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“De PvdA Enschede heeft beloften waargemaakt”, dat is de stelling van 
lijsttrekker Marijke van Hees. We zien dat terug in de bouw van voorzienin-
gen als de IJsbaan, het Muziekkwartier, het openluchtzwembad en museum 
Twentse Welle. Maar ook in de opknapbeurten in wijken als Pathmos, Laar-
es en Velve-Lindenhof, de wederopbouw van Roombeek én in het sociale 
beleid. Met een 100% kwijtscheldingsbeleid voor de minima en zonder las-
tenverzwaring, met een stabiele OZB. De PvdA wil graag verder werken aan 
een plezierig, veilig en sociaal Enschede, met werk voor iedereen. Daarom 
vragen wij uw steun bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010.

MARIJKE VAn HEEs

Editie 2010 

Marijke van Hees 
Lijsttrekker PvdA Enschede

Werk maken van Enschede

stem 3 maart

Waarom stemmen?
Op 3 maart 2010 kunt u stemmen in elk 
willekeurig stembureau in Enschede. U 
kiest dan de leden van de gemeenteraad 
voor de komende vier jaar. Iedere 
Nederlander van 18 jaar en ouder heeft 
kiesrecht. Ook niet-Nederlanders die 
tenminste vijf jaar onafgebroken in 
Nederland wonen hebben kiesrecht voor 
de verkiezingen van de gemeenteraad. 
Ga dus stemmen, laat uw stem niet 
verloren gaan! Het kan tussen 7.30 uur 
en 21.00 uur. 

De PvdA Enschede wil vanuit een 
sterke positie werken aan:
■  Een duurzame en sterke economie met werk voor iedereen

■  Kansen voor talent door onderwijs op maat

■  Instandhouding van sociale en culturele voorzieningen, 

ook in tijden van recessie

■  Een sportieve stad met vitale sportverenigingen

■  Leefbare en veilige wijken waar het prettig wonen is

Het was een goed gesprek, afgelopen zomer
met ons gezin op vakantie. Ik bezon me op
de vraag of ik nog een keer de kandidaten-
lijst van de PvdA Enschede wilde aanvoeren.
Twaalf jaar gemeenteraad achter de rug;
waarom zou ik zo nodig nog een keer moe-
ten? Al gauw in het gesprek waren we het
eens; ik wil de PvdA en Enschede niet in de
steek laten op een moment dat de zaken er
niet gunstig voorstaan. “Mam: je moet er
juist nu voor gaan!”

Ik hoop dat mensen herkennen dat wij 
opkomen voor de belangen van jong én 
oud. Dat wij de partijzijn die staat voor 
een stabiel stadsbestuur. In de verkie-
zingen zeggen sommigen dat het alle-

maal anders moet; maar hoe en wat dan?
In gesprekken aan de verkiezingskraam ho-
ren we gelukkig ook dat de mensen trots
zijn op Enschede. En aan de deuren vertel-
len zij over “kleine” wensen; de leefbaar-
heid en de veiligheid van de eigen buurt; dat 
moet de politiek vooral regelen. Nou daar 
zijn we het gauw over eens, maar er is meer 
dan dat te doen. Dat alléén beloven is niet 
genoeg.

De komende jaren worden zwaar weer; de
economische recessie slaat een gat in de
bereikte resultaten op de arbeidsmarkt.
Juist nu moet de PvdA laten zien dat wij
rechtvaardige keuzes maken als wij moeten
bezuinigen. De PvdA wil de mensen die

zorg nodig hebben ontzien, maar dat is niet
het enige. We moeten doorgaan met inves-
teren in onze stad en dorpen, versterking
van het ondernemingsklimaat, voldoende
aantrekkelijke vestigingslocaties houden en
het luchthaventerrein inzetten voor Twente!
Natuurlijk stoppen we geen gemeenschaps-
geld in de exploitatie en willen we geen
tweede Schiphol, laat staan daar het afval-
putje van zijn; dat is onze belofte en daar
houden wij ons aan. Ik hoop dat de kiezers
ons de kans geven dat te bewijzen en op ons
stemmen zodat wij verder kunnen werken
aan onze stad!

