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DE MENSELIJKE MAAT
VOOROP

Voorwoord
In de visie van EnschedeAnders moet de lokale
politiek gericht zijn op wat de inwoners van
Enschede het meeste bezighoudt, namelijk hun
leef- en werkomstandigheden. Inwoners willen voldoende inkomen hebben en dus niet in armoede
hoeven te leven. Ze willen goede zorg en ondersteuning krijgen als dat noodzakelijk is. Ze willen
een ﬁjne en veilige omgeving. Ze willen kansen
krijgen en goed onderwijs voor hun kinderen.
Voor EnschedeAnders is de hoogste prioriteit dus
dat alle inwoners meetellen en naar vermogen
mee kunnen doen. Inwoners moeten kunnen ervaren, dat de politiek er voor hen is. Een betrouwbaar bestuur dat transparant en duidelijk
communiceert. Rechtvaardig, respectvol, betrokken, oplossingsgericht is. Waar nodig een
helpende hand wordt geboden. De Menselijke
Maat voorop!
EnschedeAnders heeft in 2018 het verkiezingsprogramma de titel ‘De Menselijke Maat’ meegegeven. Waarom? Met name het sociale beleid van
BBE, D66 CDA, VVD en CU was vanaf 2014 ver
onder de maat. Niet de noden van mensen, maar
het bestrijden van de kosten stond voorop. Dat beleid heeft duizenden kwetsbare inwoners ernstig
gedupeerd. Met de PvdA in plaats van het CDA is
dat de afgelopen vier jaar niet veel veranderd. Een
onderzoek daarnaar op last van de Raad, in 2021 uitgevoerd, heeft ook uitgewezen dat er aan de toepassing van de Menselijke Maat veel mankeerde.
EnschedeAnders heeft het welbevinden van de inwoners centraal gesteld, ook in de afgelopen vier jaar. En
we hebben zeker gezien onze oppositierol veel voor
elkaar gekregen. In willekeurige volgorde o.a.:
EnschedeAnders was samen met GroenLinks
de initiatiefnemer voor het onderzoek naar de
Menselijke Maat, dat later door de hele raad is
gesteund.
EnschedeAnders kreeg een motie aangenomen, dat er in iedere wijk een
bibliotheekvoorziening moet blijven.
Door toedoen van EnschedeAnders wordt bij
de Citymarketing nu als vierde pijler ook ingezet op een Groene Leefstad.
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’Stemrecht is de basis van
ons democratisch bestel.
EnschedeAnders heeft uw
stem nodig, zodat wij ons
weer vier jaar voor u
kunnen inzetten.
Stem EnschedeAnders
lijst 10 voor
De Menselijke Maat
Voorop!’
Margriet Visser
Lijsttrekker
EnschedeAnders

EnschedeAnders schakelde een boomexpert in voor een second opinion naar de voorgenomen
kap van de lindes aan de Lasondersingel. Zo heeft EnschedeAnders samen met de bewoners
het kappen van een groot aantal bomen voorkomen.
EnschedeAnders heeft zich ingezet voor behoud van het wijkcentrum De Boei in Pathmos, wat
is gelukt.
Door toedoen van EnschedeAnders is aan het College opgedragen om de 2,5 miljoen euro
TONK-gelden, die het Rijk beschikbaar had gesteld als ondersteuning voor door coronamaatregelen getroﬀen inwoners en ondernemers, daadwerkelijk in te zetten en niet ongebruikt
te laten liggen.
Wat betreft het sociale beleid met betrekking tot de WMO heeft EnschedeAnders zich tegen de
politieke hoofdstroom in ingezet voor het aanpakken van de wachttijden bij de wijkteams en voor
een betere naleving van de wettelijke regels voor de Urenindicatie Ondersteuning Huishouden alsmede voor een ﬁnanciële bijdrage voor mantelzorgers als waardering voor hun inzet.
Verder heeft EnschedeAnders keer op keer ingezet op het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in de stad en dorpen en voortdurend het falende afvalbeleid aan de orde gesteld. Ook hebben
we gepleit voor het instellen van een computerbank en in het kader van het energiebeleid gevraagd
te investeren in windparken op zee.
In het verkiezingsprogramma 2022-2026 staat wat EnschedeAnders de komende jaren voor
Enschede wil bereiken. EnschedeAnders zet wederom de “Menselijke Maat Voorop”. Daar waar
EnschedeAnders aanloopt tegen wat niet rechtmatig of rechtvaardig is, komt EnschedeAnders met
een tomeloze inzet op voor de inwoners. EnschedeAnders wil de beste keuze in de besteding van de
middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt.
Politiek is van groot belang en lokale politiek al helemaal, want het gaat over de inwoners.
Ga stemmen bij de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022!
Stemrecht is de basis van ons democratisch bestel. EnschedeAnders heeft uw stem nodig, zodat wij
ons weer vier jaar voor u kunnen inzetten.
Stem EnschedeAnders lijst 10 voor
De Menselijke Maat Voorop!
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. De Grolsch Veste zit elke thuiswedstrijd vol. Het stadserf is
aantrekkelijk.
Met veel Enschedeërs gaat het sociaal-economisch goed, maar helaas ondervinden veel huishoudens de zware gevolgen van de Covid-pandemie. Ondernemers, zzp’ers en andere inwoners die
door de crisis thuis zijn komen te zitten, zitten zonder werk.
Dat geldt al veel langer voor de vele duizenden inwoners die reeds in armoede 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, zoals gezegd, gericht zijn op wat de inwoners het meeste bezighoudt: 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 stad,
dorpen en buurten? Hoe voorkomen we dat er mensen in een uitzichtloze positie geraken?
Enschede heeft 160 nationaliteiten binnen de gemeentegrenzen.
De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen voor de mensen, die huis en haard hebben
moeten verlaten voor oorlogsgeweld of vervolging. Zij moet ervoor zorgen dat ze zich zo snel
mogelijk de Nederlandse taal eigen maken en stimuleren dat ze meedoen in de samenleving.
Alle inwoners van Enschede moeten het gevoel hebben dat de samenleving om hen geeft.
De overheid heeft daarbij een belangrijke taak en een brede verantwoordelijkheid.
Al jaren is er sprake van een zich vergrotende kloof tussen politiek en burger, een kloof die overbrugd moet worden. De overheid mag best wat van haar inwoners vragen, maar moet tegelijkertijd
wel naar hen luisteren, echt luisteren. Ze moet een overheid zijn, die problemen probeert op te lossen in plaats van er meer te veroorzaken; een overheid die mensen de kans geeft om weer even op
adem te komen en vanuit een dal weer op te klimmen en die mensen in hun kracht zet en niet afrekent op hun zwakte. Ook in Enschede is sprake van een daling van het vertrouwen. EnschedeAnders wil een maximale bijdrage leveren aan de kwaliteit van de Enschedese samenleving en daarmee
het vertrouwen van de inwoners in de overheid doen opleven en versterken. Dat vereist ook dat
mensen mee moeten kunnen praten, mee kunnen beslissen en schijninspraak voorkomen wordt.
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Hoofdstuk 2
EnschedeAnders en de Enschedese politiek
Gelooft u nog in democratie?
Bij de oprichting van EnschedeAnders in 2013 waren de uitgangspunten (en dat zijn ze nog steeds):
een betrouwbare overheid, integer, transparant, maatschappelijk rechtvaardig, solidair, duurzaam én
het realiseren van een goed democratisch bestuur. EnschedeAnders vond en vindt 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 BBE, D66, VVD, PvdA en CU:
• is de ingezette lijn van het vorige college, waarbij de menselijke maat verdween, veelal doorgezet
• zijn ook de afgelopen jaren weer stelselmatig vooral de sociale wetten overtreden en hebben
daardoor duizenden inwoners niet gekregen waarop ze wettelijk recht hadden; zij zijn daardoor
ﬁnancieel en sociaal ernstig gedupeerd met alle gevolgen van dien
• is de openbare ruimte verder vervuild en verloederd
• is de leefbaarheid meer onder druk komen te staan
• is de mantelzorgwaardering wegbezuinigd
• zijn gelden van het ministerie van SZW, bestemd voor de bestrijding van armoede van kinderen,
daaraan niet besteed, maar is 500.000 euro toegevoegd aan de zogeheten algemene middelen
• is het toch al geringe vertrouwen in de politiek niet toegenomen maar eerder verder afgenomen.
Het college heeft zelden geluisterd naar de oppositie die met kracht van sterke argumenten, een
grote inzet en doorzettingsvermogen alles in het werk stelde om het tij te keren. Dat heeft
EnschedeAnders bijvoorbeeld ervaren met betrekking tot de Mantelzorgwaardering. Verschillende
moties om mantelzorgers een mooie waardering te geven werden niet gesteund, terwijl daarvoor
wel 1,6 miljoen euro voor waardering en ondersteuning vanuit het Rijk beschikbaar was.
EnschedeAnders blijft staan voor haar genoemde uitgangspunten!
Herstel van vertrouwen in de politiek
Het vertrouwen van de inwoners in de politiek moet dus herwonnen worden. Het verkiezingsprogramma van EnschedeAnders is ook een schets van hoe wij vinden dat de bestuurslagen van de
gemeente zich moeten opstellen.
Het is een schets van een verandering van cultuur en houding, een schets van een gemeente die
terug gaat naar wat een gemeente en de politiek horen te doen: besturen ten dienste van en voor
de inwoners.
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EnschedeAnders staat voor:
geen coalitieakkoord, maar een raadsakkoord. Daarin staat welke vijf à zes onderwerpen/
problemen aangepakt en opgelost moeten worden binnen de komende vier jaar en onder
welke randvoorwaarden van de gemeenteraad
niet persé weer coalitiewethouders! Nergens in de wet staat dat een college moet bestaan uit
wethouders voortkomend uit de coalitiepartijen. Wethouders zijn uitvoerders! Zij doen voorstellen aan de raad en voeren aangenomen voorstellen uit binnen de kaders die de Raad stelt.
Stel een college samen alsof je een vierjarig supermanagement samenstelt: niet politiek afhankelijk, maar gericht op creatieve en eﬀectieve voorstellen en daartoe voldoende toegerust.
ambtenaren die ten dienste staan van zowel het college als de raad. Zij moeten als
professionals voorstellen voorbereiden die de raad meerdere keuzes bieden en waarbij de gevolgen van die keuzes duidelijk zijn.
de oprichting van een schaduwraad/burgerberaad die de raad helpt bij maatschappelijke gevoelige of complexe kwesties. Daarmee wordt ook aan de tegenmacht en het tegengeluid een
plek en een stem gegeven in plaats van hen uit te sluiten.
mensen met klachten moeten kunnen rekenen op een onafhankelijke en objectieve behandeling. Daarmee wordt de gemeente als overheid scherp gehouden. In plaats van de
Klachtencommissaris komt er een gemeentelijke Ombudsman met een onafhankelijk team.
Zowel de Ombudsman als het team worden door de raad benoemd.
net zo belangrijk is: meer ruimte voor de minderheid! Voor het instellen van onderzoek is geen
meerderheid meer nodig.
de banden met de wijken en dorpen worden versterkt.
wijkbudgetten worden gehandhaafd, mede omdat die in een grote behoefte blijken te voorzien
en goed besteed worden.
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Hoofdstuk 3
De vijf kernpunten van EnschedeAnders

