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Voorwoord 

De visie van EnschedeAnders is dat lokale politiek gericht moet zijn op wat de 
inwoners van Enschede het meeste bezighoudt, namelijk hun leef- en 
werkomstandigheden. Mensen willen dat die omstandigheden in orde zijn, dat ze 
voldoende inkomen hebben en niet in armoede hoeven te leven, kansen krijgen, 
goed onderwijs hebben, in een fijne omgeving leven en goede zorg en 
ondersteuning krijgen als dat noodzakelijk is.  
EnschedeAnders stelt het welbevinden van de inwoners centraal. Dat hebben we de 
afgelopen vier jaar bewezen en daarom zal u de titel ‘De Menselijke Maat’ niet 
verbazen. De hoogste prioriteit van EnschedeAnders is dat alle inwoners meetellen 
en mee kunnen doen naar vermogen. Daarnaast vinden we dat u het gevoel moet 
hebben dat de politiek er voor u is: rechtvaardig, begripvol, een helpende hand, 
goed bestuur met open en duidelijke communicatie, respectvol, betrokken, 
oplossingsgericht en vooral eerlijk en betrouwbaar.  
In dit verkiezingsprogramma laten we u zien op welke wijze EnschedeAnders zich 
de komende vier jaar met een ‘Menselijke Maat’ voor u in zal zetten. Daar waar wij 
denken dat is niet rechtmatig: dan zijn we ervoor de inwoner. Dan vragen we de 
Rekenkamer om onderzoek in te stellen, schrijven we de Staatssecretaris en halen 
de Nationale Ombudsman erbij. Iets wat nog niet eerder is vertoond, maar wat 
EnschedeAnders gewoon heeft gedaan. Politiek is niet saai en lokale politiek al 
helemaal niet, want het gaat over u. 

Ga stemmen bij de verkiezingen van 21 maart aanstaande.  

Stemrecht is de basis van ons democratisch bestel. Wij hebben uw stem nodig, 
zodat wij ons weer vier jaar voor u kunnen inzetten.  

Stem EnschedeAnders.nl voor De Menselijke Maat. 

Margriet Visser 
lijsttrekker EnschedeAnders 
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Hoofdstuk 1. De gemeente en haar inwoners. 

De gemeente Enschede bestaat uit de mooie stad, de dorpen en buurtschappen met 
elk hun eigen karakter en een fantastisch buitengebied. 
De gemeente heeft goede culturele, onderwijs- en medische voorzieningen. De 
Oude Markt met haar terrasjes vormt het bruisend hart van het uitgaansleven en 
allerlei festiviteiten. Het stadserf is sterk uit de crisis gekomen. De meeste 
Enschedeërs gaat het sociaal-economisch goed en ze kunnen volop genieten van 
alles wat de gemeente hun te bieden heeft. 
Dat geldt niet voor de vele duizenden inwoners die in armoede of in zorgelijke 
omstandigheden leven. 
Zij zijn - meestal zonder dat ze daar veel aan konden doen - afhankelijk 
geworden van een uitkering of de Wmo en zijn er elke dag druk mee, om hun hoofd 
en dat van hun gezinnen boven water te houden. Die zorgelijke omstandigheden 
beheersen hun leven. Hun eventuele kinderen zien hen tobben en gaan daar, zeker 
als ze wat groter worden, onder gebukt met alle mogelijke gevolgen daarvan. 
De lokale politiek moet gericht zijn op wat de inwoners van Enschede het meeste 
bezighoudt. Zoals gezegd, hun leef- en werkomstandigheden. Die moeten in orde 
zijn. Er moeten voldoende aanknopingspunten zijn om met vertrouwen de toekomst 
in te gaan. Hoe is hun perspectief op een goede toekomst? Hoe komt er voldoende 
werk? Hoe is de kwaliteit van het wonen? Hoe is de leefbaarheid in de dorpen en 
buurten? Hoe voorkomen we dat er mensen in een uitzichtloze positie geraken? 
Enschede heeft 160 nationaliteiten binnen de gemeentegrenzen. Het maakt dat de 
stad leeft en kleurig is. Koester de mensen die huis en haard hebben moeten 
verlaten voor oorlogsgeweld of vervolging. Wees er trots op dat de gemeente en 
haar inwoners ze met open armen ontvangt. Zorg dat ze zo snel mogelijk de 
Nederlandse taal eigen zijn en laat ze meedoen in de samenleving. 
De inwoners van Enschede moeten het gevoel hebben dat de samenleving om hen 
geeft. De overheid heeft daarbij een belangrijke taak en een brede 
verantwoordelijkheid. Maar een samenleving is alleen te realiseren als ook de 
inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen hun steentje 
bijdragen aan het optimaal functioneren van de Enschedese samenleving en zich 
daarvoor mede- verantwoordelijk weten. 

Het vertrouwen van de burger in de overheid daalt, zeker ook in onze gemeente. 
EnschedeAnders wil een maximale bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 
Enschedese samenleving en wil een verbetering in gang zetten die het vertrouwen 
van de inwoners in de overheid moet doen opleven en versterken. Dat betekent dat 
mensen mee moeten kunnen beslissen en geen schijninspraak.  

Pagina �5



Hoofdstuk 2. EnschedeAnders en de Enschedese politiek.  

Bij de oprichting van EnschedeAnders in 2013 waren en dat zijn ze nog, de 
uitgangspunten: een betrouwbare, integere overheid, transparant, maatschappelijk 
rechtvaardig, solidair, duurzaam en het realiseren van een goed democratisch 
bestuur. Wij vonden en vinden dat de discussie over het beleid in de volle openheid 
moet plaatsvinden, waarbij de mens, de inwoner van deze gemeente centraal staat. 
Onder het huidige college van D'66, CDA, VVD, CU en BBE, dikwijls gesteund 
door de PvdA, 

- staat Enschede er financieel nog slecht voor, mede omdat het college 
enkele hoofdpijn-dossiers voor zich uit heeft geschoven, waaronder het 
afboeken van overtollige gronden, 

- overtreedt de gemeente stelselmatig vooral de sociale wetten,  

- heerst er een hardvochtig sociaal klimaat waardoor duizenden mensen 
niet gekregen hebben waarop ze wettelijk recht hebben en zijn daardoor 
financieel en sociaal ernstig gedupeerd met alle gevolgen van dien, 

- is de openbare ruimte vervuild en verrommeld, 

- heeft het ontbreken aan burgerparticipatie bijvoorbeeld over het AZC tot 
grote en onnodige maatschappelijke onrust geleid, 

- heeft de gemeente van Glanerbrug een belangrijke 
gemeenschapsvoorziening afgepakt door de sluiting van De Brug, 

- is het toch al geringe vertrouwen in de politiek niet toegenomen maar 
eerder verder afgenomen. 

