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Inleiding 

 

 

Er is veel aan de hand in ons mooie land. En dat heeft zijn effect op Almelo. 

Op veel gebieden hebben we te maken met de gevolgen van corona en de door de 
landelijke politiek aan Almelo opgelegde regels en uit te voeren werkzaamheden. 

Als oude textielstad is Almelo al jaren bezig om de katoen cultuur van zich af te 
schudden. 

Dat lukt met vallen en opstaan. 

Mede door continu veranderende landelijke regelgeving is Almelo geconfronteerd 
met enorme opgaven in de Jeugdzorg en Huishoudelijke zorg. Zonder voldoende 
financiële compensatie voor de doorgedrukte transities heeft Almelo vele jaren zwaar 
moeten bezuinigen. Bezuinigingen die met name voor het sociaal domein hard zijn 
aangekomen bij die mensen die het zonder hulp niet redden. 

Na jaren onder het juk van Provinciaal Toezicht de broekriem te hebben 
aangetrokken is het inmiddels gelukt om de tekorten weg te werken. De SP fractie 
heeft geprobeerd om de pijn op het sociaal vlak te verzachten. 

We zagen ons geconfronteerd met een coalitie die omzien naar elkaar een heel 
andere betekenis hebben gegeven dan die wij als SP in onze programma’s 
benoemen.  

De SP fractie heeft de samenwerking gezocht en gevonden met fracties die zich ook 
verzetten tegen het regime van bezuinigingen. 

Dat er veel moet veranderen staat voor ons als een paal boven water. 

In dit verkiezingsprogramma zullen we aangeven waar wij als SP de komende vier 
jaar aan willen werken. 

 

  

 

 



Onze SPeerpunten: 

 

 Meer welzijn voor iedereen in plaats van welvaart voor enkelen. 

 Mensen in de bijstand op een humane en menselijke wijze behandelen 

waarbij we kijken naar wat men wil en kan. 

 We voeren een ruimhartig armoedebeleid en zijn gastvrij voor mensen 

die naar Almelo willen verhuizen. 

 Stoppen met de marktwerking in de huishoudelijke hulp en jeugdzorg. 

 Zorgbuurthuizen in elke wijk. 

 We bouwen samen met de woningstichtingen voldoende betaalbare 

woningen en brengen wijken in evenwicht. 

 We verplichten werkgevers en uitzendbureaus voor goede huisvesting te 

zorgen voor arbeidsmigranten. 

 We voorkomen dat beleggers woningen opkopen om ze vervolgens duur 

te verhuren. 

 Leegstaande winkelpanden worden omgevormd naar woningen. 

 Meer aandacht voor cultuur en voor iedereen toegankelijk. 

 We voeren alleen taken uit met voldoende financiering uit Den Haag. 

 Vrijwilligers en verenigingen ondersteunen we met wat zij nodig hebben. 

 Meer werkgelegenheid op MBO en LBO niveau. 

 We pakken de mismatch op de arbeidsmarkt aan. 

 De huidige natuur zoals de groene longen van Almelo behouden we. 

 We bouwen zo veel mogelijk op open plekken binnen de stadsgrenzen. 

 We zetten in op betaalbare duurzaamheid met name voor mensen met 

lage inkomens. 

 We zijn gastvrij voor toeristen en we laten zien wat Almelo waterstad nu 

al te bieden heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Duurzaamheid, Natuur en Milieu. 

 

Duurzaamheid is een toverwoord geworden. Het credo van de laatste tijd is:  

Een goed milieu begint bij jezelf.  

Als iedere inwoner zich daar mee bezig gaat houden dan kunnen we een bijdrage 
leveren aan het bestrijden van de klimaatcrisis.  

Natuurlijk is dat waar. Maar SP Almelo vindt dat eerst de grote bedrijven en de 
overheidsinstellingen aan de beurt zijn. Grote bedrijven zijn vaak grote vervuilers en 
of verbruiken veel energie.  