1
2
3
4
5

Goede zorg en ondersteuning, extra aandacht voor
ouderen, gehandicapten en andere kwetsbare
groepen. Een passende mantelzorgondersteuning
en een fatsoenlijke mantelzorgwaardering.

Gunstige randvoorwaarden voor werkgelegenheid,
extra aandacht voor ondernemers, aanpak
maatschappelijke tweedeling, humaan bijstandsbeleid, bestrijding van (kinder)armoede en een toegankelijke schuldhulpverlening.
Verhoging leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad, de buitenwijken en dorpen, voldoende betaalbare woningen.

Verantwoorde duurzaamheid, groene leefomgeving,
behoud buitengebied en een burgervriendelijk afvalbeleid.

Herstel vertrouwen in de politiek, raadsakkoord, rol
gemeente moet transparant, eerlijk, betrokken,
respectvol, oplossingsgericht en betrouwbaar zijn.

Voor alle 5 kernpunten geldt: De Menselijke Maat Voorop!
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Hoofdstuk 3.1
Uitwerking van de 5 kernpunten
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
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. Dat heeft het onderzoek van de
Commissie Menselijke Maat wel
geconstateerd.
Vele kwetsbare inwoners zijn zonder mededogen ﬂink teruggezet in uren huishoudelijke ondersteuning. Inwoners kwamen vast te zitten tussen gemeente en zorgaanbieders. Na de uitspraak van
de Centrale raad van Beroep van 18 mei 2016 moesten de kwetsbare inwoners nog bijna 3,5 jaar
wachten totdat het huidige college zich eindelijk aan de wet ging houden en een tijdsindicatie ging
toevoegen, maar wel resultaatgericht bleef sturen. 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. Er is dus rechtsongelijkheid gebleven en daarmee overtreedt het college wederom de wet!
EnschedeAnders staat voor:
De Rekenkamer Enschede heeft een onderzoek uitgevoerd naar de Ondersteuning Huishouden
(OH). EnschedeAnders heeft lange tijd aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van signalen uit de praktijk. Een punt dat wij in 2018 al hebben benoemd.
Inmiddels is het onderzoek afgerond en blijkt dat het college de wet overtreedt. Daar moet de
raad direct ingrijpen!
De Rekenkamer Enschede heeft daarnaast een “beschrijvend” onderzoek naar de wijkteams
uitgevoerd.
Wij vinden dat er een goed verdiepend onderzoek moet komen voor wat betreft de wijkteams.
Zij hebben te veel op hun bordje gekregen en er is alleen maar meer bijgekomen. Er zijn lange
wachttijden en zij komen aan veel onderwerpen niet toe, zoals mantelzorgondersteuning. Bij
de gemeente moet de lokale basis (wijkteams) op orde komen!
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Vrijwilligersorganisatie inclusief Zorgmaatjes Enschede
De gemeente legt grote nadruk op zelfredzaamheid en noaberhulp. Niet iedere zorgbehoevende
verkeert in de mogelijkheid daarop een beroep te kunnen doen. Ook is lang niet elke inwoner zelfredzaam. De druk op mantelzorgers alsook op vrijwilligers is al groot en lang niet elke vorm van verzorging kan door hen plaatsvinden. De gemeente kan niet zonder vrijwilligers en mantelzorgers. We
moeten hen waarderen en ondersteunen. Zij verdienen een dik compliment voor alles wat ze
belangeloos doen voor hun naasten en voor de maatschappij. Helaas loopt bij M-Pact zowel het
actieplan mantelzorg als het actieplan vrijwilligers achter.
EnschedeAnders staat voor:
Wij pleiten voor een zelfstandige organisatie van vrijwilligers, inclusief Zorgmaatjes Enschede.
Dit is een nieuwe manier van gebiedsgericht werken. Per wijk 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 brengen, afval wegbrengen naar de
container, boodschappen halen etc. Zorgmaatjes dragen bij aan eenzaamheidsbestrijding en
ondersteuning van ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Aan het gebruik van een Zorgmaatje zijn geen kosten verbonden. De vrijwilligers worden aangestuurd
door een professional. EnschedeAnders heeft de domeinnaam Zorgmaatjesenschede.nl geregistreerd. Die kan door de nieuwe vrijwilligersorganisatie worden overgenomen
De gemeente moet de kosten dragen voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers.
Mantelzorg
Mantelzorgers zorgen vaak langdurig en intensief voor naasten. Dat legt een groot beslag op hen.
Enschede ontvangt van het rijk 1,6 miljoen euro voor mantelzorgondersteuning en -waardering. Het
meeste geld hiervan verdwijnt in de algemene middelen. EnschedeAnders zet zich al jaren in om dit
tij te keren. Mantelzorgers verdienen onze steun en waardering!
EnschedeAnders staat voor:
een ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers dat zichtbaar, vindbaar en actueel is
mantelzorgers moeten eerder in beeld zijn bij zorgprofessionals en gemeente
respijtzorg moet aansluiten bij lokale behoefte en moet tijdig beschikbaar zijn
dagopvang (dementerende ouderen) en meer inzet van zorgvrijwilligers zijn zeer essentieel om
de mantelzorger te ontlasten
het mantelzorgcompliment moet weer ingesteld worden. Een bedrag van 100 euro is het minimale
een grote mantelzorgbijeenkomst jaarlijks op 10 november (dag van de mantelzorg) is een
mooie gelegenheid voor het extra vragen van aandacht voor de mantelzorgers.
een centraal mantelzorgpunt
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Huisartsenfonds
Enschede heeft een probleem om voldoende huisartsen aan te trekken.
EnschedeAnders staat voor:
Een fonds waar startende huisartsen een beroep op kunnen doen. Op die manier helpen we de
huisarts en kunnen we zorgen voor voldoende zorg bij onze inwoners. Het fonds kan helpen bij
de vestiging van nieuwe praktijken en bij overdracht van bestaande.
Daarnaast moet worden gekeken of voor de partner van de huisarts een baan in de regio gevonden kan worden. Die randvoorwaarde moet voor elkaar zijn, want als de partner geen werk
kan vinden, komt de huisarts ook niet naar Enschede.