Marijke van Hees
Lijsttrekker PvdA Enschede

Verder willen werken aan Enschede… 
Verder mogen?
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GERRIT DIJKHuIZEn: 

Bevlogen raadslid

Als je het hebt over stadsdeel Noord, be-
gin je bijna automatisch over de opbouw 
van roombeek, “Ik heb de vuurwerkramp 
intensief meegemaakt. Nog steeds voel 

ik de emotie als ik naar huis fiets vanaf 
het centrum. Maar ook voel ik de trots 
over  wat daar gerealiseerd is”, aldus Ger-
rit. “Na de ramp zijn we veel aanwezig 
geweest, maar hebben ons bescheiden 
opgesteld. Veelvuldig overleg met alle be-
trokkenen was en is onze doelstelling. Ik 
kijk daar met een goed gevoel op terug. 
We hebben in deze tijd minder politiek 
bedreven en meer gezocht naar het oplos-
send vermogen. Een voorbeeld hiervan is 
de restauratie van de huizen van de Am-
sterdamse school op de hoek van de sin-
gel en de Deurningerstraat. De toenma-
lige wethouder financiën wilde deze niet 
restaureren. De PvdA heeft zich ingezet 
om deze bouw te behouden, en dat is ge-
lukt. Zij waren en zijn beeldbepalend als 
ankerpunt en poortwachters van de wijk 
roombeek.”

Twekkelerveld
“Dit deel van Noord spreekt me erg aan. 

Het is een echte arbeiderswijk”, aldus 
Dijkhuizen. “Ik heb met name in het begin 
veel de wijkraad Twekkelerveld bezocht. 
Daar kreeg ik te horen dat ze nooit raads-
leden zagen in hun wijk. Wat ze blijkbaar 
niet wisten was dat ik bijna elke dag door 
hun wijk fietste. Aan de voorzitter van de 
wijkraad heb ik beloofd dat ik hun wijk 
‘in beeld’ zou brengen bij de gemeente. 
Dat is gelukt. “Een mooi voorbeeld is de 
actie die door een wijkbewoonster werd 
gevoerd om het postkantoor te behou-
den voor Twekkelerveld. Wij hebben haar 
initiatief gesteund en het politiek op de 
agenda gezet. Zij organiseerde een hand-
tekeningactie en die gezamenlijke inspan-
ning leidde tot succes: er bleef een post-
kantoor.” Maar ook het realiseren van een 
medisch centrum en de verbouw van het 
winkelcentrum zijn resultaten waar we 
trots op kunnen zijn.” 

Rigtersbleek
Voor wie Gerrit Dijkhuizen kent, is het 
niet verwonderlijk dat in ons gesprek ook 
de sport aan bod komt. “bewegen is van 
belang, maar de sport vervult ook een be-
langrijke sociale functie in een wijk. Een 
goed voorbeeld hiervan is rigtersbleek. 
Met hen zijn we in gesprek geweest welke 
toegevoegde rol zij kunnen vervullen. En 
dat heeft mooi uitgepakt”, aldus Gerrit. 
“Toen het eerste Cruyff-court in Enschede 
zou komen, heb ik me ervoor ingezet dit 
in Noord zou zijn. Dat is toen Zuid gewor-
den. Daarop heb ik, samen met de toen-
malige stadsdeelmanager, gekeken of er 
gelden vrijgemaakt konden worden voor 
een kunstgrasveldje in Noord. En dat is er 
gekomen bij de bleek.”

Deppenbroek
“Ik ben blij dat het winkelcentrum in Dep-

penbroek zo mooi is opgeknapt, en niet 
alleen omdat ik er mijn boodschappen 
doe. Het is een wijk die recht heeft op 
zo’n compleet winkelcentrum.” Dijkhui-
zen vervolgt: “Ook hier is veel overleg 
geweest met ondernemers en bewoners. 
Men vond een opknapbeurt zeer gewenst. 
Het resultaat mag er zijn. Een compleet 
winkelaanbod, ruime parkeergelegenheid 
en goed toegankelijk.”