  
Dit college heeft stelselmatig niet geluisterd naar de oppositie die met kracht van 
sterke argumenten, een grote inzet en doorzettingsvermogen alles in het werk stelde 
om het tij te doen keren. 
Onafhankelijke instanties zoals de Nationale Ombudsman, de Rekenkamer, 
Centrale raad van Beroep en de rechter die zich meer dan eens bogen over beleid 
van de gemeente stelden ons elke keer in het gelijk. 
De Nationale Ombudsman noemde de gemeente zelfs "een onbetrouwbare 
overheid". Maar het college bleef volharden in zijn beleid en de coalitie in de 
gemeenteraad liet het allemaal toe.  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Hoofdstuk 3. De vijf hoofdprioriteiten van EnschedeAnders.  

1. Goede zorg en ondersteuning voor ouderen, gehandicapten en andere kwetsbare 
groepen. Een passende mantelzorgondersteuning  en  een fatsoenlijke 
mantelzorgwaardering. Een toegankelijk schuldhulpverlening. 

2. Werkgelegenheid, aanpak maatschappelijke tweedeling, bestrijding van    
(kinder)armoede en een humaner bijstandsbeleid. 

3. Verhogen leefbaarheid en veiligheid in wijk en buurten.  
Duurzaamheid, afval. 

4. Gezonde financiën. 

5. Herstel vertrouwen in de politiek, raadsakkoord. 
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Hoofdstuk 3.1 Uitwerking vijf prioriteiten. 

De hoogste prioriteit van EnschedeAnders is dat alle inwoners het gerechtvaardigde 
gevoel moeten hebben, dat de politiek er voor hen is, dat ze meetellen in de 
samenleving en mee kunnen doen naar vermogen. 

Recht op zorg 
Dat mensen zorg krijgen is geen gunst maar een wettelijk vastgelegd recht. 
De gemeente heeft sinds 1 januari 2015 veel zorgtaken overgedragen gekregen van 
het Rijk. Die overdracht ging gepaard met een grote bezuiniging. Een effectievere 
organisatie dicht bij de burgers moest dat mogelijk maken. Dat was gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Maar de wijze waarop de gemeente de zorg heeft uitgevoerd en 
uitvoert doet zorgbehoevenden ernstig te kort.   
Vele kwetsbare inwoners zijn zonder mededogen flink teruggezet in uren 
huishoudelijke ondersteuning, zonder dat er een verplicht gesprek –in de wet een 
keukentafelgesprek  genoemd- met de zorgvrager is gevoerd. Het nieuwe beleid liet 
lang op zich wachten na de uitspraak van de Centrale raad van Beroep. Ook na 
aanpassing van het beleid is er nog steeds gedoe over de ondersteuning in het 
huishouden. De kwetsbare inwoner moet in onderhandeling met de zorgaanbieder 
over de uren, terwijl de gemeente verantwoordelijk is. Het college hanteert de 
financiën als belangrijkste criterium en niet de zorgbehoefte van de aanvrager. 

De gevolgen van de bezuiniging op de dienstencheque moeten in beeld worden 
gebracht. Je kunt niet zomaar de tijd van de dienstencheque wegbezuinigen zonder 
dat er naar de hulpbehoefte van de cliënt is gekeken.  

EnschedeAnders wil een onafhankelijk onderzoek naar de huishoudelijke hulp. Er 
moet inzicht komen in de uren die mensen vroeger hadden en het aantal uren dat de 
zorgaanbieder nu geeft.  

Ook moet er onderzoek plaatsvinden naar de organisatie van de wijkcoaches. Zij 
krijgen veel op hun bordje en hoe loopt het nu werkelijk? 
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Vrijwilligersorganisatie met Zorgmaatjes Enschede 
De gemeente legt grote nadruk op zelfredzaamheid en noaberhulp. Niet iedere 
zorgbehoevende verkeert in de mogelijkheid daarop een beroep te kunnen doen. De 
druk op mantelzorgers alsook op vrijwilligers is al groot en lang niet elke vorm van 
verzorging kan door hen plaatsvinden.  
De fusie tussen de Volksuniversiteit en Vrijwilliger053 ziet EnschedeAnders als 
niet geslaagd. 
Wij pleiten voor een zelfstandige organisatie van vrijwilligers, waar een nieuw 
onderdeel aan wordt toegevoegd, namelijk Zorgmaatjes Enschede. 
Zorgmaatjes zijn vrijwilligers die worden aangestuurd door professionals. 
Per wijk of buurt zijn er ca. 20-30 Zorgmaatjes die  ouderen of andere kwetsbare 
mensen bezoeken en kleine hand- en spandiensten verrichten. Dat kan bijvoorbeeld 
zijn: regelmatig een bezoekje te brengen, afval wegbrengen naar de container, 
boodschappen halen etc. Zorgmaatjes dragen bij aan eenzaamheidsbestrijding en 
ondersteuning van ouderen die zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. 
Aan het gebruik van een Zorgmaatjes zijn geen kosten verbonden.  

Zorgmaatjesenschede.nl (domein is geregistreerd en kan door de nieuwe 
vrijwilligersorganisatie worden overgenomen) 

Mobiel blijven 
Mobiliteit is voor ouderen zeer belangrijk. Het voorkomt vereenzaming. 
EnschedeAnders vindt de extra boete van 3 euro per rit en de ophoging van de 
maandelijkse factuur met 7,50 euro beneden alle peil. Wij zullen dan ook alles in 
het werk stellen om deze boete er uit te krijgen. De Wmo geeft duidelijk aan, dat 
naast de eigen bijdrage er geen ruimte meer is, voor andere financiële bijdragen. 
Door deze boete blijven mensen meer thuis. Veel ouderen met alleen AOW hebben 
grote problemen om rond te komen. 