Jeugd
De jeugdzorg staat onder grote druk. Er zijn grote ﬁnanciële tekorten en het rijk wil de komende
jaren wederom fors bezuinigen op de jeugdzorg. Kinderen die hulp nodig hebben, moeten die hulp
snel en adequaat krijgen!
EnschedeAnders staat voor:
EnschedeAnders wil dat er elk halfjaar een ﬁnanciële rapportage komt, om zo de vinger aan de
pols te houden. De vijf grootste zorgaanbieders souperen samen 25 miljoen euro. Duidelijk
moet zijn wat ze daarvoor doen en hoeveel uren dit kost. Deze informatie is nog niet bekend.
De gemeente moet hier veel meer zicht op krijgen.
De wachtlijsten moeten worden aangepakt voor de jeugd GGZ die landelijk tussen de 3 en
9 maanden liggen.
Er moeten meer crisisplekken komen.
In 2015 werd al gezegd: er wordt gewerkt met 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur, maar nu 7 jaar
later is dit nog niet van de grond gekomen. Dit moet nu eindelijk gaan gebeuren.
De druk op de wijkcoaches is groot. Er is sprake van een hoog ziekteverzuim, van veel verloop en
het is moeilijk om goed gekwaliﬁceerde mensen te krijgen. Velen zijn niet geregistreerd om met
jeugd te mogen werken.
Er moet veel meer worden ingezet op preventie door te gaan werken met de Preventiematrix
van het Nederlands Jeugdinstituut. Daarmee kan een expliciete en onderbouwde keuze
worden gemaakt waar de preventieaanpak zich op zou moeten richten
Er lopen reeds mooie projecten voor kleinschalige zorg bij huisartsen. Die projecten moeten we
koesteren.
Samen met de jeugd moeten we zorgen voor voldoende speelplekken, waaronder het Smileyveld Stroinkslanden, en voor voldoende sportvoorzieningen, verdeeld over de stad en dorpen.
De jeugd heeft behoefte om bij elkaar te komen, dus daarvoor moet plekken gecreëerd
worden, bijvoorbeeld in de Helmerhoek.
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Ouderenbeleid
De ondersteuning van ouderen dient vanuit een menselijke invalshoek plaats te vinden, ook voor de
langere termijn.
EnschedeAnders staat voor:
Regelmatig bezoek door een ouderenconsulent (minimaal 1 keer per jaar)
Cliëntondersteuning proactief aanbieden bij o.a. keukentafelgesprekken bij aanvraag huishoudelijke ondersteuning en aanvraag hulpmiddelen, zoals rolstoel, traplift etc.
Het voorkomen van eenzaamheid moet onderdeel zijn van het welzijnsbeleid
Mobiliteit draagt bij aan het bevorderen van participatie en vitaliteit van ouderen en voorkomt
vereenzaming. Vervoer is dus essentieel en voor ouderen met een slechte inkomenspositie
moet het gebruik van vervoer beschikbaar zijn.
Meer diversiteit in het woningaanbod en voldoende betaalbare seniorenwoningen, alsmede
inzet op woonhofjes. Dit is wellicht een idee voor de braakliggende kavel aan de Zuid
Esmarkerrondweg of andere woningbouwlocaties.
Ruime toegankelijkheid van gebouwen met scootmobiels, rollators, trappen, hoge drempel,
veilige oversteekplaatsen, rustplekken etc.
Ook met betrekking tot ouderenbeleid geldt: hou rekening met de kwetsbaarheid van de
mantelzorgers.
Mensen met een (visuele of andere) beperking
Ruim 350.000 Nederlanders hebben een visuele
beperking. Dat is ongeveer
2% in de gemeente
Enschede. Mensen met een
visuele beperking moeten
volwaardig mee kunnen
doen in de samenleving.
Dat is vastgelegd in het
VN-verdrag Handicap.
EnschedeAnders staat voor:
De gemeente moet de obstakels weg halen, letterlijk en ﬁguurlijk.
Dit geldt natuurlijk ook voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Ook hiervoor geldt het VNverdrag Handicap.
Het stationsplein en de omgeving moeten toegankelijk zijn ingericht,
Speciﬁeke aandacht aan de toegankelijkheid van bushaltes en een veilige looproute naar deze
haltes, in het bijzonder de zeer drukke haltes.
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Hoofdstuk 3.2
Werkgelegenheid, extra aandacht voor ondernemers, aanpak maatschappelijke tweedeling,
bestrijding van (kinder)armoede en een humaner bijstandsbeleid, toegankelijke schuldhulpverlening, onderwijs en laaggeletterdheid
Werkgelegenheid
Er gaat niets boven betaald werk. Van groot belang is het creëren of aantrekken van werkgelegenheid door het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor ondernemers. 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
ze werkgelegenheid. Via scholing moet ervoor gezorgd worden dat werkzoekenden in aanmerking
komen voor de banen die dat oplevert. Gelukkig is ook de Duitse arbeidsmarkt in beeld gekomen.
EnschedeAnders staat voor:
Er moet ingezet worden op het opheﬀen van barrières qua wet- en regelgeving.
De samenwerking in de regio moet beter. Het kan niet zo zijn dat 14 gemeenten niet over hun
schaduw heen kunnen stappen voor een sterker Twente. Gun elkaar wat.
Nog meer ondersteuning door het Ondernemersloket.
Ambtenaren moeten een jaarlijkse stage lopen bij (binnenstad)ondernemers/bedrijven
We willen dat er kaders worden gesteld voor vestiging van bedrijven. Het voorbeeld van de
rubberfabriek; dat is een vestiging die je liever niet in je gemeente wil hebben.
Er moet gehandhaafd worden op de milieucategorie, dus geen bedrijf met categorie 4.1 op een
bedrijventerrein met een milieucategorie 2 of 3.
We zetten volop in op het Kennispark.
Op het vliegveldterrein (Tech Base Twente) loopt een evaluatie. We wachten de conclusies en
aanbevelingen af en zorgen in ieder geval voor een goede gebiedsregisseur, zodat er zorgvuldig
met dit mooie gebied wordt omgegaan.
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Binnenstad
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. Zeker nu
moeten we staan voor ondernemers die tussen wal en schip dreigen te vallen. Na het aﬂopen van
de steunpakketten gaat er waarschijnlijk een golf aan faillissementen aankomen. Ook online aankopen is tijdens de pandemie alleen maar toegenomen.