Cultureel erfgoed
In spinnerij Oosterveld zijn startende 
ondernemers ondergebracht die werken 
in de creatieve sector. Ook kunstenaars 
vinden er onderdak. Hier is een koppe-
ling gemaakt tussen behoud van cultureel 
erfgoed en inbreng van nieuw elan. “Dat 
maakt het ook zo bijzonder”, aldus Dijk-
huizen. “Ik vind het mooi en het laat zien 
waar we vandaan komen: de textiel die 
Enschede groot heeft gemaakt.”  Stads-
deel Noord is een bijzonder stadsdeel. 
Met de Universiteit, de arbeiderswijken, 
cultuuraanbod en sportfaciliteiten.
Maar ook met een bijzonder lid van de 
Enschedese gemeenteraad als voorzitter 
van de stadsdeelcommissie Noord:  
Gerrit Dijkhuizen.

Gerrit Dijkhuizen, nummer 5 op de kandi-
datenlijst, wil zich hier graag de komende 
vier jaar verder voor inzetten. 

PvdA raadslid Gerrit Dijkhuizen woont in stadsdeel noord en is tevens voorzit-
ter van de stadsdeelcommissie noord. Tijdens ons gesprek bleek al snel dat 
dit meer toeval was dan gepland, maar dat het uiteindelijk heeft geleid tot een 
toegevoegde waarde in zijn werk als raadslid. Een gesprek met een bevlogen 
sociaal democraat. 

De opbouw van Roombeek

PvdA Enschede: 
herkenbaar dichtbij
De PvdA Enschede heeft verschil-
lende leden van haar fractie in 
stadsdeelcommissies. De PvdA 
vindt het belangrijk om juist in 
de wijken aanwezig en herken-
baar te zijn. Daarom houden we 
wijkspreekuren en staan we regel-
matig op weekmarkten en bij win-
kelcentra.

stadsdeel noord

Wij hebben ons de afgelopen 4 jaar sterk gemaakt voor:

■  De opening in 2010 van een gevarieerd en modern winkelcentrum in 
Twekkelerveld

■   Leefbare wijken en buurt waar het prettig wonen is
■   Voorzieningen in Prismare, en een sport- en speelpark in Roombeek, waar heel 

Enschede trots op is
■   Een mooi dorpsplein in ons dorp Lonneker
■   Een gerenoveerd winkelcentrum en vernieuwd buurtparkje in Deppenbroek

De komende 4 jaar blijven wij ons inzetten voor:

■   Het versterken van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in noord
■   Veilige wijken en buurten; ook in het verkeer en rond scholen
■   samenwerking in het kader van sociale projecten; op het gebied van cultuur, 

welzijn en sport
■   studenten voor wie Enschede ook een leuke stad om te wonen en te leven wil zijn
■   Een eigen identiteit voor elke buurt, wijk en dorp
■   Wonen en spelen in de eigen wijk

uitgever:
PvdA fractie Enschede

Eindredactie:
George Hanna

Aan deze krant werkten mee:
bert Hassink, Clemens Pot, Dennis 
bouwman, Marijke van Hees (column)

Fotografie:
Jan Schartman, Dick Turk, freddy van 
Tellingen,  George Hanna 

Vormgeving en druk:
Wegener SpeciaalMedia
(onderdeel van Wegener Media bV)
De PvdA krant is een uitgave van de 
PvdA fractie Enschede

Adres:
PvdA fractie
p/a gemeente Enschede
Postbus 20, 7500 AA Enschede
053 - 4818021
pvda@pvda-enschede.nl
www.pvdaenschede2010.nl

Colofon
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Wachtruimte Centraal station
naar aanleiding van de vele klachten over het gebrek aan beschutting in de wachtruimte 
op het centrale busstation heeft PvdA gemeenteraadslid Marlon Kronenburg regelmatig 
aandacht gevraagd voor deze kwestie. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het plaatsen 
van extra glazen wanden; ook is vorig. jaar het dak van de wachtruimte omlaag geplaatst. 
Dat laatste moet er voor zorgen dat wind en regen niet langer vrij spel hebben tussen 
de glazen wanden en het dak. Het lijkt erop dat deze aanpassingen de passagiers nu 
voldoende beschutten tegen regen en wind. 