Mantelzorg 
Mantelzorgers zorgen vaak langdurig en intensief voor naasten. Dat legt een groot 
beslag op hen. 
EnschedeAnders pleit voor voldoende arrangementen voor mantelzorgers, o.a. 
respijtzorg, waardoor zij zo nu en dan even op adem kunnen komen. Een 
aanvullende zorgverzekering bij Menzis, betaald door de gemeente kan een optie 
zijn die maakt, dat zorgvrager en zijn mantelzorger er 6 dagen  tussenuit kunnen.  
Dagopvang en meer inzet van zorgvrijwilligers is zeer essentieel. 
Op het mantelzorgcompliment mag niet worden bezuinigd. Een bedrag van 100 
euro is het minimale. 
Verder moet de gemeente meer mantelzorgers in beeld krijgen. Een grote 
mantelzorg-bijeenkomst elk jaar op 10 november (dag van de mantelzorg) is een 
mooie gelegenheid voor het extra vragen van aandacht voor de mantelzorgers. 
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Jeugd 
De jeugdzorg staat onder grote druk. Er zijn grote financiële tekorten. In 2014 heeft 
EnschedeAnders al gevraagd: kom elk kwartaal met een financiële rapportage, om 
zo de vinger aan de pols te houden. De 5 grootste zorgaanbieders souperen 25 
miljoen. Duidelijk moet zijn wat ze daar voor doen en hoeveel uren dit kost. Deze 
informatie is nog niet bekend. De gemeente moet hier veel meer zicht op krijgen. 
Maar dat mag geen gevolg hebben voor het ondersteunen van het kwetsbare kind. 
Ouders maken zich zorgen over hun kind. Het is ongewis of je kind op tijd de juiste 
hulp krijgt? Dit mag nooit het geval zijn! De druk op de wijkcoaches is groot. Velen 
zijn niet geregistreerd om met jeugd te mogen werken. Maar ook daar mag geen 
kind onder lijden. Er lopen mooie projecten voor kleinschalige zorg bij huisartsen. 
Die projecten moeten we koesteren. 

Samen met de jeugd moeten we zorgen voor voldoende speelplekken en voldoende 
sportvoorzieningen, verdeeld over de stad en dorpen. Jeugd heeft behoefte om bij 
elkaar te komen, dus daarvoor moet plekken gecreëerd worden. 
  
Schuldhulpverlening 
Zo’n 20.000 mensen zitten of dreigen in de schulden te komen. Mensen met 
schulden moeten altijd worden geholpen. Maar mensen met problematische 
schulden gaan pas hulp vragen als het water tot hun lippen staat. Aandacht en 
empathie voor deze groep mensen is van essentieel belang. Schuldhulpverlening 
moet dus laagdrempelig zijn, met veel persoonlijke aandacht. Er moeten geen 
doelgroepen worden uitgesloten. Elke aanvraag moet integraal en individueel 
beoordeeld worden. Persoonlijke omstandigheden moeten worden meegenomen en 
de beslissing moet niet onredelijke zijn. 
Investeer in preventie en voorlichting. Ook met name aan jongeren. 
Er zit verband tussen het beleid van het Werk en Inkomen en de 
schuldenproblematiek van onze inwoners. Als er niet op tijd een voorschot wordt 
verstrekt, komen gezinnen direct in de problemen. Op deze manier is het dweilen 
met de kraan open. De grote groep vrijwilligers doet heel goed werk! Maar niet 
alles kan op de schouders van de vrijwilligers terechtkomen.  
Mensen met psychische problemen of verslaafden moeten professioneel begeleid 
worden. Nazorg is voor alle cliënten belangrijk.  
Eén centraal punt voor schuldhulpverlening en informatie is wat ons betreft het 
beste, ondersteund door een stevige Formulierenbrigade en een aantal Sociaal 
raadslieden. 
Het rentepercentage kan naar beneden bijgesteld worden naar 2,5 a 3,5 % Het 
huidige percentage van bijvoorbeeld een lening van 350 euro met rentepercentage 
van 10,9 vinden wij onevenredig hoog. 
EnschedeAnders wil dat er een onderzoek komt of Enschede uit de 
gemeenschappelijke regeling kan stappen van de Stadsbank.  
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Samengevat: 

- Gevolgen afschaffing dienstencheque onderzoeken bij zorgvrager. 

-  Onderzoek naar de huishoudelijke ondersteuning. 

- Onderzoek organisatie wijkcoaches 

- Zelfstandige vrijwilligersorganisatie, met als onderdeel Zorgmaatjes 
    Enschede 

- Inzetten op afschaffing van de drie euro boete bij regiovervoer.  

- Het geven van een mantelzorgwaardering van minimaal 100 euro 

- Een aanvullende zorgverzekering voor mantelzorgers bij Menzis 

- Elk jaar op 10 november (dag van de mantelzorg) een bijeenkomst voor 
mantelzorgers 

- 1 centraal punt voor schuldhulpverlening en informatie 

  -    rentepercentage Stadsbank naar 2,5 a 3,5 % 

- Onderzoek uittreding gemeenschappelijke regeling Stadsbank 
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Hoofdstuk 3.2 Werkgelegenheid, aanpak maatschappelijke tweedeling, 
bestrijding van (kinder)armoede en een humaner bijstandsbeleid. 

Werk  
Er gaat niets boven werk, de tweede prioriteit van EnschedeAnders, dat voorkomt dat 
mensen aan de “zijlijn” terechtkomen of blijven staan.  
Het creëren of aantrekken van werkgelegenheid door het scheppen van de juiste 
randvoorwaarden voor ondernemers en er via scholing voor zorgen dat 
werkzoekenden in aanmerking komen voor de banen die dat oplevert. 
Gelukkig is ook de Duitse arbeidsmarkt in beeld gekomen. Er moet ingezet worden 
op het opheffen van barrières qua wet en regelgeving. 

De ontwikkeling van het vliegveld, moet gebeuren zoals het Kwaliteitsteam het heeft 
bedoeld. Daarvoor heeft EnschedeAnders samen met D66 en de PvdA een motie 
gebiedsregisseur opgesteld en ingediend. Motie is unaniem aangenomen. 
ADT mag van ons worden opgeheven. Deze gemeenschappelijke regeling is ons 
altijd een doorn in het oog geweest.  

De samenwerking met de regio en de Agenda van Twente moet beter. Het kan niet zo 
zijn dat 14 gemeenten niet over hun schaduw heen kunnen stappen voor een sterker 
Twente. Gun elkaar wat! 