EnschedeAnders staat voor:
De binnenstad moet compact blijven met een afwisselend winkelaanbod.
Er moet een plan van aanpak worden gemaakt voor het komen tot meer kwaliteit,
aantrekkelijkheid en leefbaarheid/groen en veiligheid in de binnenstad. Ook voor het Van
Heekplein
Het afvalprobleem moet met spoed worden opgepakt (meer hierover bij afval).
Het unieke karakter van de Oude Markt moet behouden blijven.
De binnenstad moet goed bereikbaar zijn. Nooit weer zoals afgelopen jaren alle wegen tegelijk
in de binnenstad op de kop, zodat zelfs het ziekenhuis bijna niet meer te bereiken is.
Er moet weer een stadsfestival komen, zoiets als als Memphis H&S. Zo’n weekend kan
Enschede wel gebruiken.
Meer reuring in de stad door middel van uitbreiding met thema’s, bijvoorbeeld Voorjaar in de
Stad met een grote bloemenmarkt.
EnschedeAnders wil niet dat binnenstadbezoekers worden afgeschrikt door een slechte bereikbaarheid, moeilijk parkeren of een onveilig gevoel. Na signalen van Winkelhart Enschede is er nieuwe
wet- en regelgeving gekomen naar aanleiding van problemen rondom grow-/smartshops, maar dat
neemt niet weg dat er ook een groot probleem is voor wat betreft de overlast van druggerelateerde zaken in de binnenstad. Ondernemers voelen zich niet langer veilig in hun eigen
winkelstraat. Bedreiging en intimidatie zijn aan de orde van de dag.
Die overlast moet keihard worden aangepakt, niet pappen en nathouden, maar strengere
regelgeving, voldoende budget bij handhaving, preventief fouilleren, politie zichtbaar op straat.
Verstevig het contact met de vastgoedeigenaren.
Kijken naar verplichtingen voor vastgoedeigenaren om hun lege panden minder aantrekkelijk te
maken om in rond te hangen, zoals de Irene Promenade.
Parkeertarieven niet verhogen.
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Cultuur en Monumenten
Cultureel erfgoed en cultuur zijn in het algemeen uiterst positief voor de werkgelegenheid en
hebben een grote aantrekkingskracht op de inwoner, toerist en recreant. Cultureel erfgoed geeft
sfeer, geeft onze geschiedenis weer en geeft de gemeente haar eigen identiteit.
Enschede is rijk aan bekende instellingen: De Reisopera, Het Rijksmuseum, Museumfabriek, AKI en
ARTEZ. Daarnaast zijn er tal van kleinere culturele evenementen, verenigingen voor amateurkunst
en uitvoerende kunstenaars. Ook de cultuursector heeft zwaar geleden onder de Covid-pandemie en
de gemeente moet bij het Rijksgeld ruimhartig inzetten en niet voor andere doeleinden gebruiken.

EnschedeAnders staat voor:
Het monumentenbudget moet verhoogd worden.
Jaarlijkse uitreiking van de Monumentenprijs blijft gehandhaafd.
Stimuleer het renoveren van monumenten, ook dat draagt bij aan de werkgelegenheid. Leg
een depot aan met oude bouwmaterialen en maak hier een mooi werkproject van.
Verder moet meer cultureel erfgoed de aanwijzing van een monumentenstatus krijgen.
In 2025 bestaat Enschede 700 jaar. Dat moet een jaar worden van verschillende mooie
evenementen.
De Multiculturele Markt moet terug. In een stad met 160 nationaliteiten hoort een
Multiculturele Markt.
Er moet veel meer worden ingezet op culturele broedplaatsten.
Amateurkunst moet goed worden ondersteund met gemeentelijke hulp en een subsidie.
Een instelling zoals de bibliotheek is essentieel en EnschedeAnders heeft per motie opgedragen
dat er een voorziening van de bibliotheek in elk stadsdeel aanwezig moet zijn/blijven.
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Bijstand
Er wonen in Enschede nog duizenden mensen die geen werk hebben en in de WW of de bijstand
zitten. 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.
EnschedeAnders staat voor:
Bied 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 informatiemapje mee over de
voorzieningen waar ze recht op hebben.
Geef duidelijk aan welke voorzieningen via de bijzondere bijstand kunnen worden aangevraagd.
Misbruik en fraude met betrekking tot de bijstand moeten uiteraard bestreden worden, maar
de gemeente mag niet op voorhand van opzet uitgaan. Voor veel mensen is de regelgeving ingewikkeld en dan 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 tot de ernst en verwijtbaarheid van het misbruik. Dit heeft de Centrale raad van Beroep al opgedragen in 2014, maar is door de gemeente
lang genegeerd met alle gevolgen van dien.
Er is al jaren sprake van een toenemende maatschappelijke tweedeling; rijk en arm, theoretisch
en praktisch opgeleid, digitaal vaardig en niet 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 voor hen frustrerend en
demotiverend. Vraag deze groep mensen of zij zich willen inzetten als zorgmaatje in hun buurt.
Al jarenlang gaat de gemeente uit van wantrouwen richting de inwoners die een uitkering aanvragen. Veelvuldig moeten formulieren die al ingeleverd zijn opnieuw ingeleverd worden of
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
van de gemeente moet meer uitgaan van vertrouwen en aandacht voor de kwetsbare inwoner.
De Menselijke Maat Voorop!
Er moet per cliënt een vaste contactpersoon komen. Op die manier is er meer inzicht en
persoonlijk contact met de cliënt.
Er moeten pilots komen met een basisinkomen.
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Armoede
Zeker 15.000 tot 18.000 Enschedese gezinnen/huishoudens verkeren in armoede, vaak zelfs in
schrijnende armoede. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen geen geld hebben voor verwarming, een
dagelijkse warme maaltijd en medicijnen. De gemeente Enschede kent nog steeds een zeer sober
armoedebeleid.
Armoede treft ook de kinderen die opgroeien in gezinnen waarin elke dag een struggle for life gevoerd wordt. Dat zijn ongeveer 6.000 kinderen. Zij maken het getob van hun ouders en de bijna onvermijdelijke spanningen mee, zijn slecht gehuisvest, krijgen onvoldoende te eten en gaan slecht
gekleed.
De Stichting Leergeld verzacht deze armoedige omstandigheden voor velen van hen, maar toch.
EnschedeAnders staat voor:
Er moet voor de komende vier jaar een concreet Plan van Aanpak komen voor bestrijding van
Kinderarmoede.
EnschedeAnders wil 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 laagbetaalde baan, die buiten alle regelingen vallen, geholpen.
Verder wil EnschedeAnders dat elk kind kan beschikken over vouchers voor kleding, overeenkomstig de bedoeling van het Kindpakket. Tevens moeten een warme winterjas en goede
schoenen beschikbaar gesteld worden.
Er moet betere voorlichting komen over het Kindpakket op het basis- en voorgezet onderwijs,
bijvoorbeeld door ﬂyers bij huisartsen, bibliotheken, sportclubs etc. Op die 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, het onderwijs en andere maatschappelijke partners.
Voorzieningen moeten op elkaar worden afgestemd, zodat er een sluitend netwerk ontstaat.
De zorgverzekering van Menzis via de gemeente blijft bestaan.
Medische kosten, die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, worden weer vergoed
door de bijzondere bijstand.
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Schulden
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.

EnschedeAnders staat voor:
Schuldhulpverlening moet laagdrempelig zijn, met veel persoonlijke aandacht. Er moeten geen
doelgroepen (bijvoorbeeld zzp’ers) worden uitgesloten.
Elke aanvraag moet integraal en individueel beoordeeld worden. Persoonlijke omstandigheden
moeten worden meegenomen en de beslissing moet redelijk zijn. Ook hier de Menselijke Maat
voorop!
Investeer veel meer in preventie en voorlichting, met name aan jongeren.
Mensen met psychische problemen of verslaafden moeten professioneel begeleid worden.
Nazorg is voor alle cliënten belangrijk.
Eén centraal punt (de Stadsbank) is voor schuldhulpverlening en informatie wat
EnschedeAnders betreft het beste.
Ondersteuning door een stevige Formulierenbrigade.
En een aantal sociaal raadslieden komt terug,
Het rentepercentage kan ﬂink naar beneden bijgesteld worden naar ongeveer 2,5% - 3,5%.
Het huidige percentage van bijvoorbeeld een lening van 350 euro met rentepercentage van
9,8% vinden wij onevenredig hoog.

Onderwijs
Onderwijs is een van de pijlers waarop onze beschaving is gebouwd. Essentieel voor persoonlijke
groei en ontwikkeling, economische bloei, innovatie, welzijn en welvaart. EnschedeAnders is van mening dat de gemeente optimale condities moet creëren voor onderwijs op alle niveaus. Dat kinderen
kunnen beschikken over internet is daarbij noodzakelijk. Veel kennis kan via internet verkregen worden en bij het maken van huiswerk is de computer intussen onmisbaar.
De gemeente dient daartoe samenwerking te stimuleren van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en
overheid.
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EnschedeAnders staat voor:
EnschedeAnders pleit voor gelijke kansen voor alle kinderen, onafhankelijk van afkomst en
sociaal-economische status.
De gemeente moet toezien op het realiseren van kansengelijkheid, talentontwikkeling en
inclusiviteit in basis- en voortgezet onderwijs.
EnschedeAnders pleit er voor dat alle kinderen vanaf het moment dat ze naar het voortgezet
onderwijs gaan over een eigen ipad kunnen beschikken.
Kinderen waarvan ouders de aanschaf niet kunnen bekostigen, moeten daarvoor een beroep
kunnen doen op de Stichting Leergeld.
EnschedeAnders wil het oprichten van een computerbank van niet meer door het bedrijfsleven,
gemeente of andere organisaties gebruikte apparatuur. Voorwaarde is natuurlijk, dat deze
apparatuur technisch niet verouderd is.
Laaggeletterdheid
Zo’n 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Deze groep mensen mist informatie
die vanzelfsprekend is voor mensen die wel taalvaardig zijn. De gevolgen van laaggeletterdheid zijn
heel groot, ook voor de samenleving als geheel.
EnschedeAnders staat voor:
EnschedeAnders staat voor aanpak laaggeletterdheid en ziet dit niet als een kostenpost, maar
als een kans om te verzilveren.
Zolang deze groep mensen nog niet taal-, schrijf en digitaal vaardig is, moet inzet om inwoners
persoonlijk te helpen gehandhaafd blijven.