De tarieven die grote bedrijven betalen voor energie is een fractie van hetgeen een 
inwoner er voor betaald. Wij willen niet dat lokale belastingen fors stijgen voor de 
milieu en klimaatmaatregelen terwijl de grootste vervuilers en afnemers van energie 
worden ontzien. 

Bedrijven die in Almelo gevestigd zijn of zich willen vestigen dienen verplicht te 

worden om duurzaam te produceren en tevens dit zo energie neutraal mogelijk te 

doen.  

Wij willen Zonnepanelen op zo veel mogelijk daken en niet in weilanden.  

Eigenaren van woningen moeten geholpen worden om hun woning te isoleren en te 

voorzien van zonnepanelen.  

De gemeente moet er voor zorgen dat netbeheerders voldoende capaciteit 

beschikbaar stellen op het netwerk om de energie te transporteren.  

Het liefst zien we dat deze ontwikkelingen collectief worden georganiseerd waarbij de 

opbrengst aan de inwoners ten goede komt en niet aan ondernemingen. Wij zien een 

regierol voor de gemeente hierin en de gemeente geeft het goede voorbeeld door 

haar gebouwen energieneutraal te maken. 

Nieuwbouwwijken moeten ingericht worden zonder gasaansluiting. Bestaand 

gasnetwerk dient behouden te blijven voor mogelijke omzetting naar transport van 

waterstof.  

Windmolens worden alleen geplaatst als bewoners eerlijk hierover worden 

geïnformeerd en meebeslissen in het hele proces van plannen tot uiteindelijk 

plaatsing. We zijn zuinig op onze groene longen en daarom moeten deze niet als 

zoekgebied aangemerkt worden. 

We blijven inzetten op het scheiden van afval bij de bron. We zetten in op nog meer 

voorlichting en stimulering van inwoners om dit tot een succes te maken. Als 

gemeente geven wij het goede voorbeeld en zorgen we er voor dat in elk 

gemeentelijk gebouw bronscheiding plaatsvindt.  

Twente Milieu en Twence blijven voor ons de organisaties die afval verwerken en 

tevens op het gebied van de energietransitie mogelijkheden zoekt om dit te 

stimuleren of uit te voeren. Een vorm kan zijn stadsverwarming, maar dan dient er 



geen winstbejag plaats te vinden en dienen bewoners zeggenschap te houden over 

tarieven en voorwaarden. 

Autoverkeer veroorzaakt veel vervuiling, lawaai en CO2 uitstoot. We gaan verkeer zo 

veel mogelijk mijden uit de binnenstad. We maken betaald parkeren duurder in het 

centrum en goedkoper aan de randen van het centrum.  

Parkeerplaatsen die daardoor in het centrum niet meer nodig zijn toveren we om tot 

groene oases met speelgelegenheid voor jongeren en ontmoetingsplekken voor 

oudere jeugd en bewoners. 

We stimuleren fietsgebruik door goede fietsverbindingen te realiseren. Aan de rand 

van de stad komen overslagpunten waar vracht wordt overgeslagen naar elektrisch 

vervoer met kleinere transportmiddelen die zo het centrum en de wijken 

bevoorraden.  

Busverbindingen behouden we en we breiden deze zo veel mogelijk uit.  

We verlagen de maximale snelheid in de bebouwde kom overal naar 30 km per uur 

in overleg met de hulpdiensten. Waar dat in verband met te halen aanrijtijden niet 

werkbaar is blijft het 50 km per uur. 

Almelo gaat prat op zijn groene longen, maar er is meer natuur dat het verdient om te 

worden behouden. Het kappen van bomen, ook door particulieren, moet gereguleerd 

worden. We hanteren momenteel een lijst van bomen die bijzonder zijn en niet 

mogen worden gekapt, maar voor de SP is elke boom belangrijk en het waard 

behouden te worden.  

Water is een belangrijk element is onze stad. Zowel voor het koelend effect tijdens 

als maar warmer wordende zomers, maar ook voor recreatie. We zorgen er voor dat 

wateroverlast wordt voorkomen door wijken in te richten met wadi’s en zo veel 

mogelijk hemelwater afkoppelen zodat water in de bodem zakt en niet verdwijnt in 

het riool. Wegen moeten ook uitgevoerd worden met waterdoorlatende bestrating. 

