.
We zorgen voor een ‘blijverslening’, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Klimaat & energie
Het klimaatprobleem is echt en het klimaatprobleem is groot. Als gemeente lossen we dat probleem
niet op, maar we moeten wel ons steentje bijdragen. Bijdragen doen we onder andere met de volgende
punten:
•
•
•
•
•
•

We moeten gebieden aanwijzen in de gemeente waar zonneparken en windmolens gerealiseerd
mogen worden. We willen dat er langs de A35 drie windmolens geplaats kunnen worden.
D66 wil mensen letterlijk eigenaar maken van windmolens en zonneparken. Iedereen moet
aandelen in deze duurzame-energieopwekkers kunnen kopen.
Actief ondersteunen van lokale energiecoöperaties, zodat het makkelijker wordt voor mensen
die geen mogelijkheid hebben tot het opwekken van duurzame energie te participeren in een
energieproject.
Duurzaam bouwen moet worden gestimuleerd door middel van ‘Groene leges’: mensen hoeven
geen of minder leges te betalen als ze duurzamer bouwen dan de wettelijke normen.
D66 wil een meldpunt voor vieze regels. Daar kun je regels melden die een duurzame toekomst
in de weg staan.
We willen zonnecellen op alle gemeentelijke panden die hiervoor geschikt zijn of te maken zijn.

Economie, ondernemerschap en innovatie
Hoewel we de laatste jaren economisch uit het dal klimmen, is het aantal mensen dat niet werkt veel te
groot. Ook het aantal mensen dat meer wil werken of onder zijn of haar niveau werkt is te groot. Als
overheid creëer je geen banen, maar je hebt wel invloed op het vestigingsklimaat. Daar zet D66 dan
ook voornamelijk op in.
•
•
•
•

•
•

D66 wil dat winkeliers zelf kunnen bepalen of en hoe vaak ze op zondag geopend zijn.
We koesteren de economische groei in de binnenstad. We zetten in op kwaliteit en beleving.
Panden die slecht onderhouden zijn en daarmee de kwaliteit van de binnenstad in gevaar
brengen, zijn D66 een doorn in het oog. Daar komt een aanpak op.
Evenementen brengen bezoekers naar Enschede, die daar vervolgens voor economische groei
zorgen. Ook in de volgende periode moet Enschede minstens één landelijk toonaangevend
evenement organiseren.
De economische focus van Enschede is de innovatieve kenniseconomie. Daarom helpt de
gemeente bedrijven in de ICT- en innovatieve sector om een goede start te maken, met name op
Kennispark en de Luchthaven. Voor grote ruimtevragende bedrijven zijn andere locaties in
Twente geschikter.
De binnenstad houdt haar kracht door compact te blijven: we groeien liever in kwaliteit dan in
ruimte.
Minder verrommeling van de openbare ruimte door een gemeentelijke visie op reclame in de
(binnen)stad.

Werk & inkomen
De bedrijven zorgen voor banen. De gemeente zorgt voor een vangnet voor mensen zonder werk en
geld: een bijstandsuitkering. En de gemeente helpt bij het vinden van een baan.
•
•
•
•
•
•

We heffen zo veel mogelijk barrières op tussen Nederland en Duitsland, zodat het
makkelijker wordt te werken en te leren over de grens. We voeren een actieve lobby om
landelijke regels hiervoor aan te passen.
UWV moet opgenomen worden als een afdeling van de gemeente. Werkloos is werkloos
immers. Welk type uitkering je hebt moet niet uitmaken voor het vinden van werk.
Met iedereen in de bijstand wordt minimaal één keer per jaar rustig alles doorgesproken.
Niet kunnen lezen en schrijven zit mensen in de weg bij het vinden van werk. Daarom
werken we bij laaggeletterden hier eerst aan.
We gaan meer werken met methodes waarvan bewezen is dat ze werken in plaats vanuit een
politiek wensdenken. Bijvoorbeeld alleen regelingen voor arme mensen toepassen die
daadwerkelijk mensen uit de armoede helpen. We schuwen het experiment niet.
Kinderen kunnen niets doen aan de armoede waarin zij opgroeien, daarom gaat D66 door met
het Kindpakket. Hierdoor kunnen kinderen sporten, fietsen en meedoen op school.