Hoofdstuk 3.3: Veiligheid, leefbaarheid, verkeer en wonen
De derde prioriteit is de veiligheid en leefbaarheid in stad, dorpen, buurt en wijk.
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, criminaliteit, zwerfvuil, slecht onderhouden
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 of wijk en
ook nog onderhouden wordt. Geen drugsoverlast. Mensen willen zich veilig voelen. Het welbevinden
van de inwoner centraal. In wijken van Enschede waar bewoners klagen over de leefbaarheid moet
daar meer dan nu ingezet worden.
Over veiligheid is natuurlijk enorm veel te zeggen. Klaar komen we er nooit mee. Ondermijning, Het
Wilminkplein, de tunneltjes, drugsoverlast Glanerbrug om maar eens wat te noemen. Je pakt ergens
iets aan en het elders weer plopt het weer op. Maar veiligheid is toch vooral een kwestie van handelen en dan snel handelen. En misschien zit daar voor ons wel het grootste dilemma. Wij horen
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mensen in Zuid 15 jaar
klagen over een verslaafd
persoon in hun ﬂat. Op den
duur, als er niets gebeurt,
stoppen ze met klagen.
Dat moet je niet willen. We
praten al bijna twee jaar
over de tunnels in West en
Zuid. Zet een beveiligingsbedrijf in, maar laat geen
inwoners 2 jaar de wacht
houden in weer en wind.
EnschedeAnders staat voor:
Per wijk een analyse maken of de leefbaarheid / veiligheid op orde is.
Onzelfstandige bewoning moet aangepakt worden en er moet handhavend worden
opgetreden.
De wijkagent krijgt een werkplek in de wijk/wijkcentra. In Pathmos gebeurt dit al en dat werkt
enorm goed. Zichtbaar voor de maatschappelijke organisaties en inwoners in de wijk,
Wijkcentra vervullen een belangrijke behoefte voor de inwoners en mogen niet verloren gaan.
Met opvang van verslaafden en andere psychosociale kwetsbare groepen moet beleidsmatig
worden omgegaan. Een goede verdeling over de gemeente is een pre.
Toezicht en begeleiding van deze groepen moet uitstekend zijn. Te vaak komen er calamiteiten
voor.
De vlekkenkaart: een kaart waar alle locaties met kwetsbare groepen gehuisvest zijn, moet
actueel zijn.
De landelijke overheid moet keer op keer worden gewezen op hun verantwoordelijkheid. Niet
alles is op te lossen met boa’s. Veel politie-inzet gaat naar de grote steden.
Cameratoezicht daar waar het nodig is. Privacy is belangrijk, maar veiligheid gaat boven alles.
Dankzij een amendement van EnschedeAnders is mensenhandel/ loverboysproblematiek weer
toegevoegd als hoofdprioriteit bij het integraal veiligheidsbeleid.
Elk jaar een Week van de Veiligheid organiseren met elk jaar een ander thema, zoals veilig
ondernemen, tips tegen woninginbraak, senioren en veiligheid, tips over internetcriminaliteit
etc.
Harde aanpak van drugsoverlast.
Meer inzet op criminaliteit/ondermijning
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Wonen
Behoorlijke huisvesting is een van de meest elementaire behoeften van de mens. Deze basisbehoefte is verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in onze grondwet.
Mensen hebben het recht op een veilige plek om te wonen. Het is aan de overheid om dit te verwezenlijken door voldoende huisvesting beschikbaar te stellen en de toegankelijkheid van huisvesting te garanderen. Het is voor bepaalde doelgroepen niet gemakkelijk om een goede woning te
vinden. Huizen zijn voor veel mensen niet betaalbaar. Veel goedkopere appartementen zijn slecht
geïsoleerd. Dat brengt hoge energielasten met zich mee. Voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers is het
nog moeilijker om passende huisvesting te vinden. En voor jongeren, starters op de woningmarkt, is
er bijna niet aan een woning te komen. Veel ouderen willen graag in hun eigen buurt oud kunnen
worden en er moeten dus ook voor die doelgroep voldoende seniorenhuisvesting aanwezig zijn.
EnschedeAnders staat voor:
Bouwen voor onze bewoners die nu moeilijk aan een
betaalbare woning kunnen komen, zoals starters, jongeren en lagere en middeninkomens en ouderen.
Studentenhuisvesting moet op orde komen.
Dak- en thuislozen moeten worden opgevangen en
een huisadres krijgen.
Bij nieuwbouwplannen zoals De Kop en het Centrumkwadraat duidelijke en vastgestelde afspraken maken
met projectontwikkelaars. Niet zoals het nu gebeurt
bij De Kop, plannen bijgesteld moeten worden, afspraken niet nagekomen kunnen worden en er ﬂink
door de gemeente weer geld bij moet.
Het realiseren van woonwagenstandplaatsen moet afgerond worden.
De urgentieverklaring voor een woning van een
woningcorporatie wordt weer ingevoerd.
Wordt er een woning verkocht door een corporatie,
dan geldt zelfbewoningsplicht.
Met het splitsen van woningen voor studenten wordt rekening gehouden met het aantal woningen die al gebruikt
worden door studenten of andere groepen. Hoofdprioriteit
is: de buurt moet leefbaar zijn en blijven.
Huisuitzettingen alleen door huurachterstanden gebeurt niet.
De prestatieafspraken tussen de woningcorporaties
en de gemeente worden eerst voorgelegd aan de
gemeenteraad, voordat er getekend wordt.
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Sport
Het was de afgelopen jaren niet gemakkelijk in de coronatijd om te kunnen sporten en bewegen.
Veel sportverenigingen en Enschedese inwoners hebben hier onder te lijden gehad. Leden zegden
hun lidmaatschap op bij de verenigingen. Dat is erg jammer, niet alleen voor de verenigingen, maar
vooral voor de inwoners zelf. Sport heeft een rol op vrijwel alle belangrijke beleidsterreinen. Bovendien wordt de rol en betekenis van sport steeds groter. We zien een toenemende mate dat er van
sportverenigingen een rol wordt verwacht alsof ze een welzijnsorganisatie zijn. Huiskamer in de
buurt, opvangen van kwetsbare groepen en daar wordt de subsidie op aangepast. Niet elke vereniging heeft de mogelijkheden om hierin te investeren. Je moet ook maar de vrijwilligers kunnen
vinden, die hiervoor voldoende zijn uitgerust, vooral wat betreft de kwetsbare groepen.
EnschedeAnders vindt het nog steeds jammer dat de Sportadviesraad is opgeheven. Wij hebben geprobeerd om dit door een amendement te voorkomen, maar kregen onvoldoende steun. Wij vinden
het niet passen dat de Sportadviesraad op moet gaan in de Bewoners Advies Raad (BAS). Dat standpunt had trouwens de Sportadviesraad zelf ook.
EnschedeAnders staat voor:
Sport en bewegen in de voorschoolse periode, tijdens en na schooltijd is belangrijk, omdat
kinderen zich daardoor motorisch en sociaal kunnen ontwikkelen.
Kwalitatief goede sportaccommodaties, een deel voldoet niet meer aan die behoefte.
Decentraal zwemmen, het Slagman blijft open en we zoeken een manier om De Brug te heropenen, wellicht met een sociale hypotheek
Het nieuw te bouwen zwembad moet uitgebreid worden met recreatiefaciliteiten. Een stad die
wil groeien naar 170.000 inwoners moet een zwembad hebben dat hier bij past.
De jeugd tot 18 jaar onder de grens van 130% minimuminkomen kan via Stichting Leergeld
deelnemen aan sportactiviteiten.