De plannen voor het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn en het 

Lateraalkanaal voor sloepen met een geschatte investering van 12 miljoen euro  

wijzen we af. 

Almelo is al een waterstad en het is nu al mogelijk zonder verdere investeringen een 

rondje centrum met de kano te maken. Ook kan er nu al met de kano via het 

Lateraalkanaal naar de Schelfhorst gepeddeld worden. 

Al met al leuke tochten die voor iedereen, dus ook mensen met een kleine beurs, te 

doen zijn en is ook veel sportiever en gezonder voor de mens dan in een sloep met 

een buitenboordmotor rond te tuffen. 

We moeten bedrijven die op, onnatuurlijke en grootschalige wijze dieren houden 

weren of ten minste voorkomen dat deze uitbreiden, De gemeente mag daarin verder 

gaan dan de landelijke overheid wat ons betreft. We zijn dan ook tegen de plannen 

voor een megastal in Aadorp met uitbreiding van het aantal varkens van 6.000 naar 

16.000. Er is genoeg door studies onderbouwd dat een dergelijke vorm van dieren 

houden voor dier maar ook voor mens ongezond is.  



 Kunst en Cultuur: 

 

Kunst en cultuur dragen bij aan de levendigheid en leefbaarheid van onze stad.  

Onze inwoners komen hierdoor in aanraking met andere culturen, andere inzichten, 

verhalen en bijvoorbeeld de levendige geschiedenis van Almelo. 

 

De SP vindt dat bij eventuele toekomstige bezuinigingen de cultuursector en ook de 

bibliotheek ontzien moeten worden. Corona heeft hier hard toegeslagen. We laten ze 

in ieder geval voor een periode van vier jaar met rust zodat er weer ruimte is om een 

financiële buffer op te bouwen. Ook eventuele bezuinigingen die deze sector nog 

boven het hoofd hangen, zoals het Stedelijk Museum, worden de komende 

raadsperiode niet doorgevoerd. Zo nodig verhogen we tijdelijk de lokale belastingen, 

met het accent op tijdelijk, om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. 

 

De SP wil dat de gemeente samen met zoveel mogelijk partners uit het culturele veld 

een Cultuurnota of Cultuurvisie opstelt. Zodat we voor de langere termijn een goede 

leidraad hebben waar alle partijen zich in kunnen vinden en niet steeds hoeven terug 

te vallen op korte termijn oplossingen met weinig draagvlak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Een veilige en prettige buurt 

 

 

Je buurt is een thuis, waar je jezelf veilig moet voelen en waar je kinderen veilig 

moeten kunnen opgroeien. Er is gelukkig steeds meer oog voor de problemen met 

de veiligheid in de buurten. Die extra aandacht is een goede zaak. De afgelopen 

jaren is te vaak eenzijdig de nadruk gelegd op repressie. Crimineel gedrag moet hard 

worden aangepakt, maar met alleen repressie kom je er niet. 

 

Overlast door bijvoorbeeld hangjongeren draagt bij aan een onveilig gevoel bij 

andere bewoners. Irritaties voorkom je niet door deze jongeren te criminaliseren. 

Samenscholingsverboden voor jongeren lijken tijdelijk effectief, maar je kunt niet 

bepaalde groepen jongeren blijvend verbieden elkaar in hun eigen buurt op te 

zoeken. Louter repressie werkt averechts. 

Wij kiezen voor actief met jongeren in gesprek gaan en samen met hun de buurt ook 

een leuke buurt voor hun te maken met voorzieningen waar zij zich mee kunnen 

vermaken. 

 

Er zijn wijkagenten, maar die worden te vaak ingezet voor nooddiensten en 

evenementen, zoals voetbalwedstrijden. Dit gaat ten koste van hun uren in de buurt. 