Bestuurlijke vernieuwing
Betrokkenheid van inwoners bij onze gemeente vraagt om betrokkenheid van inwoners bij de
besluitvorming in de stad. Dat willen we als volgt bereiken:
•

•
•
•

D66 wil dat de komende coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Op die manier is er ruimte
voor wisselende meerderheden in de raad op onderwerpen die niet onderdeel uitmaken van het
bestuursakkoord (of coalitieakkoord). Dit maakt het bestuur daadkrachtig en zorgt ervoor dat er
beter wordt geluisterd naar de wensen van inwoners.
D66 wil de gemeentelijke regeldruk verminderen. De Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) wordt doorgelicht op verouderde en overbodige regels.
D66 werkt samen over grenzen en ego’s heen. Maar wel met gevoel voor identiteit en
proportionaliteit.
Verschillende soorten besluitvorming vragen om verschillende soorten participatie. Daarom wil
D66 dat voor elk raadsvoorstel duidelijk is voor inwoners hoe ze kunnen participeren en wat er
met de uitkomsten zal worden gedaan. Daarbij zijn we ook duidelijk als een onderwerp zich
minder leent voor participatie, bijvoorbeeld omdat we geen groepen in wijken tegenover elkaar
willen zetten.

Gemeentefinanciën
De afgelopen vier jaar hebben voor een groot deel in het teken gestaan van het weer op orde brengen
van de gemeentelijke financiën. Daarin hebben we grote stappen gezet. Maar naast een gezonde
financiële situatie, moeten gemeentefinanciën ook op begrijpelijk wijze inzichtelijk worden gemaakt.
•
•

Bij leges en andere belastingen moet beter inzichtelijk worden gemaakt welke kosten ermee
worden gedekt.
Voor D66 geldt het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Dat betekent dat bij lokale heffingen en
leges we dit principe zo veel mogelijk toepassen, zoals bij afval en bouwleges.

•
•
•

De gemeentelijke begroting moet flexibeler worden: de gemeente Enschede is slecht in staat om
nadelen op te vangen. Met meer ruimte voor tegenslagen, hoeft er niet telkens bezuinigd te
worden bij tegenvallende berichten.
De gemeente koopt voor vele miljoenen in. Dit moet niet alleen zo goedkoop mogelijk, maar
moet ook 100% duurzaam zijn, zodat we vooral de nieuwe en duurzame economie stimuleren.
Er komt een online en actueel overzicht van alle subsidies die de gemeente Enschede verstrekt,
inclusief met welk doel dat is gebeurd.

Diversiteit
D66 Enschede staat voor een gelijkwaardige en een diverse samenleving. Wij vinden het niet
acceptabel om een groep mensen vanwege hun etniciteit, geaardheid en religie in een bepaalde hoek te
plaatsen of hen buiten te sluiten.
•
•
•

Taalonderwijs voor nieuwe Nederlanders is de belangrijkste voorwaarde om succesvol te
kunnen integreren. Daarom wil D66 dat gemeentelijk beleid erop gericht is dat mensen vanaf
dag 1 Nederlands leren.
De financiering van LHBTI-beleid wordt structureel gegarandeerd. Voorlichting over seksuele
diversiteit is nog altijd hard nodig.
Als de situatie in de wereld erom vraagt levert Enschede een ruimhartige bijdrage in de opvang
van asielzoekers. We leren van de ervaringen rondom het geplande asielzoekerscentrum (AZC)
Eschmarkerveld.

Veiligheid
Enschede is een veilige stad en dat willen we graag zo houden. Helaas wil een kleine groep mensen
onze veilige stad op zichtbare wijze ondermijnen. Zoals drugshandelaren uit het westen van het land en
illegale drugsproductie en -distributie bij mensen thuis.
•
•
•
•

•

Iedere kroeg doet mee aan een samenwerking waarbij beveiligers voor alle gelegenheden die ’s
nachts open zijn werken.
Enschede moet een van de gemeenten zijn waar de teelt van wiet gereguleerd wordt.
Harde aanpak van de handel in harddrugs en de hiermee gepaard gaande criminaliteit en
ondermijning, zeker als het gaat om problemen in woonwijken.
Handhaving is essentieel voor de motivatie van inwoners om afspraken na te komen. “High
trust, high penalty” houdt in dat we vertrouwen op de inwoners maar ook hard zijn wanneer dit
vertrouwen wordt beschaamd. We moeten investeren in meer handhaving omdat op dit moment
de geldende regels onvoldoende gehandhaafd kunnen worden.
Het vergunningenbeleid voor sekswerkers moet op de schop: niet langer moet de afstand tot
andere instellingen voorop staan, maar de veiligheid en decriminalisering van de beroepsgroep.