Verkeer
Bereikbaarheid blijft voor EnschedeAnders van groot belang. Voetgangers, ﬁetsers en autobezitters
zijn allemaal belangrijk. Er ligt reeds een Fietsvisie, waarbij EnschedeAnders gezien de kosten niet als
topprioriteit heeft om de ene aansluiting van de F35 op de andere te maken. Politiek is ook keuzes
maken en daar eerlijk voor uitkomen. Daarbij zien wij liever dat het budget voor alle dure gedragscampagnes wordt ingezet op onderhoud van ﬁetspaden.
De kredietaanvraag voor mobiliteit is elk jaar enorm. Was het budget in 2015 bijna 5.4 miljoen euro,
voor 2022 is de aanvraag 11,6 miljoen euro: een verdubbeling ten opzichte van 2015. Wordt het verkeer er beter op? Nee, zeggen wij. Het is te mager. Al jaren wordt er geld vrijgemaakt voor verbetering van de doorstroming van de singels. Inwoners hebben het over het als maar drukker
worden op de singels, met alle gevolgen van dien: het toegenomen lawaai, meer ﬁjnstof, gedreun
van het vrachtverkeer door oneﬀenheden in het asfalt, het te hard racen in de avonduren en moeizaam je eigen oprit kunnen bereiken.
22

Ondertussen worden de wegen in de stad op de kop gezet, waardoor het ziekenhuis niet meer te
vinden of te bereiken is de inwoners naar Hengelo gaan voor medische zorg. Er worden ovondes
aangelegd (Deurningestraat), die later toch niet blijken te werken en weer aangepakt moeten
worden. Hetzelfde geldt voor de Molenstraat. Een ﬁetsstraat, waar de auto te gast is, maar waar de
ﬁetsers voor hun veiligheid over de stoep moeten rijden.
Dit zijn voorbeelden die niet mogen gebeuren. Het werken met gemeenschapsgeld hoort ook te zijn
dat verkeersaanpassingen in één keer goed moeten zijn.
EnschedeAnders staat voor:
Echt inzetten op de doorstroming van de singels en dat betekent: verkeerslicht op groen!
Onderhoud van wegen en ﬁetspaden moet op orde zijn.
Waar nodig zebrapaden voorzien van nieuwe verf.
Evaluatie van het mobiliteitsbeleid van de afgelopen 8 jaar.
Samen met bewoners inzetten op een goede invulling van wijkverkeersplannen.
Het MST moet goed bereikbaar zijn en er moeten meer parkeerplaatsen bijkomen voor de
spoedpost en ingang MST.
Alle buurten en dorpen blijven goed bereikbaar met stads- of streekvervoer, vooral voorzieningen zoals winkels, zorgvoorzieningen, scholen etc.
Voldoende ﬁetsstallingen bij wijksupermarkten.

De dorpen Boekelo, Lonneker en Glanerbrug
Net zoals de stad Enschede met haar wijken geldt natuurlijk ook voor de dorpen dat de leefbaarheid
en veiligheid op orde moet zijn. Voorzieningen zoals een bibliotheek in het dorp, bereikbare winkels,
sport en andere voorzieningen moeten op orde zijn. Dat Glanerbrug zwembad De Brug is verloren,
vinden wij nog steeds erg jammer.
Het is belangrijk dat we de komende jaren aandacht houden voor de toekomst van onze dorpen. Er
liggen goede en bruikbare toekomstvisies, waar we als nieuwe raad een begin mee kunnen maken;
denk maar aan het bouwen van woningen.
Verantwoorde duurzaamheid, behoud buitengebied en een burgervriendelijk afvalbeleid, biodiversiteit
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. Dit alles onder de noemer van de drie P’s: People (mensen), Proﬁt (winst) en Planet (aarde).
Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten, is het onze taak om
goed voor de mensen, dieren en het milieu te zorgen. We hebben een verantwoordelijkheid voor de
toekomstige generaties.
23

Hoofdstuk 3.4: Buitengebied en energietransitie
EnschedeAnders koestert het uitgebreide, prachtige Enschedese buitengebied. Het is een geliefd
woongebied met daarin 130 landbouw- en enkele recreatieve bedrijven. Het karakteristieke Twentse
coulisselandschap is uniek voor Nederland, maar staat altijd onder druk door het uiteenlopende gebruik van de ruimte.
Door met name stikstofproblematiek en maatschappelijke druk moet de landbouw extensiveren, dat
wil zeggen dat er minder dieren per oppervlakte gehouden mogen worden.
EnschedeAnders staat voor:
De biodiversiteit moet vergroot worden, bijvoorbeeld door bloemrijke akkerranden en heggen.
Meer aanplanten van bomen en houtwallen om het coulisselandschap waar nodig te herstellen
of versterken.
Om de kostbare landbouwgrond zoveel mogelijk te behouden voor agrarisch gebruik.
Bij de nieuwe Visie Landelijk Gebied is extra budget vrijgemaakt voor het buitengebied. De
gemeente moet zorgen dat deze gelden goed terecht komen, met een gedegen langetermijnvisie.
De gemeentepolitiek moet zich ervan bewust worden dat de landbouw al heel grote stappen
heeft gezet en verder zal zetten om een steeds duurzamere sector te worden.
Motiveer de bewoners van het buitengebied om waar mogelijk bij te dragen aan biodiversiteit
en behoud van het coulisselandschap.
De Visie Landelijk Gebied van de gemeente schrijft boeren te willen helpen verduurzamen. Dit
is echter in tegenspraak met het nieuwe, aanstaande pachtbeleid van gemeentelijke
landbouwgronden, dat boeren dreigt klem te zetten. Enerzijds heeft het de pachtprijs verhoogd en tegelijkertijd de voorwaarden voor gebruik aangescherpt (alleen ruige stalmest, geen
gewasbeschermingsmiddelen meer), waardoor de verdiencapaciteit door twee factoren wordt
verkleind. Daarnaast zijn de pachttermijnen kort, waardoor het onzekerheid voor de bedrijfsvoering op lange termijn geeft. Hier moet dus beter naar gekeken worden.
Bovendien, het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-beleid) en het zevende actieprogramma nitraat zullen de komende jaren veel impact hebben en zichtbaar zijn. Het is de
vraag of de gemeente dan in een apart pachtbeleid nog aanvullende eisen op moet leggen.
EnschedeAnders is voorstander van een commissie Buitengebied, zodat het buitengebied alle
aandacht krijgt, die het verdient.
EnschedeAnders pleit opnieuw voor een commissie Omgevingsbeleid. Met het oog op de
nieuwe Omgevingswet is het fundamenteel om goede adviezen uit te brengen over hoe de
gemeente haar ruimtelijke ordening kan inrichten onder de huidige omstandigheden en onder
de Omgevingswet. Tevens blijft de ondergrond en het gebruik daarvan ook de komende jaren
een grote punt van zorg.
Naar het oordeel van EnschedeAnders moet een betere controle komen van Nobian, voorheen
AKZO. Nog steeds is het nodig nadere eisen te stellen aan de werkwijze van het bedrijf om
toekomstige overtredingen te voorkomen. Dit moet eindelijk eens op orde komen.
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De opslag van olie in twee cavernes vindt EnschedeAnders zeer zorgwekkend en moet zeer
goed gemonitord worden.
EnschedeAnders vindt dat het opvullen van de cavernes met stoﬀen die verontreiniging veroorzaken verboden moet worden. Vliegas bijvoorbeeld is een zeer giftige stof.
Enschede mag niet een afvoerpuntje worden van Nederland!