Wijkagenten zijn snel op de hoogte van problemen, kennen de jongeren die overlast 

bezorgen. De wijkagent kan hen direct aanspreken en eventueel de hulp van scholen 

en of jeugdzorg inschakelen.  

Wij willen meer wijkagenten in zetten. We willen ze de tijd te gunnen om de buurt te 

leren kennen en ervoor zorgen dat zij in de wijk aanspreekbaar zijn. Zo wordt 

veiligheidsbeleid niet alleen effectiever, maar ook menselijker.  

 

Cameratoezicht is een techniek die het werk van agenten effectiever kan maken 

maar het moet niet een symboolmaatregel zijn ter vervanging van agenten. 

Het uitrusten van toezichthouders met Body Cams is een middel om agressie tegen 

handhavers in te dammen. Maar ze kunnen ook dienen om het uitgaanspubliek voor 

excessen tijdens het handhaven te behoeden. 

 

Bij het aanpakken van overlast spelen bewoners zelf een grote rol. Als de sociale 

samenhang in een buurt goed is, voelen bewoners zich gesterkt om anderen aan te 

spreken. Tegelijk moeten zij zich daarin gesteund voelen door een actieve en 

zichtbare wijkagent. 

 



Om met name kleine criminaliteit uit te bannen vinden wij dat soft drugs gelegaliseerd 

moeten worden. 

 

De SP wil dat er Zorgbuurthuizen komen in elke wijk van Almelo. 

Een plek waar je oud kunt worden, in je eigen vertrouwde buurt. Waar je samen kunt 

wonen met je partner, ook als de een zorg nodig heeft en de ander niet. Met vers 

eten, en vaste en bekende gezichten. Zonder de lange gangen van het oude 

verzorgingshuis, maar kleinschalig, zoals thuis.  

 

Een aantal jaren geleden moesten de verzorgingshuizen sluiten, omdat ouderen 

langer thuis moesten blijven wonen. Maar veel ouderen kunnen dat niet, of willen 

liever in een beschermde omgeving zoals het Zorgbuurthuis wonen. Maar zij hebben 

nu geen keuze meer. Zij kunnen nu alleen nog naar het verpleeghuis als het écht niet 

meer gaat, of naar een zorginstelling waar ze flink voor moeten bijbetalen. 

De SP heeft zich altijd verzet tegen het besluit van kabinet Rutte-ll met de PvdA om 

de verzorgingshuizen te sluiten. Nu zijn de verzorgingshuizen er niet meer, en zien 

steeds meer mensen in dat dit een fout besluit is geweest. Het is daarom nu tijd voor 

iets beters - het Zorgbuurthuis van de SP. 

Wij staan hier niet alleen in. Inmiddels krijgen we steeds meer steun voor ons 

voorstel. Van zorgmedewerkers, ouderen, bestuurders, architecten en anderen. Maar 

ook de minister van Volksgezondheid heeft ons plan omarmd. De corona pandemie 

heeft ook duidelijk gemaakt dat we onze zorg anders moeten organiseren.  

In het Zorgbuurthuis zijn ook de buurtagent en het maatschappelijk werk te vinden. 

Hier kunnen mensen terecht met problemen. De huisarts en andere medische 

voorzieningen vinden er ook een plek. 

 

Beslissingen over voorzieningen in de buurt worden nu vaak over de hoofden van de 

bewoners heen genomen. Gemeenten beslissen over scholen, het rijk beslist over de 

zorg. Corporaties nemen besluiten over de woningbouw. Korpsbeheerders over de 

veiligheid in de buurt. Als je verantwoordelijkheid vraagt van mensen voor de buurt, 

dan moeten zij hier ook zeggenschap over hebben. Dit niet doen leidt tot cynisme en 

ondermijnt de overtuiging dat mensen hun eigen leefomgeving kunnen verbeteren. 

 

Mensen moeten kunnen ervaren dat democratie meer is dan eens in de zoveel tijd 

naar de stembus gaan. Bewoners moeten meer zeggenschap krijgen over hun eigen 

buurt. Dat begint ermee dat de overheid bewoners vertrouwen moet geven. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om mensen actief te laten mee doen in hun buurt. 