Vrije busbanen, hoge frequentie, aanduiding van vertrektijden, een helder tariefsysteem 
en goede aansluitingen. En droog op de bus kunnen wachten natuurlijk. De PvdA wil zich 
de komende jaren inzetten om het voor Enschedeërs nog aantrekkelijker te maken de bus 
te pakken. 
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AnDRé BOERsMA: 

LAuREns VAn LIER: 

Van alle markten thuis

Commotie in het stadsdeel

In stadsdeel West was de afgelopen pe-
riode veel commotie over onder anderen 
het sportpark in boekelo en de herstruc-
turering van boswinkel Oost. Op beide 
punten heeft André op zijn eigen wijze ac-
tie ondernomen. “Het zijn twee verschil-
lende onderwerpen, maar ze hebben één 

ding gemeen: het raakt de mensen die 
in dat deel van onze stad wonen. Was in 
boekelo het sportpark een thema, in bos-
winkel gaat het om de zorgen van de men-
sen die hun huis uit moeten en de vraag 
of ze na de nieuwbouw weer terug kunnen 
komen in hun wijk en of de huur nog wel 
te betalen is.”

Boswinkel Oost

De wijk boswinkel Oost wordt geherstruc-
tureerd: oude woningen maken plaats 
voor nieuwe. “Iedereen is het eens over 
de noodzaak van herstructurering. Maar 
er is ook zorg. De PvdA is van mening dat 
er duurzaam, betaalbaar en energiezuinig 
gebouwd moet worden. Voor de huidige 
bewoners moet het mogelijk zijn om ook 
straks de huurprijs op te brengen. Maar het 
is nog de vraag of ze terug kunnen naar hun 
wijk, hun straat. Men moet zich dan weer 
inschrijven en afwachten of men ‘ingeloot’ 
wordt. Ik heb hierover gesproken met de 
verschillende woningcorporaties, maar het 
zijn regels,die ooit door de gemeenteraad 
zijn vastgesteld. Ik pleit ervoor om na te 
gaan of in dit soort specifieke situaties an-
dere regelgeving kan gelden.”

sportpark Boekelo
“Ja, het sportpark komt er!” Voordat we de 
vraag konden stellen, geeft André al en-
thousiast antwoord. “Hier heb ik veel tijd in 
gestoken. De commotie die ontstond toen 
bleek dat de plannen niet doorgingen was 
natuurlijk enorm.  regelmatig ben ik bij het 
overleg geweest in de  dorpsraad boekelo. 
Dit is een mooi voorbeeld van hoe het zou 
moeten werken. Er zijn verschillende partij-
en bij betrokken: de inwoners van boekelo, 
de politiek en de marktpartijen. Dan komt 
het erop aan als raadslid, volgens mij. Ik 
probeer goed te luisteren naar alle betrok-
kenen en te zoeken naar een compromis. 
Vaak is het zo dat iedereen iets beweegt en 
dat men dichter bij elkaar komt. Zo is het 
hier ook gegaan. Volgens mij tot ieders  te-
vredenheid. ”

Wijkraden
Ook het stadsdeel West kent enkele wijkra-
den. De PvdA wil juist met de mensen die 
actief zijn in hun wijk en buurt het contact 
houden. Zij zijn de inwoners die weten wat 

speelt in de wijk en zijn vanuit hun actieve 
rol betrokken bij het wel en wee. “Ik probeer 
zoveel mogelijk de wijkraden te bezoeken”, 
aldus André. “je hoort daar wat de mensen 
bezighoudt. Natuurlijk kunnen we niet alles 
oplossen, maar het is wel goed om in ge-
sprek te zijn en te blijven met deze betrok-
ken inwoners van onze stad.” 