De gemeente Enschede wil groeien in haar inwoneraantal. Dat vraagt om meer ruimte die deels ook
voor rekening van het buitengebied zal komen. Dit zet het verdienvermogen van landbouwbedrijven
ernstig onder druk.
Helaas wordt met betrekking tot de energietransitie vooral naar dit prachtige buitengebied gekeken.
Denk aan de voorgestelde grootschalige zonnevelden en kleine windmolens. EnschedeAnders is
nooit voorstander geweest van windmolens. Het is bewezen dat omwonenden hinder ondervinden
van windmolens. Reeds in 2018 benoemde EnschedeAnders de overlast van geluid, slagschaduw,
veiligheid, negatieve gevolgen voor natuur, natuurgebieden en de gezondheid van mensen. De lage
bromtonen van de windmolens houden mensen uit hun slaap en zorgen voor stress. Kijk maar eens
hier.
EnschedeAnders is dan ook blij dat de Tweede Kamer naar aanleiding van een uitspraak van de Raad
van State, die constateerde dat de landelijke regels voor windmolens ondeugdelijk waren (eﬀect op
milieu van het geluid, slagschaduw en de veiligheid van de molens moesten wel worden meegenomen worden volgens de Europese richtlijnen), bezig is met een nieuw besluit rond windenergie,
ook over afstandsnormen.
Wat de energietransitie betreft verder het volgende:
EnschedeAnders vindt dat het mooie coulisselandschap van Enschede (en Twente) ) in stand
gehouden moet worden. Het is een van de mooiste landschappen van Nederland. Dat landschap heeft enorm veel potentie voor het aantrekken van nieuwe bewoners, natuurliefhebbers
en voor recreatie en toerisme. Met andere woorden: het biedt kansen voor Enschede (en
Twente). In het kader van een innovatieve, creatieve en groene leef(stad)streek hebben
Enschede (en Twente) goud in handen. Verpruts het landschap niet! De gemeente moet de tijd
nemen voor het gesprek met de inwoners.
EnschedeAnders wil dat voorkomen wordt, dat het plaatsen van velden met zonnepanelen en
het plaatsen van windmolens het woongenot en de leefbaarheid in het buitengebied en in de
buurtschappen schaden.
EnschedeAnders vindt dat de nieuwe Handreiking voor Zonnevelden van de Provincie
Overijssel, het uitgangspunt moet zijn. Namelijk eerst zonnepanelen op daken, dan bedrijventerreinen, langs snelwegen, op geluidsschermen en pas als laatste op kostbare landbouwgrond.
EnschedeAnders vindt dat opbrengsten van zonnepanelen op minder dan 300 m2 moeten
worden meegenomen en niet uitgesloten mogen worden in de opgave RES Twente .
Ten aanzien van de energietransitie zou waar mogelijk gekeken kunnen worden naar renteloze
leningen, zodat het voor iedereen gemakkelijker wordt om zonnepanelen en isoleren van de
woning mogelijk te maken.
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Het plaatsen van zonnepanelen op daken zou bijvoorbeeld meer gestimuleerd kunnen worden,
door korting te geven op de WOZ. Dit geldt ook voor schuren met asbest. Het asbest moet
vervangen worden door zonnepanelen.
Aandachtspunt is de netwerkcapaciteit. Die moet op orde zijn.
EnschedeAnders is er altijd voorstander van geweest om te participeren in windparken op zee
en/of te investeren in het overschot van energie en warmte uit Duitsland.
Daarnaast vindt EnschedeAnders dat er ook aan de lange termijn moet worden gedacht: hoe
gaat de gemeente om met windmolens en zonnepanelen die zijn afgeschreven? Waar gaan we
er mee heen? Binnen nu en 10 à 20 jaar kunnen we er niet meer omheen! Er moet een plan
komen hoe we er mee om moeten gaan.
Er moet ruimte blijven voor innovatieve ontwikkelingen. De energiemarkt staat namelijk niet
stil.
Burgervriendelijk afvalbeleid
EnschedeAnders ziet afval als grondstof en was tegen
het invoeren van diftar, omdat dat beleid niet goed was
doordacht. Alles ging direct en tegelijk op de schop.
Het gratis stortquotum werd afgeschaft (inmiddels is
dit weer 75 kg). Voor het ophalen van grofvuil moest
de inwoner ﬂink gaan betalen. Het zwerfvuil is dramatisch gestegen. Het pmd-afval is zo erg vervuild dat het
toch met het restafval moet worden verbrand. Ondertussen zijn de stad en het buitengebied enorm vervuild
door al het zwerfafval. Er is een verloedering gaande,
terwijl de gemeente verantwoordelijk is voor het ophalen van afval!
EnschedeAnders staat voor:
Glas, papier, textiel en gft kunnen vooraf worden ingezameld (bronscheiding).
PMD-afval kan beter met het restafval worden nagescheiden. Dit geeft meer opbrengst van
plastic, is goedkoper en geeft veel betere milieu-eﬀecten.
PMD-afval en restafval 1 keer per 2 weken weer ophalen.
Gratis stortquotum ophogen naar 250 kg.
Een keer in de maand ophaalronde grofvuil. Dit kan van het gratis stortquotum worden
afgehaald.
Het openhouden van de drie afvalpunten, geen sluiting ten gunste van 1 nieuw afvalpunt.
Ruime openingstijden bij de afvalpunten.
Geen omgekeerd inzamelen. Ouderen, gehandicapten, chronische zieken laat je niet sjouwen
met het afval!
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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.
EnschedeAnders staat voor:
Laat het stadsdeelbeheer de belangstelling inventariseren en arrangementen opstellen samen
met de bewoners.
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
Zet daar wat tegenover, bijvoorbeeld een straatfeest, vouchers voor theaterbezoek, eventueel
verlaging OZB etc.

Biodiversiteit
Waar op wereldschaal ongeveer 70% van de oorspronkelijke biodiversiteit behouden is gebleven, is
in Nederland nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over. Gelukkig wordt het belang
van biodiversiteit meer en meer ingezien.
Dankzij het voorstel van EnschedeAnders om in te zetten op geveltuinen, is dit project over de
gemeente uitgerold. Een geveltuin is een strook planten tegen de gevel van een huis of winkelpand.
Het geeft een mooie uitstraling en is goed voor ﬂora, fauna en de waterafvoer.
EnschedeAnders staat voor:
In de binnenstad kan er veel meer worden ingezet op geveltuinen.
Daarnaast moeten er meer bomen geplant worden.
Meer ingezet worden op onderhoud van groen/bomen en verbetering van
groeiomstandigheden.
Maak een gemeentelijk biodiversiteitsplan, met als onderdeel het opstellen van een soortenatlas. Een soortenatlas geeft inzicht in de huidige situatie van de biodiversiteit in de gemeente
en in kansen waar de biodiversiteit te verbeteren is.
Voor Stadslandbouw zijn al stappen gezet en dit mag uitgebreid worden.
Moestuinen op schoolpleinen kunnen een mooi initiatief zijn. Op deze manier kunnen kinderen
leren omgaan met planten en voedselvoorziening.
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Wateroverlast
Enschede kent grote gebieden waar bewoners last hebben van te veel water. Natte kelders, vochtige
huizen, schimmelvorming, allemaal zeer slecht voor de gezondheid. De aanleg van de Stadsbeek is
afgerond. Dit zal goede resultaten geven voor de waterafvoer.
EnschedeAnders staat voor:
Verder moet er volop door worden gegaan in het aanleggen van drainages in de verschillende
straten waar ook wateroverlast heerst.
De pompen moeten aanblijven, zolang dit nodig is.
De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen voor wat betreft wateroverlast.