 

 



 Wonen en Huisvesting  

 

"Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid." – 

Nederlandse Grondwet: Artikel 22 - lid 2 

 

"Wonen is een recht! Huizen voor mensen, niet voor winst!" 

 

In Almelo  zijn de laatste jaren veel sociale en goedkope huurwoningen gesloopt. 

Daar zijn dure koop- en huurwoningen voor teruggekomen. Omdat veel bewoners 

van Almelo alleen een goedkope woning kunnen betalen kunnen zij niet doorstromen 

naar een andere woning. De SP vindt dat er meer gebouwd moet worden voor de 

lage midden-huur en koop. 

 

Om de integratie te bevorderen is de SP voor de bouw van wijken met een variëteit 

aan prijsklassen. Maar zolang er een groot tekort is aan betaalbare woningen moet  

de nadruk liggen op het bouwen voor starters. Ook moeten we meer bouwen voor 

senioren zodat de doorstroming van woningen op gang komt.  

 

Statushouders zijn inwoners met een verblijfsvergunning en hebben daardoor recht 

op een woning. Volgens een publicatie van RTVOost bedraagt het aantal sociale 

huurwoningen in Almelo dat aan statushouders worden toegewezen door de 

woningcorporaties nog geen 2.45% van het aantal nieuwe verhuringen. 

 

We breiden eerst in en bouwen huizen op braak liggende terreinen die nog op veel 

plekken in onze stad te vinden zijn. We zijn zuinig op de Almelose groene longen en 

we gaan ook investeren in meer groen in de buurt. 

 

Bij het ontwikkelen van woningbouwprogramma’s werken we nauw samen met 

gemeenten in onze regio. Daarmee voorkomen we dat mensen moeten verhuizen uit 

hun stad of dorp omdat er onvoldoende aanbod is van woningen die passen bij de 

samenstelling van het gezin of de hoogte van het inkomen. Ook voor huurwoningen 

in de sociale huursector stemmen wij de aantallen af met de regio maar we komen 

niet aan het grondrecht van vrije vestiging van iedere Nederlander.  

Bij toewijzing van sociale huurwoningen mag een corporatie rekening houden met de 

overlast die mensen eerder hebben veroorzaakt, maar alleen als er ook energie is 

gestoken in het bespreekbaar maken van de overlast en gezocht is naar een 

oplossing om herhaling te voorkomen. 

 



De huren zijn de afgelopen jaren onacceptabel gestegen. Wij verzetten ons met hand 

en tand tegen verdere huurverhogingen en zetten in op huurverlaging. De 

verhuurderheffing en de VPB (vennootschapsbelasting) moeten van tafel zodat Beter 

Wonen en Sint Joseph kunnen investeren in extra woningen en verduurzaming. 

 

Leefbaarheid van de woonomgeving wordt vooral bepaald door hoe mensen de 

openbare ruimte en de aanwezigheid van voorzieningen ervaren. Daarom zorgen we 

voor een aantrekkelijke en veilige omgeving en nemen we maatregelen op plekken 

waar dit tekortschiet. Inwoners die overlast veroorzaken en daarmee het woongenot 

in een buurt verminderen worden aangepakt maar daarbij moet ook gekeken worden 

naar de onderliggende problemen die vaak resulteren in ongewenst gedrag.  

 

In onze gemeente is de sociale huursector een taak voor onze twee 

woningcorporaties. Wij laten GEEN sociale huurwoningen bouwen door commerciële 

projectontwikkelaars in plaats van corporaties. 

 

Verkoop van corporatiewoningen mag alleen aan de zittende huurder, mits er een 

terugkoopgarantie is van de corporatie. Leegstand is zonde. Daarom stimuleren we 

het hergebruik van panden of het wonen boven winkels. Panden die lang leeg staan 

moeten alsnog worden bewoond. Huisjesmelkers gaan we veel harder aanpakken. 