Leefomgeving
D66 staat voor een diverse samenleving, en dus voor een diverse leefomgeving. Een leefomgeving die
schoon is, maar ook een leefomgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
•

In elke wijk moet een plek zijn om samen te komen. Dat hoeft niet in gemeentelijke gebouwen,
maar de gemeente helpt wel om een plek te vinden.

•
•
•

Bewoners moeten meer zeggenschap krijgen over de budgetten die de gemeente uitgeeft in de
wijk, zoals aan onderhoud van openbaar groen.
D66 wil een duurzaam afvalbeleid, waarbij zoveel mogelijk afval gebruikt wordt als grondstof.
D66 wil “omgekeerd inzamelen” pas invoeren als er aantoonbaar draagvlak onder bewoners is.
D66 blijft bovenop de mijnbouwactiviteiten van AkzoNobel in Twekkelo en Boekelo zitten. We
willen een verantwoorde zoutwinning. Aan veiligheid van mens en dier wil D66 geen
concessies doen.

Mobiliteit
Enschede moet goed bereikbaar zijn vanuit alle windrichtingen. Zowel over asfalt als over het water en
vanuit de lucht. Voor dat laatste willen we een verbeterde verbinding met de luchthaven MünsterOsnabrück. Fietsen is schoon, gezond en vermindert de verkeersdruk. Daarom willen we de ‘Fietsvisie’
verder uitvoeren. Dat betekent in de praktijk:
•
•
•
•
•
•
•

Doorgaan met de aanleg van de resterende delen van de F35. Te beginnen bij het resterende stuk
tussen de binnenstad en de Lambertus Buddestraat en daarna richting Gronau.
De aanleg van meer vrijliggende fietspaden vanuit woonwijken naar scholen en werklocaties:
het ontvlochten fietsnetwerk. Zo fiets je zonder auto’s en stoplichten snel naar je bestemming.
De ‘speed-pedelec’ moet worden toegestaan op de F35 en andere ruime fietspaden.
We willen een veilige en schone binnenstad en daarom weren we scooters en brommers uit de
binnenstad.
De verkeersdruk in Enschede Noord moet worden aangepakt door de doorstroming op de
singels te verbeteren.
D66 wil geen 'NOEK', de voorgestelde rondweg dwars door het Wageler.
De Gronausestraat in Glanerbrug moet veiliger gemaakt worden voor fietsers en voetgangers.

Natuur en buitengebied
Het Twentse coulisselandschap is prachtig. We moeten daarom ons buitengebied beschermen. We
hebben rond onze stad een aantal natuurgebieden liggen, zoals het Aamsveen en de Lonnekerberg.
Deze natuur is schaars en moeten we daarom beschermen. Maar natuur moet niet alleen te vinden zijn
in afgehekte gebiedjes, natuur moet tot diep in de stad aanwezig zijn.
•
•
•
•
•
•
•

De natuurgebieden rond de stad moeten beschermd worden, tegen lichtvervuiling en
onevenredige geluidsoverlast, maar ook tegen versnippering en schadelijke uitstoot van
bijvoorbeeld stikstof.
Er moeten meer ‘groene aders’ de stad in, waarin planten, insecten en dieren de ruimte krijgen.
We willen biodiversiteit bevorderen door minder rigoureus ondergroei te snoeien.
Door groenstroken niet of pas laat in het seizoen te maaien krijgen bloemen en insecten meer
kans.
Er komt een fonds voor groene daken: de gemeente gaat actief pandeigenaren helpen om groene
daken te realiseren. Dit maakt niet alleen de stad schoner en groener, maar helpt ook
wateroverlast te voorkomen.
D66 wil verdere versnippering zo veel mogelijk voorkomen. Daarom kiezen we voor
‘inbreiding’ van de stad in plaats van ‘uitbreiding’.
D66 is niet op voorhand tegen windmolens en zonnepanelen in het buitengebied. Een landschap
verandert door de eeuwen heen en een ruimtelijke aanpassing moet goed mogelijk kunnen zijn.
Wel is het zaak deze duurzame energie-opwekkers slim te plaatsen, aan de randen van
bedrijventerreinen bijvoorbeeld.