Hoofdstuk 3.5: Gezonde Financiën
EnschedeAnders wil dat de gemeente ﬁnancieel orde op zaken stelt.
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 mag niet zo zijn, dat 500.000 euro armoedegeld, bestemd voor kinderen, in de algemene
middelen terecht komt, zoals dat de afgelopen jaren is gebeurd. Ook geld bedoeld voor mantelzorgwaardering en ondersteuning mag nooit naar de algemene middelen gaan. Ook dat is de afgelopen
jaren gebeurd.
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 het jaar te worden
mag wat ons betreft eerst nog in de ijskast. Enschede moet als ambitie het welbevinden van de inwoner hebben. Daarvoor moet eerst de basis op orde zijn!
Verder moeten we kritisch kijken naar de kosten van de ambtelijke organisatie, kijken naar de
enorme reserves van bijna 145 miljoen euro, moet bij mobiliteitprojecten het in éen keer goed zijn.
Het college is gestart met twee veel te grote ambitieuze projecten. Namelijk 4 jaar geleden de Kop
Boulevard. Er is er nog geen woning gebouwd in verband met de kostenstijging en de afgelopen
periode het Centrum Kwadraat. Grote projecten zijn per deﬁnitie verliesgevend; een reden om extra
risicoscans uit te voeren. Wat EnschedeAnders betreft, moet bij aangetoonde risico’s, zoals de Kop
Boulevard, de gemeente ook het lef hebben om een aanvullende risicoanalyse te maken, maar daarvoor kregen we niet de steun van de coalitie. Nu moeten er weer miljoenen achteraan en projectontwikkelaars passen de plannen aan. Investeren in de gemeente is goed, maar wel met realistische
begrotingen. De gemeente werkt met geld van de inwoners en dat mag ze zich wel meer realiseren.
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EnschedeAnders staat voor:
Elk jaar dient 1/3 deel van de begroting zorgvuldig per begrotingspost tegen het licht houden
om te kijken naar nut en noodzaak van de uitgave.
Aanbestedingen moet realistisch begroot worden.
EnschedeAnders wil een duidelijk inzicht in de risico’s en duidelijke afspraken over de risico’s en
de afhandeling van eventuele meerkosten.
De motie voor een onafhankelijke controller, die een paar jaar geleden raadsbreed is aangenomen, wil EnschedeAnders uitgevoerd zien. Deze controller dient gevraagd en ongevraagd
advies te geven aan de raad over de gemeentelijke ﬁnanciën.
Ook moet er worden gekeken naar de ambtelijke organisatie. Er is veel personeel dat ingehuurd wordt, de druk is groot bij de organisatie en het college laat maar moeizaam zien wat
nu echt de daadwerkelijke kosten zijn van de ambtelijke organisatie. Dat kan beter en moet
beter!
De ambtelijke organisatie kan kleiner. Vergelijkbare gemeenten hebben ook een kleinere
ambtelijke organisatie hebben.
Er is blijkbaar al een ﬂink aantal jaren sprake van een angstcultuur bij de gemeente Enschede.
Wat EnschedeAnders betreft, is het tijd voor een raadsenquête. Een slechte houding en cultuur
heeft zijn weerslag op onze inwoners.
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: de menselijke
maat voorop, 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 houdt in dat er door de gemeente transparant en duidelijk wordt gecommuniceerd.
EnschedeAnders staat voor:
Dat respectvol wordt omgegaan met onze inwoners. Betrokken en oplossingsgericht, maar
bovenal eerlijk en betrouwbaar. 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 haar laars lapt.
Dat de organisatiecultuur dient te worden aangepast aan de hierboven genoemde basiselementen van behoorlijk bestuur.
Dat de gemeente leert van klachten!
Dat de menselijke maat voorop staat!
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Raadsakkoord
EnschedeAnders is voor een raadsbreed gedragen raadsakkoord in plaats van een coalitieakkoord. In
een raadsakkoord wordt door alle politieke partijen, samen met inwoners, organisaties en ondernemers een lijst gemaakt van wat de belangrijkste uitdagingen/onderwerpen zijn voor de raadsperiode 2022-2026. Als voorbeeld valt te denken aan bestrijding van (kinder)armoede, veiligheid/
ondermijning, leefomgeving, afvalbeleid, (jeugd)zorg, duurzame energie etc. Met elkaar 5 à 6 grote
onderwerpen aanpakken en afronden in de komende 4 jaar.
Zoals gezegd, de wethouders mogen ook van buiten de politiek komen en hoeven niet partijgebonden te zijn. Het gaat om hun deskundigheid op bepaalde beleidsonderdelen. Er moet een
super-management komen.
EnschedeAnders staat voor:
Betrek de inwoners bij de gemeentelijke visie en beleidsontwikkeling.
Neem ze serieus! Te verwachten opbrengst: versterking van het vertrouwen in de politiek, een
betere relatie en begrip tussen overheid en inwoners, beter beleid met draagvlak, ook voor
lastige maatregelen.
De stadsdeelcommissies mogen nog meer body krijgen.
Vergaderingen van de stadsdeelcommissie kunnen samen met wijkraden aan tafel
plaatsvinden.
Een steviger rol voor de stadsdeelmanager en het stadsdeelmanagement, die samen met bewoners en stadsdeelcommissie de onderwerpen bepalen voor de komende 4 jaar. Elk stadsdeel heeft zijn eigen problematiek en daar moet op worden ingespeeld. Het ene stadsdeel
heeft bijvoorbeeld meer behoefte aan jongerenwerkers dan het andere.
Voor raadsvoorstellen komt de verantwoordelijke wethouder in de stadsdeelcommissie.
In het kader van de versterking bestuur/samenleving zijn wijk- en dorpsraden een belangrijke
partner. Zij horen daar net zoals de Bewoners Advies Raad (BAS) een vergoeding voor te ontvangen. 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. Hierbij mogen we de doelgroep jeugd niet vergeten.
EnschedeAnders wil voldoende budget voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen.

Klachtencommissariaat
De organisatie van en zeggenschap over het Klachtencommissariaat zijn in 2017 aan de raad ontnomen en ondergebracht bij het college. EnschedeAnders was hierop tegen! Wij vinden dit geen onafhankelijke klachtenafhandeling, omdat de burgemeester bepaalt welke klachten er doorgeleid
worden naar de raad. Een onafhankelijke klachtencommissaris met mandaat van de raad bepaalt dit
zelf.
Zoals het nu is geregeld, is het niet meer dan een interne klachtbehandelaar en daarmee per
deﬁnitie niet onafhankelijk!
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Binnengekomen klachten worden doorgeleid naar de organisatie/college. 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 is op deze
manier, de derdelijns afhandeling van klachten geworden. Dat is in 2015 ook nooit de bedoeling geweest. Dat kan ook niet want de Nationale Ombudsman is tweedelijns.
EnschedeAnders staat voor:
Een Gemeentelijke Ombudsman, echt onafhankelijk met een eigen team.
De raad benoemt de Ombudsman en het team.
De verordening Klachtencommissaris moet aangepast worden.
De gemeentelijke Ombudsman dient kantoor te houden buiten het stadhuis, desnoods in een
leeg winkelpand, laagdrempelig, zodat de inwoner met een onopgeloste klacht gemakkelijk zijn
weg weet te vinden.

Bezwaarcommissie
Verder willen wij een onafhankelijke bezwaar- en beroepscommissies.
Wat EnschedeAnders betreft zitten er veel te veel ambtenaren in van andere gemeenten. Ook wordt
er niet gekeken naar de Menselijke Maat. De verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften dateert uit februari 2008.
EnschedeAnders staat voor:
Bij de toekomstige bemensing van de bezwaarcommissie bewust te kiezen voor diversiteit in
termen van meningen en professionele achtergrond, waarbij niet uitsluitend gevist wordt uit
de vijver van ambtenaren uit naburige gemeenten.
Benoeming van de leden van de commissie geschiedt zo spoedig mogelijk na het aantreden
van een nieuwe raad.
Duur van de zittingstermijn, maximaal 2 keer 4 jaar.
Verordening aanpassen aan bovenstaande punten.
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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. Zoals reeds gezegd zijn een ﬂink aantal moties en
amendementen van EnschedeAnders aangenomen.
EnschedeAnders heeft het gemeentebeleid gecontroleerd mede door het oprichten van meldpunten. EnschedeAnders was en is gemakkelijk benaderbaar, maar dat spreekt eigenlijk voor zich.
EnschedeAnders durft haar nek uit te steken, is sociaal, kritisch, betrokken en daadkrachtig. Heeft de
menselijke maat altijd vooropgesteld. EnschedeAnders was agendasetting, bereid tot samenwerking
en was verbindend. Altijd in het belang van onze inwoners en met respect voor elkaar.
Wij hopen dat we ook de komende 4 jaar samen met u en voor u mogen werken aan een beter
Enschede.
Ga stemmen op 14, 15 of 16 maart, lijst 10.
Laat uw stem niet verloren gaan!

Stem EnschedeAnders voor de Menselijke Maat Voorop!

www.enschedeanders.nl
info@enschedeanders.nl
facebook.com/enschedeanders
@enschedeanders
@EnschedeAnders
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Onze kandidaten

1 Margriet Visser
2 Herman Brouwer
3 Cemal Dogan
4 Marieke Pril
5 Yvonne Barelds
6 Jordy Keuter
7 Joachim Wetterling
8 Ruud-Jan Hammink
9 Kenneth de Bie
10 Hans Reefman
11 Ria van der Veen

12 Wietze Westerhof
13 Marieke Mulder
14 Jan Bolscher
15 Bas Pasman
16 Bart Lagerwaard
17 Geert Elzinga
18 Raymond Dijkstra
19 Richard Kloek
20 Peter van der Vloet
21 Jan Visser
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