Raadslid voor heel Enschede
Het lijkt er een beetje op dat André zich vol-
ledig richt op het stadsdeel West. Maar dat 
is niet zo. Hij stelt ook regelmatig andere 
zaken aan de orde die zich afspelen in de 
stad en doet ombudswerk voor individuele 
burgers. Een voorbeeld hiervan is het wel of 
niet toelaten van de koets met paarden van 
stalhouderij Schouwink. André hierover: “Ik 
was met stomheid geslagen. Een grootwin-
kelbedrijf krijgt toestemming om een kerst-
man met paard en wagen in de binnenstad 
te laten rijden en een ondernemer die een 
toeristische attractie wil toevoegen, wordt 
de toegang geweigerd. Ik heb hierover vra-
gen gesteld en ben blij dat er nu een proef-
periode komt om te kijken of een koets met 
paarden zonder gevaren door de binnen-
stad kan rijden. Soms lijken vragen als deze 
een detail, maar ik ben ervan overtuigd dat 
het aan de orde stellen ervan kan helpen om 
de politiek herkenbaarder te maken voor de 
inwoners van onze stad.”
Het was een boeiend gesprek met de num-
mer 9 op de verkiezingslijst van de PvdA. 
Duidelijk is dat André nog niet klaar is met 
zijn werk als raadslid. Er is nog veel te doen 
en hij wil zijn werk in de nieuwe raadsperi-
ode graag voortzetten. 

stadsdeel centrum
“Als Enschedeër ben ik trots op de ont-
wikkelingen van de stad en in het bijzon-
der op het centrum van onze stad”, aldus 
van Lier. “Alle grote gaten, achtergelaten 
door textielfabrieken, zijn door achter-
eenvolgende colleges gedicht en voorzien 
van goede winkels en mooie woningen. 
Het nieuwe Van Heekplein is een aan-
winst. De diversiteit aan evenementen in 
de binnenstad geeft geur en kleur aan de 
stad en haar inwoners.”

Mooie resultaten
Op de vraag of Laurens enkele punten kan 
noemen die gerealiseerd zijn in het cen-
trum en waar hij trots op is, komt meteen 
antwoord. “Het behoud van de schouw-
burg met zijn karakteristieke gevel, die in-

gevuld gaat worden met voorzieningen als 
boekhandel en horeca. Dit gecombineerd 
met een doorbraak naar de Walstraat. 
Het extra geld voor straten als  Walstraat 
en korte Haaksbergerstraat, zodat daar 
leuke kleine winkels kunnen komen. De 
villa Van Heek aan de Oude Markt, die 
vervallen was, maar is opgeknapt en nu 
een horecavoorziening herbergt. Dan is 
er het Cultuurlint vanaf de Oude Markt 
naar roombeek. En de ontwikkeling van 
de brede school in de Laares en de botho-
ven. kortom: veel zaken waar we terecht 
trots op kunnen en mogen zijn.”

André Boersma woont in stadsdeel West en zit namens de gemeenteraadsfractie
van de PvdA in de stadsdeelcommissie West. “Er is niet bewust voor gekozen,
maar dat ook in het stadsdeel woon, heeft wel voordelen. Ik kan hierdoor mijn
rol als raadslid de inhoud geven die ik het liefst zie: een goed contact tussen
de burger en de politiek.”

Laurens van Lier zit namens de PvdA fractie in de stadsdeelcommissie centrum.
Het stadsdeel waar ondernemen, uitgaan en grootschalige evenementen bij
elkaar komen. Maar waar het juist daarom ook van groot belang is om het 
contact met de bewoners goed te houden. 

stadsdeel West

Wij hebben ons de afgelopen 4 jaar sterk gemaakt voor:

■  De komst van de Brede school stadsveld/Zwering
■  Het hebben van een luisterend oor voor problemen van inwoners. En het op tafel 

leggen van acties bij de wethouder en stadsdeelmanager, zodat er een oplossing 
van de problemen is gekomen

■  Aanpakken van jongerenproblematiek. Vooral in Boswinkel is er een duidelijke 
vermindering van overlast door jongeren en drugs

■  sportpark Boekelo. na jarenlange discussies heeft ook de PvdA zich sterk 
gemaakt voor de daadwerkelijke realisatie van sportpark Boekelo

■  De herstructurering van Boswinkel die meer gefaseerd en in overleg met 
bewoners uitgevoerd gaat worden; het is tenslotte hun wijk!