 

Bij woningcorporaties moet de menselijke maat gelden. De SP is voorstander van de 

herinvoering van de verenigingsstructuur bij de woningcorporaties, waarbij de 

ledenvergadering het hoogste orgaan is. De huurders moeten meer te zeggen krijgen 

over het huurbeleid, de investeringen en andere belangrijke beslissingen, zoals de 

verkoop van woningen van de woningcorporatie.  

 

Beleggers hebben de afgelopen jaren hun slag geslagen op de woningmarkt van 

Almelo. Deze beleggers wil de SP weren. 

Hiervoor kunnen er veel middelen worden ingezet: 

 

– Wet Bibob (Bevordering Intergriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur) 

– Huisvestingsverordening 

– Brede woonplicht voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 

– eigen inwoners voorrang geven bij toewijzen nieuwbouwhuizen 

 

Op die manier worden woningen niet langer voor de neus van de woningzoekende 

weggekaapt door een belegger die deze vervolgens voor een hoge huurprijs 

verhuurt. 



 Werk en inkomen  

 

De kloof tussen arm en rijk in Almelo wordt steeds groter. Die kloof kan alleen 

gedicht worden als een sociaal stadsbestuur waar de SP deel van uit gaat maken het 

voor het zeggen krijgt.  

Veel te veel mensen houden aan het eind van de maand dagen over en hebben een 

lege portemonnee. 

Dat kan opgelost worden als we in Nederland het minimumloon verhogen naar 14 

euro, zodat iedereen redelijkerwijs zijn huur en boodschappen kan betalen.  

De landelijke politiek en de vakbonden gaan hier over, maar als gemeente kan je 

daar een voortrekkersrol in nemen. In de CAO voor ambtenaren is inmiddels al 

vastgelegd dat het minimumloon 14 euro bedraagt, maar als college kan je dit ook 

eisen van bedrijven waar je bepaalde taken aan hebt uitbesteed zoals schoonmaak 

en catering. 

Werk is een belangrijk middel om mensen te emanciperen. Met werk kunnen mensen 

uit een situatie van armoede raken. Iedereen die zich aanmeldt voor de bijstand krijgt 

gegarandeerd voor een half jaar een passende baan op minimumloon. De gemeente 

zorgt voor een voldoende gevarieerd aanbod van banen bij de gemeente zelf (zoals 

openbare ruimte, wijkcentra, buurthuizen) of bij gesubsidieerde 

instellingen (kinderopvang, culturele instellingen, welzijnswerk) en gaat samen met 

de werkgevers in Almelo zorgen voor voldoende werkplekken. Dus maatwerk waarbij 

mensen de ruimte wordt gegeven om ook zelf met ideeën te komen.  

De participatiewet heeft geleid tot een knellend harnas voor mensen in de bijstand 

waarbij zelfs hulp door derden aan die mensen tot boetes en zware sancties heeft 

geleid. We stoppen met dit soort controles en straffen en gaan de vrijkomende 

ambtenarentijd besteden aan het zoeken naar oplossingen en begeleiding voor 

bijstandsgerechtigden. We staan toe dat jaarlijks een bedrag van € 2400,00 als gift  

gegeven mag worden.  

De bedragen voor individuele inkomenstoeslag verhogen we naar: 

Gehuwden of samenwonenden: € 511,00 

Alleenstaande met kinderen:  € 459,00 

Alleenstaande: € 360,00 

Als je al staat geregistreerd als bijstandsgerechtigde wordt automatisch de toeslag 

voor het nieuwe jaar toegekend en uitbetaald in het eerste kwartaal van het nieuwe 

jaar. 

Daarnaast zouden wij de schuldhulpverlening laagdrempeliger maken door meer 

zichtbaar te zijn voor de Almeloërs en willen we zorgen voor een preventie en 

vroegtijdige signaleringen bij schulden. Hierdoor helpen we mensen in schulden deze 

schulden op te lossen en helpen wij voorkomen dat de schulden groter worden.  