Enschede is ook een stad waar vele duizenden studenten een opleiding volgen aan de 
Universiteit Twente, de Saxion Hogeschool en het ROC van Twente. Deze instituten 
zorgen voor veel werkgelegenheid. Als kamerhuurders en consumenten dragen de 
studenten bij aan de Enschedese economie. Afgestudeerden zwermen uit over het 
land en zijn ambassadeurs voor Enschede. Jaarlijks starten afgestudeerden een eigen, 
vaak innovatief bedrijf en op die manier dragen ze bij aan de Enschedese economie 
en creëren werkgelegenheid.  

Ook het stadscentrum vervult een belangrijke rol op het gebied van de 
werkgelegenheid. Het trekt bovendien wekelijks duizenden bezoekers aan van buiten 
de stad, onder wie veel Duitsers. 

Bijstand 
Toch wonen er in Enschede nog duizenden mensen die geen werk hebben en in de 
WW of de bijstand zitten. Het probleem is, dat de vacatures en de werkzoekenden in 
veel gevallen niet matchen. 
Begeleiding naar betaald werk is maatwerk en kost tijd en energie. De focus moet 
niet steeds gelegd worden op nieuwe werklozenprojecten. Continuïteit is ook 
belangrijk. Een etiketje opplakken van rakker en stakker getuigt van een minachting 
van de burger zonder weerga. Heel veel mensen doen dagelijks hun stinkende best 
om een betaalde baan te krijgen. 

Pagina �12



Biedt mensen in de bijstand de mogelijkheid aan om naast hun uitkering een bedrijfje 
te starten en geef de mensen daarvoor vijf jaar de gelegenheid.  

Geef mensen die een aanvraag voor een uitkering doen, een informatie-mapje mee 
over de voorzieningen waar ze recht op hebben. Geef duidelijk aan welke 
voorzieningen via de bijzondere bijstand kunnen worden aangevraagd. 

Misbruik en fraude m.b.t. bijstand moeten uiteraard bestreden worden, maar de 
gemeente mag niet op voorhand van opzet uitgaan. Voor veel mensen is de 
regelgeving ingewikkeld en kan al snel iets verkeerd gaan, zonder dat mensen dat 
beogen. Daarvan verdacht worden is ingrijpend als later blijkt dat de verdenking 
onterecht was. Op te leggen boetes moeten in verhouding staan met de ernst en 
verwijtbaarheid van het misbruik. 
Er is al jaren sprake van een toenemende maatschappelijke tweedeling. Rijk en arm. 
Hoog en laagopgeleid. Digitaal en niet digitaal vaardig. Er zullen altijd mensen zijn 
waarbij een betaalde baan niet meer realistisch is. Behandel ze met respect. 
Vrijwilligerswerk is een optie om ze mee te laten doen in de maatschappij. Deze 
groep mensen oproepen en dwingen te solliciteren naar banen zonder dat ze daar een 
reële kans op hebben is frustrerend en demotiverend. 

Al jarenlang gaat de gemeente uit van wantrouwen richting de inwoners die een 
uitkering aanvragen. Veelvuldig moeten formulieren weer ingeleverd worden, terwijl 
die al ingeleverd zijn. Raken er formulieren kwijt. Ondertussen gaat de aanvraag niet 
lopen. Dit levert bij de aanvragers naast stress ook nog eens de zorgen op over hun 
financiële positie. De werkhouding moet meer uitgaan van vertrouwen en aandacht 
voor de kwetsbare inwoner. Een positieve grondhouding levert meer op en geeft 
vertrouwen richting overheid-inwoner.  

Armoede 
Zeker 10 à 12 % van de Enschedese gezinnen/huishoudens verkeert in armoede. Vaak 
zelfs in schrijnende armoede. Uit recent onderzoek blijkt dat veel mensen geen geld 
hebben voor verwarming, geen geld voor een dagelijkse warme maaltijd en geen geld 
voor medicijnen. De gemeente Enschede kent een zeer sober armoedebeleid. 

De individuele inkomenstoeslag is laag en door het uitvoeringsbeleid van de 
gemeente Enschede zijn veel mensen alleen maar meer in de ellende gekomen. De 
beslagvrije voet werd niet gehanteerd. Voorschot bij bijstandsaanvragen werd niet of 
te laag uitgekeerd en de zoekperiode 27- plus heeft dik 2500 inwoners gedupeerd. 
Armoede treft ook de kinderen die opgroeien in gezinnen waarin elke dag een 
struggle for life gevoerd wordt. Dat zijn ongeveer 7000 kinderen. Zij maken het getob 
van hun ouders en de bijna onvermijdelijke spanningen mee, zijn slecht gehuisvest, 
krijgen onvoldoende te eten, gaan slecht gekleed.  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Vallen op school uit de toon, kunnen niet trakteren met hun verjaardag of een feestje 
geven, kunnen ook niet naar feestjes van anderen. Ze verkeren in een sociaal 
isolement. Niet goed voor een ongestoorde ontwikkeling, niet goed voor hun 
schoolprestaties.  
De Stichting Leergeld verzacht deze armoedige omstandigheden voor velen van hen, 
maar toch. 
Het voorkomen van negatieve effecten voor deze kinderen is niet alleen een taak van 
de gemeente, maar ook van scholen en (sport)verenigingen. 
EnschedeAnders wil graag dat het Kindpakket beschikbaar wordt gesteld voor 
kinderen uit de gezinnen tot 130% bestaansminimum. Op deze manier worden ook de 
kinderen uit de gezinnen met een laag betaalde baan, die buiten alle regelingen 
vallen, toch geholpen. Verder willen wij dat elk kind  kan beschikken over vouchers 
voor kleding, zoals het Kindpakket is bedoeld. Tevens moet een warme winterjas en 
goede schoenen beschikbaar gesteld worden. Over het Kindpakket moet veel meer 
voorlichting worden gegeven op het basis en voorgezet onderwijs. Op deze manier 
worden er meer kinderen bereikt. 
Wij pleiten voor één centraal armoedepunt. Dit punt zal een informatieve, 
signalerende, adviserende, controlerende en verbindende functie moeten hebben in de 
verschillende programma’s in het Sociaal Domein. 
Zorg dat voorzieningen op elkaar worden afgestemd, zodat er een sluitend netwerk 
ontstaat. 
De communicatie over de armoedevoorziening richting gezinnen en netwerkpartners 
moet worden herzien. 