Ruimtelijke ontwikkeling om te wonen, werken en leven
Voor D66 staan twee uitgangspunten voorop als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen: duurzaamheid
en diversiteit.
•
•
•
•
•

•

Behoud van het groene buitengebied. Om het buitengebied groen en leefbaar te houden staan
we nieuwe ontwikkelingen toe, maar alleen op plekken waar andere ontwikkelingen gestopt
zijn.
De Usseler Es is voor D66 alleen beschikbaar als tijdelijk energielandschap (zonnepanelen),
niet voor bedrijventerreinen. Grote ruimtevragende bedrijven zijn elders in Twente beter op hun
plek.
We moeten gebieden aanwijzen in de gemeente waar zonneparken en windmolens gerealiseerd
mogen worden. We willen dat er langs de A35 drie windmolens geplaats kunnen worden.
D66 wil aandacht voor de problemen rondom huisvesting van (internationale) studenten. We
willen graag dat studenten na hun studie in Enschede blijven. Daarom zetten we in op het
spreiden van studenten over de stad, voor een grotere binding met de stad.
D66 wil driegeneratiewoningen ook in Enschede introduceren. Hierin wonen grootouder(s) met
hun kinderen en kleinkinderen, al dan niet onderverdeeld in aparte appartementen. In Nederland
kennen we dit type woning nog nauwelijks, in Duitsland is dit heel gangbaar. Ook tiny housing
en small housing hebben onze aandacht.
Durft te onderscheiden. Sluit geen groep in wijk of buurt uit, maar maak gebruik van de sterke
kanten van een wijk en versterk die verder.

Kunst & cultuur
Kunst en cultuur is van grote waarde voor de samenleving. Het maakt de stad aantrekkelijk, het
verbindt mensen, het daagt mensen uit. Het creatieve, culturele klimaat in een stad verbetert
aantoonbaar het vestigingsklimaat. Kunst en cultuur zijn daarmee ook van groot economisch belang
voor Enschede.
•
•
•
•
•

D66 bezuinigt niet op cultuur in Enschede.
We gaan ons als één culturele regio Twente gedragen. Alleen dan ziet het Rijk ons staan en kan
kunst & cultuur in Twente ruimhartig steunen!
De inwoners van Twente denken niet in gemeentegrenzen. D66 wil dan ook één theateraanbod
voor de inwoners van Twente én daarbuiten. Dat betekent ook dat gemeenten zich als één
opdrachtgever gaan gedragen.
Enschede kan zich cultureel onderscheiden met kunst & technologie in een groene omgeving.
Dat past bij het verleden (textiel), heden (universiteit) én de toekomst (groene inspiratie).
Kunst & cultuur zijn heel divers én voor iedereen. We brengen cultuur in het onderwijs naar alle
mensen toe. Zodat alle inwoners weten wat cultureel Twente te bieden heeft. En om mensen uit
te dagen hun creatieve talenten te ontwikkelen.

Sport

Sport verbroedert. Sport zorg ervoor dat mensen uit alle lagen van de samenleving met elkaar in contact
komen. En sporten is leuk en gezond. Daarom ziet D66 het liefst zo veel mogelijk mensen in de stad,
en zeker kinderen, sporten. Dat willen we op de volgende manier bereiken:
•
•
•
•
•
•
•

School en sport moeten naadloos in elkaar overlopen. Zodat kinderen het normaal vinden om na
school nog even in een groepje te sporten.
We gaan door met het kindpakket zodat ieder kind kan sporten.
D66 ziet sport en bewegen als preventie van zorg. Daarom wil D66 meer budget voor sport en
bewegen wanneer dit effectief blijkt.
We willen meer aandacht voor hardloop-, fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterroutes evenals voor
skateplekken, basketbalpleintjes en playgrounds. Wanneer de gemeente faciliteert, kunnen
mensen daar zelf of zelfs samen gaan sporten.
D66 wil dat de gemeente Enschede de ongeorganiseerde sport en de commercieel
georganiseerde sport, betrekt bij overleg. In het huidige sportbeleid is de focus vaak nog te veel
gericht op alleen de traditioneel georganiseerde sport (verenigingen).
D66 wil dat zwemwater en zwemles voor iedereen toegankelijk zijn. We dragen met het
Kindpakket bij aan zwemles voor mensen die het niet zelf kunnen betalen.
D66 wil geen professionele voetballerij financieren. Betaald voetbalorganisaties zoals FC
Twente zijn bedrijven en moeten niet door de overheid worden gesubsidieerd. Momenteel is er
wel een financieringsrelatie tussen de gemeente Enschede en FC Twente. Dit was nodig om de
aangegane lening af te bouwen. Als de gemeente dit niet gedaan had, was de gemeente de
uitgeleende 17 miljoen euro kwijt geweest. Maar laat dus duidelijk zijn: D66 ziet geen rol van
de gemeente in nieuwe financieringen van voetbalbedrijven.