Als gemeente helpen we mensen met schulden zo snel mogelijk door eventueel 

schulden over te nemen en door bemiddeling afspraken met schuldeisers te maken 

over aflossing. We voorkomen daarmee dat mensen door de stress die bij schulden 

ontstaat verkeerde beslissingen nemen en daardoor nog verder in de schuld raken. 

We zien steeds meer dat mensen met een praktijkgerichte opleiding hard nodig zijn. 

Zij zijn het die de tekorten in de techniek, ICT en zakelijke dienstverlening moeten 

stoppen. Vakgerichte ondersteuning bij stages moet eraan bijdragen dat zij als 

gekwalificeerde werknemers de arbeidsmarkt opgaan.  

In oktober 2021 bedroeg het aantal vacatures in Twente 7800. Daarmee is het aantal 

in één jaar tijd gestegen met 4000. Dat aantal dreigt de komende jaren alleen maar 

groter te worden, omdat 21 procent van de werkende Twentenaren binnen nu en vijf 

jaar met pensioen gaat. Jongeren die in de komende vijf jaar nieuw op de 

arbeidsmarkt komen, zijn hoger opgeleid dan de mensen die vertrekken. Er is sprake 

van een mismatch. We moeten niet inzetten op meer banen maar de mismatch 

aanpakken. 

We moeten bij het aantrekken van bedrijven rekening houden met het 

opleidingsniveau en het potentieel van de Almelose bevolking. Een goede 

middenweg daarin vinden is lastig. Er zijn al te veel bedrijven gevestigd in 

blokkendozen waar arbeidsmigranten “dozen schuiven”. Dat veroorzaakt weer 

andere problemen zoals met huisvesting onder erbarmelijke omstandigheden en 

vermindert niet het aantal mensen in de bijstand. 

Een tweede XL businesspark in Almelo, de zogenaamde kanaalsprong, is wat de SP 

betreft geen gelopen race. We moeten niet klakkeloos groene natuur opofferen voor 

meer werkgelegenheid zonder dat we alle effecten in beeld hebben. We kunnen niet 

onbeperkt maar blijven groeien en daarmee zogenaamde welvaart creëren terwijl het 

welzijn van ieder van ons daarmee verminderd of zelfs verdwijnt.  

Uitbreiding van bedrijfsterreinen moet in samenwerking met de andere gemeenten in 

Twente gebeuren. 

De in de afgelopen jaren afgewaardeerde bedrijfsterreinen moeten weer onder de 

aandacht van (startende) ondernemers gebracht te worden.  

Arbeidsmigranten zijn wat de SP betreft welkom, maar dan moeten ze ook gelijk 

behandeld worden als onze inwoners en dat betekent een gelijk loon en goede 

huisvesting. De gemeente moet daar streng op toezien en de uitgangspunten van het 

rapport van de onderzoekscommissie Roemer handhaven. 

Corona heeft voor veel ondernemers veel problemen gegeven en doet dat nog. Zij 

verdienen de landelijke steun en de gemeente moet daarin faciliteren door te helpen 

met aanvragen voor die steun. Waar mogelijk denken we creatief mee met 

ondernemers om voor hun nieuwe mogelijkheden te vinden om hun brood te 

verdienen en zo het hoofd boven water te houden. Een voorbeeld is het toestaan van 

uitbreiding van terrassen van horeca ondernemers. Zodra de situatie weer normaal is 

hanteren we voor terrassen weer de regels die we in de Algemene Plaatselijke 

Verordening hebben vastgelegd. 



 Zorg & Welzijn  

 

Meer dan ooit staat de gezondheidszorg onder grote druk. Er wordt vanuit het Rijk 

enorm bezuinigd op goede zorg en marktwerking wordt ons links en rechts steeds 

meer opgedrongen.  

Mede als gevolg van corona is de vraag naar goede (geestelijke) gezondheidszorg 

alleen maar toegenomen. Dit zorgt ervoor dat de gemeente Almelo voor een grote 

uitdaging staat om voor haar burgers te zorgen voor goede, passende en 

toegankelijke zorg. Tegelijkertijd is deze zorg broodnodig. 