Onderwijs 
Onderwijs en innovatie zijn belangrijke pijlers voor economische bloei en 
kenmerkend voor Enschede. 
Het funderend onderwijs is voor alle kinderen wettelijk verplicht en daarmee 
toegankelijk. Dat betekent niet automatisch dat in de praktijk alle kinderen ook 
gelijke kansen hebben.  
Het milieu waarin kinderen opgroeien, speelt nog altijd een niet te onderschatten rol. 
Kinderen die in armoede opgroeien, moeten beperkingen overwinnen die andere 
kinderen niet kennen. Taalachterstand, een smallere wereld en minder zelfvertrouwen 
zijn voorbeelden van zulke beperkingen. 
De gemeente heeft terecht geen directe invloed op het onderwijs in Enschede, zoals 
de richting, school en onderwijssoortkeuze maar kan wel de best mogelijke 
randvoorwaarden creëren. 
Naast de traditionele leermiddelen is het gebruik van een I-pad of laptop intussen 
gemeengoed. Veel kennis kan via internet verkregen worden en bij het maken van 
huiswerk is de computer intussen onmisbaar.  
EnschedeAnders pleit er voor dat alle kinderen vanaf het moment dat ze naar het 
voortgezet onderwijs gaan over een eigen computer/I-pad kunnen beschikken. 
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Kinderen waarvan ouders de aanschaf niet kunnen bekostigen moeten daarvoor een 
beroep kunnen doen op de Stichting Leergeld. 

Computerbank 
Een computerbank van niet meer door het bedrijfsleven, gemeente of andere 
organisaties gebruikte apparatuur kan daarbij van nut zijn. Voorwaarde is natuurlijk, 
dat deze apparatuur technisch niet verouderd is. 

Cultuur en Monumenten  
Cultureel erfgoed en cultuur zijn in het algemeen uiterst positief voor de 
werkgelegenheid en hebben een grote aantrekkingskracht voor de toerist en recreant.  
Onze monumenten moeten we koesteren. Verhoging van het monumentenbudget is 
nodig, zodat er voldoende mankracht beschikbaar is voor ondersteuning en herstel.  
Jaarlijks dient er een Monumentenprijs te worden uitgereikt. Stimuleer het renoveren 
van monumenten, ook dat draagt bij aan de werkgelegenheid. Verder moet meer 
cultureel erfgoed de aanwijzing van een monumentenstatus krijgen.  

Culturele en andere evenementen in het stadshart zijn belangrijk voor de 
economische spin-off. Muziekfestival Memphis Heart & Soul moet terug. Alsmede 
de Multiculturele Markt. In een stad met 160 nationaliteiten hoort een Multiculturele 
markt. Bestaande evenementen moeten tijd krijgen om zich te bewijzen. Meer reuring 
in de stad door middel van uitbreiding met thema’s, bijvoorbeeld Voorjaar in de Stad 
met een grote bloemenmarkt. 

Atak moet zo snel mogelijke weer open. Aandacht moet er zijn voor de 200 
vrijwilligers die zich jaren hebben ingezet voor Atak. Hun inzet mag niet verloren 
gaan. 

De culturele organisaties ontvangen een subsidie van de gemeente. Veel subsidiegeld 
gaat echter op aan de hoge huur van de panden. Dit is een aandachtspunt en wellicht 
is een ander beleid te bedenken.  

De mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar het Wilminktheater moet goed 
onderzocht worden. Het financiële plaatje is nog te onduidelijk. Ook wat betreft de 
consequenties voor de andere medegebruikers.  
Er zullen nieuwe gebruikersovereenkomsten gemaakt moeten worden. Dit zijn geen 
eenvoudige processen. Ook daar kunnen financiële gevolgen uit voort komen. Een 
instelling zoals de bibliotheek verdient alle steun en is als voorziening essentieel voor 
de bewoners. Aanpak tegen laaggeletterdheid moet alle aandacht en ondersteuning 
krijgen. 
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Samenvatting: 

- Aanpak maatschappelijke tweedeling 

- 1 centraal armoedepunt 

- Biedt mensen in de bijstand de mogelijkheid om bedrijfjes op te starten 
gedurende 5 jaar. 

- Geef aanvragers van een uitkering een informatie-mapje mee van alle 
voorzieningen ook die van de bijzondere bijstand. 

- Kindpakket tot 130%  van het bestaansminimum 

- Voorlichting over het Kindpakket op basis en voortgezet onderwijs 

- Oprichten Computerbank 

- Verhoging Monumentenbudget 

- Jaarlijkse Monumentenprijs 

- Meer cultureel erfgoed aanwijzen als monument 

- Muziekfestival Memphis Heart & Soul moet terug. Alsmede de 
Multiculturele Markt. 

- Atak zo snel mogelijk open 
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Hoofdstuk 3.3 Veiligheid en leefbaarheid, duurzaamheid, afval.  

De derde prioriteit is de veiligheid en leefbaarheid in stad, dorpen, buurten en 
wijken. 

De aandacht voor leefbaarheid is geen nieuw fenomeen. Wel is leefbaarheid steeds 
meer een verzamelbegrip geworden voor alles wat te maken heeft met de 
leefomgeving. 
Leegloop, gettovorming, probleemcumulatie, eenzijdige bebouwing, segregatie, 
criminaliteit, verkrotting, zwerfvuil, slecht onderhouden en openbaar groen. 
Mensen willen thuiskomen in hun buurt! Het thuisgevoel ervaren, zich prettig 
voelen in hun buurt of wijk. Dat betekent dat de voorzieningen op peil moeten zijn. 
Dat er groen is in de buurt en ook nog onderhouden wordt. Geen drugsoverlast. 
Mensen willen zich veilig voelen. Het welbevinden van de inwoner centraal. In 
enkele wijken in Enschede klagen bewoners over de leefbaarheid. Daar moet volop 
op ingezet worden. Per wijk moet een analyse gemaakt worden. Onzelfstandige 
bewoning moet aangepakt worden en er moet handhavend worden opgetreden. De 
wijkagent moet zichtbaar in de wijken  aanwezig zijn. Wijkcentra vervullen een 
belangrijker behoefte voor de inwoners en mag niet verloren gaan. 
Voor opvang van verslaafden en andere psychosociale kwetsbare groepen moet 
beleidsmatig mee worden omgegaan. Deze groepen dienen eerlijk verdeelt  over de 
gemeente te worden, zoals bij de Hengelosestraat, Raiffeisenstraat iedereen bij 
elkaar. Daar wordt de overlast te veel en bewoners en ondernemers kunnen niet 
meer prettig wonen en werken. 