 

De SP is tegen marktwerking in de zorg. De gemeente zou de regie over zorgtaken 

zoveel mogelijk in eigen handen moeten hebben.  

Waar mogelijk dienen aanbestedingen te worden vermeden. In plaats daarvan gaan 

we met een klein aantal loyale partners bestendige meerjarige relaties aan.  

Het liefst zien wij dat de gemeente zelf de organisatie van de thuiszorg in handen 

neemt maar daarbij niet het wiel opnieuw probeert uit te vinden maar de werkwijze 

van b.v. Buurtzorg overneemt.  

Indicaties voor zorg en ondersteuning (bijvoorbeeld vanuit de WMO) gebeurt door 

een zorgverlener, onafhankelijk van de gemeente. Iedere inwoner van de gemeente 

Almelo heeft recht op een persoonlijke onafhankelijke beoordeling van de 

noodzakelijke zorg of ondersteuning.  

 

Iedereen moet kunnen meedoen, dat geldt evengoed voor mensen met een 

beperking. Wij zorgen voor betere toegankelijkheid van de openbare ruimte, 

voorzieningen en hun gebouwen. Bij het afgeven van vergunningen voor het 

(ver)bouwen van publiek toegankelijke gebouwen, zoals winkels en horecapanden, 

moet hier ook rekening mee worden gehouden. Mensen die zorg dan wel 

ondersteuning nodig hebben, moeten deze redelijkerwijs krijgen.  

Almeloërs moeten voor hulp en ondersteuning worden begeleid naar de lichtst 

mogelijke, maar wel adequate zorg. Optimale, laagdrempelige algemene 

voorzieningen, die ook een belangrijke maatschappelijke functie hebben, worden 

verder ontwikkeld. Maatwerk dient  echter altijd beschikbaar te zijn indien iemand dit 

nodig heeft.  

We indiceren op uren, zodat mensen weten op hoeveel huishoudelijke zorg ze recht 

hebben om een schoon huis te garanderen. Het wassen van kleding en het lappen 

van ramen vallen hier ook onder en dienen niet voor rekening van de Almelose 

burger te komen. 

Zorg voor ouderen en mensen met een beperking is omgaan met kwetsbare groepen 

binnen onze samenleving. De SP kiest voor goede, passende en persoonlijke zorg. 

In de ideale situatie is de zorgvrager omringd door zorg, door mensen die hem/haar 

kennen.  



De zorgverleners weten wat er speelt op allerlei vlakken in haar/zijn leven in relatie 

tot de zorg en kunnen en mogen bij veranderingen ten goede of ten kwade hier snel 

op inspringen. Het aantal verzorgers dat bij de zorgvrager over de vloer komt is klein, 

en er is één vast aanspreekpersoon die de zorgvrager ook bijstaat bij bijvoorbeeld 

het aanvragen van hulpmiddelen en andere soorten zorg bij andere instanties. 

Eventueel aanwezige mantelzorg mag nooit een vervanging worden van 

professionele zorg, maar wordt extra gewaardeerd als waardevolle aanvulling op de 

zorg.  

 

Te vaak worden kwetsbare jongeren de dupe van tekorten in de jeugdzorg. 

Wachtlijsten worden steeds langer en het personeelstekort wordt steeds groter. 

Jeugdzorgwerkers gaan gebukt onder een veel te hoge werkdruk en verdienen onze 

bescherming. Dit is het gevolg van een overheid die het onmogelijke van ze vraagt 

voor een te lage prijs.  

 

Jongeren zijn geen product en hun problemen geen verdienmodel. Almelo moet zich 

alleen of in samenwerking met andere gemeenten in Den Haag sterk maken voor 

redelijke jeugdzorg budgetten.  

Ondertussen zullen wij ons lokaal sterk maken voor goede, toegankelijke en 

betaalbare jeugdzorg.  

 

 

 

 

Link:  

 

https://almelo.sp.nl/link/verkiezingsprogramma 
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