Ook voor de dorpen Lonneker, Glanerbrug, Boekelo en Usselo moet leefbaarheid 
en veiligheid op de agenda staan. Voorzieningen moeten op peil blijven.  
In  Lonneker zijn interessante ontwikkelingen gaande op het gebied van horeca, 
toerisme en recreatie. De natuur van het vliegveld en de Lonnekerberg is uniek in 
Nederland. Aandachtspunt is het evenemententerrein van Van Eck. Het moet niet zo 
zijn dat festivals met grote geluidsoverlast, de leefbaarheid van inwoners aantasten. 
Het dorpshuis moet blijven in Lonneker. Veel betrokken bewoners zetten zich daar 
al jaren als vrijwilliger in voor vele activiteiten. 

Hetzelfde geldt voor Boekelo. De voorzieningen moeten op peil blijven. Boekelo 
groeit, mede door de komst van de Bleekerij. Dat de Military weer in het dorp start 
is ook goed voor de ondernemers van het dorp. Als extra toeristische trekpleister 
zou  een “Blote voetenpad” kansen bieden. 
Door de aanleg van de N18 en het afwaarderen van de Haaksbergerstraat, zijn er 
mooie kansen voor Usselo, om een dorpsplein aan te leggen. Daarmee creëert 
Usselo weer een dorpskern en daar hoort ook een 30 km zone bij, ook richting 
Boekelo. EnschedeAnders is voorstander van de aanleg en herstel van het 
dorpsplein. We hebben bij de Zomernota al een motie ingediend om een budget te 
vormen voor deze plannen.  
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Verbouw van vlas en andere oude rassen op de Usseler Es geeft mogelijkheden met 
behoud van het historische karakter. Verbouw van vlas is een goed begin van 
vergroening van de economie. Tevens biedt het verbouw van vlas tot benutting van 
braakliggende gronden. Daarnaast is vlas een uitstekend product voor innovatieve 
en technologische toepassingen. 
De Usseleres willen wij behouden als es en niet als bedrijventerrein. De Usseleres 
is uniek in zijn soort.  

Glanerbrug heeft ondanks veel nieuwbouw haar karakter behouden. De sloop van 
het Redemptoristenklooster is hopelijk het laatste wat er aan cultureel erfgoed is 
verdwenen. De diverse (sport-) verenigingen spelen een belangrijke rol in 
Glanerbrug. Zij kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren 
betrekken bij het arbeidsproces. Het gebied tussen het dorp en de Eschmarke kan 
worden ingericht als natuurgebied, met ook ruimte voor een losloopgebied voor 
honden en een “natuurlijk” speelterrein met wellicht ook hier een mogelijkheid 
voor een “Blote voetenpad”.  
Dat het zwembad De Brug is gesloten vinden wij nog steeds heel erg jammer. Wij  
zullen er alles aandoen om dit bad weer open te krijgen. Ook de bibliotheek moet 
gewoon in het dorp blijven. 
Aanpak van drugsoverlast moet blijvende aandacht en inzet krijgen. 

Duurzaamheid. 
Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te 
maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en 
toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Het is 
onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. We hebben een 
verantwoordelijkheid naar de toekomstige generaties. Daarom kan het niet anders 
dat er echt wordt ingezet op duurzame energie. 

Het buitengebied willen wij koesteren. Het coulisselandschap is uniek voor 
Nederland. Dus geen windmolens in het buitengebied. Windmolens geven 
horizonvervuiling, geluidsoverlast, slagschaduw en zijn niet goed voor flora en 
fauna. Wij vinden dat windmolens beter passen aan zee of eventueel bij Twence, 
mits er voldoende draagvlak is bij de bevolking. 
Wij zetten liever in op zonneparken. Twence levert al voor 250.000 huishoudens 
stroom en Twence legt nog eens 10.000 extra zonnepanelen neer. Daarnaast zien 
wij mogelijkheden voor een zonnepark op het vliegveld. Ook in Netwerkstad 
verband zijn er kansen om gezamenlijk met andere gemeenten in te zetten op 
zonne-energie. 
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We pleiten opnieuw voor een commissie Ondergrond / Omgevingsvisie. De 
ondergrond er het gebruik daarvan blijft ook de komende jaren een punt van zorg. 
AKZO blijft ook de nodige aandacht vragen. Het opvullen van de cavernes met 
afval of andere stoffen zien wij niet zitten. Laten van Enschede niet het afvoerputje 
van Nederland maken. De opslag van olie vinden wij al zorgwekkend genoeg, 
zeker gezien de vele lekkages die zich hierbij voordoen. 

De groene leges willen wij handhaven. Op deze wijze kan er heel duurzaam 
gebouwd worden tegen lagere legeskosten. 

Sociale huurwoningen en scholen moeten we verduurzamen. Voor scholen zijn 
daarnaast ook subsidies beschikbaar via de Provincie.  

Afval 
Afval zien we als grondstof. Diftar kan beëindigd worden. EnschedeAnders is altijd 
tegen het invoeren van diftar en omgekeerd inzamelen geweest.  
Wij willen behoud van de grijze container. Ouderen, gehandicapten, chronische 
zieken en andere kwetsbare groepen laten sjouwen met hun afval vinden wij een 
zeer slechte zaak. 
Glas, papier, textiel en gft kunnen apart ingezameld worden. Plastic kan beter met 
het restafval worden na gescheiden. Dit geeft meer opbrengst van plastic, is 
goedkoper en geeft betere milieueffecten. 
EnschedeAnders is voorstander van 1 vast bedrag voor het ophalen van afval, net 
zoals de rioolheffing. De kosten voor verwerken van afval bij Twence zijn gedaald. 
Wij vinden dat dit doorberekend moet worden aan de inwoners.  
Gratis storten mag van ons weer naar 100-150kg. De huidige 75 kilo vinden wij aan 
de lage kant. 

Wij pleiten voor het openhouden van de drie afvalpunten, geen sluiting t.b.v. 1 
nieuw afvalpunt. 

Openbare ruimte 
De openbare ruimte moet er netjes onderhouden uitzien. Sommige straten en 
pleinen zijn zo gelegen dat de bewoners wellicht een pilot zouden kunnen starten 
voor gezamenlijk onderhoud van bijvoorbeeld, grasvelden, perken, trottoirs of het 
opruimen van het blad in het najaar. Laat het stadsdeelbeheer de belangstelling 
inventariseren en arrangementen opstellen samen met de bewoners. Zet daar wat 
tegenover. Bijvoorbeeld een straatfeest, vouchers voor theaterbezoek, eventueel 
verlaging OZB etc. Laat er 1 contactpersoon zijn. Te verwachten opbrengst: een 
betere relatie overheid- inwoners, verhoging van de kwaliteit van de openbare 
ruimte, tegenover minder kosten, vergroting van de burenzin. 
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Biodiversiteit 
EnschedeAnders vindt dat er met de aanleg van geveltuinen moet worden gestart in 
Enschede. Een geveltuin is strook planten tegen de gevel van een huis of 
winkelpand. 
Het geeft een mooie uitstraling en is goed voor flora, fauna en het waterafvoer. 

Voor Stadslandbouw zijn al stappen gezet en dit mag uitgebreid worden. 

Moestuinen op schoolpleinen kan een mooi initiatief zijn. Op deze manier kunnen 
kinderen leren omgaan met planten en voedselvoorziening. 

Wateroverlast 
Enschede kent grote gebieden waar bewoners last hebben van te veel water. Natte 
kelders, vochtige huizen, schimmelvorming, alles zeer slecht voor de gezondheid. 
De aanleg van de Stadsbeek is inmiddels begonnen en zal hopelijk goede resultaten 
geven voor de waterafvoer. 

Verder moet er volop worden ingezet in het aanleggen van drainages in de 
verschillende straten waar ook wateroverlast heerst. 

De pompen moeten aanblijven, zolang dit nodig is. 
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Samenvatting: 

- Verhogen leefbaarheid in wijken en buurten 

- Inzetten op peil houden van voorzieningen 

- Beleid maken voor opvang kwetsbare groepen 

- Inzetten op ontwikkeling dorpsplein Usselo 

- Aanleggen “ Blote Voetenpad” in Boekelo of Esmarke 

- Afschaffen diftar en overgaan tot nascheiding van plastic met restafval. 
Geen omgekeerd inzamelen 

- Geen windmolens in het buitengebied. Inzetten op zonneparken bij 
voorbeeld bij het vliegveld 

- Verduurzamen sociale huurwoningen en scholen 

- Aanleg van geveltuinen 

- Handhaven groene leges 

- Stadslandbouw uitbreiden 

- Moestuinen bij scholen 

- Pilot openbare ruimte 
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Hoofdstuk 3.4 Gezonde Financiën. 

EnschedeAnders wil dat de gemeente financieel orde op zaken stelt. 
Als je kijkt naar de nog af te boeken gronden is “Enschede is eigenlijk failliet.”  
De komende jaren- nog voor 2020- moet de gemeente Enschede bijna 43 hectare 
bedrijfsgrond afschrijven. Dit kost vele tientallen miljoenen. 
Een zorgvuldige afweging van de diverse belangen moet tot een financieel gezonde 
gemeente leiden, zonder lastenverzwaring voor de burger. We moeten niet ten koste 
van alles zaken door laten gaan, maar bereid zijn kritisch naar alle 
beleidsonderdelen te kijken. Het is niet de bedoeling dat  500.000 euro armoede-
geld bestemd voor kinderen in de algemene middelen terecht komt, zoals nu is 
gebeurd. Te schandalig voor woorden.  
Veel projecten zoals de F35 (fietssnelweg) hadden nog wel even kunnen wachten. 
Dit soort projecten voer je uit als je als gemeente goed in het geld zit.  
De ambitie om Fietsstad van 2020 te worden mag wat ons betreft in de ijskast. 
Enschede moet als ambitie hebben, het welbevinden van de inwoner. 

We moeten oppassen dat er niet te veel grote ambitieuze projecten allemaal tegelijk 
worden opgestart. De Zuiderval, Kop van de Boulevard, herbestemmen 
Cobercoterrein etc. Niet alles kan tegelijk. Onze voorkeur heeft het Cobercoterrein 
met de oude melkhal. Dat de kop van de Boulevard gelijk het Manhattan moet 
worden van het Oosten, komt op EnschedeAnders over, als een te grote ambitie, 
zoals die jaren geleden er ook was.  

Elk jaar dient 1/3 deel van de begroting zorgvuldig per begrotingspost tegen het 
licht te worden gehouden om te kijken naar het nut en de noodzaak van de uitgave.  
Bij aanbestedingen moet realistisch begroot worden en niet zoals vaak gebeurd, dat 
er extra geld bij moet. Wij willen duidelijk inzicht krijgen in  calculaties en 
duidelijke afspraken over afhandeling van eventuele meerkosten. 

De motie voor een onafhankelijke controller, waar een paar jaar geleden elke 
politieke partij voor was, willen wij uitgevoerd hebben 
Deze controller dient gevraagd en ongevraagd advies te geven aan raad en college 
over de gemeentelijke financiën. 

Ook moet er worden gekeken naar de organisatie. Er is veel personeel dat wordt 
ingehuurd, wat grote kosten met zich meebrengt.  
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Samenvatting: 

- Alle grote projecten scannen op kosten, nut en noodzaak 

- Geen lastenverzwaring  

- Elk jaar 1/3 begroting herzien 

- Realistisch begroten en duidelijke afspraken meerkosten 

- Aanpassing ambtelijke organisatie 

- Onafhankelijke controller 
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Hoofdstuk 3.5 Herstel van vertrouwen in de politiek. 

EnschedeAnders wil een gemeente – de vijfde prioriteit - die een beleid voert, 
gericht op het vergroten van vertrouwen van de inwoners in de politiek. Een eerste 
vereiste daarvoor is: begrip, een helpende hand en behoorlijk bestuur. Politici die 
zich in dienst stellen van de samenleving en het goed functioneren daarvan 
voorrang geven boven persoonlijke ambities, partijbelang en politieke spelletjes. 
Dat betekent dat er door de gemeente open en duidelijk wordt gecommuniceerd. 
Respectvol wordt omgegaan met onze inwoners. Betrokken en oplossingsgericht, 
maar bovenal eerlijk en betrouwbaar moeten zijn. 
Veel te vaak zijn inwoners de dupe van slechte communicatie, dat ze niet op hun 
rechten worden gewezen en dat de gemeente de wet aan de laars lapt.  
De organisatiecultuur dient te worden aangepast aan de hierboven genoemde 
basiselementen van behoorlijk bestuur. 

Raadsakkoord 
EnschedeAnders is voor een raadsbreed gedragen raadsakkoord in plaats van een 
coalitieakkoord. In een raadsakkoord wordt er door politieke partijen, samen met 
inwoners, organisaties en ondernemers een lijst gemaakt wat de belangrijkste 
uitdagingen zijn voor de nieuwe raadsperiode. Te denken valt aan bestrijding 
armoede, afboeken grond, financiën, (jeugd)zorg, leefomgeving, afval, duurzame 
energie etc. 
De wethouders mogen van buiten de politiek komen en hoeven niet partij gebonden 
te zijn. Het gaat om hun deskundigheid op bepaalde beleidsonderdelen.  
De enquête van Tubantia heeft door het initiatief 80% opkomst tevens een mooi 
beeld gegeven wat voor de inwoners belangrijk is. Voor het herstel van vertrouwen 
in de politiek kunnen we deze signalen niet naast ons neerleggen. Betrek de 
inwoners bij de gemeentelijke visie en beleidsontwikkeling. Te verwachten 
opbrengst: versterking van het vertrouwen in de politiek, een betere relatie met en 
begrip tussen overheid en inwoners, beter beleid met draagvlak, ook voor lastige 
maatregelen. 

De stadsdeelcommissies mogen wat ons betreft meer body krijgen. Vergaderingen 
van de stadsdeelcommissie kunnen samen met wijkraden aan tafel plaatsvinden. 
Een steviger rol voor de stadsdeelmanager, die samen met bewoners en 
stadsdeelcommissie de onderwerpen bepalen voor de komende 4 jaar. Voor elk 
raadsvoorstel komt de verantwoordelijke wethouder in de stadsdeelcommissie. 
Mochten er in de nieuwe periode meer dan 5 wethouders komen, dan mogen ze van 
EnschedeAnders allemaal 4 dagen per week werken om de kosten in de hand te 
houden. 

Pagina �24



Wijk-en-dorpsraden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
EnschedeAnders wil dat de gemeente de positie van de bestaande dorps- en 
wijkraden versterkt en de bestuurlijke samenwerking verbetert en uitbreidt. Wij zijn 
voor een democratisch gekozen wijk-en dorpsraad. Waarbij wij de doelgroep jeugd 
niet moeten vergeten.  

Tweede raad 
“De Tweede raad” -staat inmiddels op de experimenteer-agenda van Stad en 
Bestuur- geeft de gemeenteraad advies over voorstellen, die in de gemeenteraad aan 
de orde komen. De “Tweede raad” is een forum die met betrokken organisaties, 
meeleest en meedenkt. Daarmee krijgen we meer betrokkenheid en kennis van 
deskundigen die het werken in de dagelijkse praktijk vervullen. De samenstelling 
van de “Tweede raad” kan wisselend zijn, naar gelang het onderwerp. 

Klachtencommissariaat 
Het Klachtencommissariaat is onlangs organisatorisch ondergebracht bij het 
college. EnschedeAnders vindt dit geen onafhankelijke klachtenafhandeling, omdat 
de burgemeester bepaalt welke klachten er doorgeleid worden naar de raad. Een 
onafhankelijke klachtencommissaris bepaalt dit zelf. 
De binnengekomen klachten worden doorgeleid naar de organisatie. Op deze 
manier fungeert het Klachtencommissariaat als een doorgeefluik / brievenbus. Pas 
als de organisatie er niet uitkomt, komt de klacht weer bij de klachtencommissaris 
(tweedelijns). De Nationale Ombudsman wordt op deze manier, de derdelijns 
afhandeling van klachten. Dat kan nooit de bedoeling zijn. 

Bezwaarcommissie 
Verder willen wij een onafhankelijke bezwaar- en beroepscommissies. Leden geen 
relatie met gemeente. Duur van de zittingtermijn, maximaal 2 keer 4 jaar. 

Wijkbudgetten 
EnschedeAnders wil dat de wijkbudgetten gehandhaafd worden, mede omdat die in 
een grote behoefte blijken te voorzien en goed besteed worden 
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Samenvatting: 

-   Een raadsakkoord 

- Gemeente houdt zich aan de behoorlijkheidnorm van de Nationale 
Ombudsman 

-   Vernieuwing stadsdeelcommissies 

- Positie bestaande wijkraden / dorpsraden verstevigen en gekozen wijk-en-
dorpsraden 

- Betrekken van bewoners bij beleid 

- Andere werkwijze Klachtencommissariaat 

- Onafhankelijke bezwaar- en beroepscommissies met maximaal 2 keer 4 
jaar zittingstermijn. 

- Doorontwikkelen Tweede Raad. 

- Handhaven wijkbudgetten 
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Hoofdstuk 4. Tot slot 

EnschedeAnders heeft de afgelopen 4 jaar veel bereikt. Als het college zich niet aan 
de wet hield, trokken wij aan de bel. Keer op keer. Een flink aantal moties van ons 
zijn aangenomen. Bijvoorbeeld: Twence, Gebiedsregisseur, Zoekperiode 27 plus, 
bevoorschotting, uitbreiding vrouwenopvang, zienswijze Stadsbank etc.  
We hebben het beleid gecontroleerd door het oprichten van meldpunten. Waren en 
zijn gemakkelijk benaderbaar, maar dat spreekt eigenlijk voor zich. 
EnschedeAnders durft haar nek uit te steken, is kritisch, sociaal, betrokken en 
daadkrachtig. EnschedeAnders was agendasetting, bereid tot samenwerking.  Altijd 
in het belang van onze inwoners en met respect voor elkaar. 
Wij hopen dat we ons weer de komende 4 jaar voor u kunnen inzetten. 

Ga stemmen op 21 maart, lijst 10. Laat u stem niet verloren gaan! 

Stem EnschedeAnders voor de Menselijke Maat. 
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