De komende 4 jaar blijven wij ons inzetten voor:

■   Het sport- en Wandelpark Westerval/Bruggert (het voormalig bergbezinkbassin)
■  Aanpak van sluip-, zwaar vrachtwagen en bevoorradingsverkeer dwars door de 

wijken
■  Verder oplossen van jeugd- en jongerenproblemen. Door zowel een stevige aanpak 

van overlast, als het zorgen voor voldoende sporten ontmoetingsactiviteiten voor 
de jeugd

■  Een sociale en veilige buurt, waar het voor jong en oud prettig wonen is

stadsdeel Centrum

Wij hebben ons de afgelopen 4 jaar sterk gemaakt voor:

■  Realisering prachtig muziekcentrum met daarin muziekschool, schouwburg en atak
■  schitterende herstructurering wijk Laares met een mix van koop- en huurhuizen
■  Brede school Ontwikkeling La Res met verlengde schooldag en extra activiteiten, 

zodat bijvoorbeeld ouders makkelijker kunnen werken
■  uitgewerkte plannen voor herinrichting oude schouwburg met doorgang naar de 

Walstraat, waarin o.a. een boekhandel, een restaurant en een theater voor allerlei 
voorstellingen gehuisvest worden.

De komende 4 jaar blijven wij ons inzetten voor: 

■  Veilige wijken en buurten, waar het prettig wonen is
■  nieuwbouw van ziekenhuis MsT en ontwikkeling van een ‘stadscampus’ 
■  Ontwikkeling van wonen, werken en winkelen in de spoorzone
■   Investeren in  de binnenstad, b.v. Walstraat en Zuiderhagen,  zodat door nog meer 

aantrekkelijke winkelstraatjes geslenterd kan worden
■   Wijken binnen de singels zoals Horstlanden Veldkamp, Laares en Bothoven meer 

(financiële) ruimte geven voor eigen activiteiten en initiatieven voor nog meer 
sociale samenhang

■   Aansprekende en toegankelijke evenementen voor de inwoners van Enschede
Lees verder op pagina 6   

Raadslid en Ombudsman
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Werken aan 
veilige en leefbare 
buurten in 
stadsveld
Ontmoetingen tussen kinderen, ouders en 
andere bewoners is goed. Door samenkomen 
leer je elkaar beter kennen en waarderen. 
Dan is er sociale controle en wordt er min-
der stuk gemaakt in een wijk. Daarom heeft 
PvdA gemeenteraadslid Shridath Salikram in 
de stadsdeelcommissie West zich de afgelo-
pen 4 jaar sterk gemaakt voor dergelijke ini-
tiatieven voor ontmoeting. En daarom vindt 
de PvdA in Enschede het belangrijk dat in de 
komende 4 jaar het “bergbezinkbassin” (een 
soort opvanggebeid van regenwater) aan de 
bruggertstraat verandert in een recreatie-
plek. Met voorzieningen zoals speeltoestel-
len, met speeltuinbeheer, wandel- en fiets-
route, Cruyff Court, basketbalveld en kunst. 
Daar hebben Stadsveld en Pathmos belang 
bij. Dat investeren in ruimte en ontmoeting 

goed kan werken, is bijvoorbeeld gebleken 
bij de aanleg van het Zweringbeekpak aan de 
kant van boswinkel/Helmerhoek. Dat heeft 
gezorgd voor een positieve impuls en een 
verbetering van de buurt en het leefklimaat. 
Een dergelijke impuls kunnen Stadveld en Pa-
thmos zeker gebruiken. Daarom hebben we 
het omvormen van het “bergbezinkbassin” 
bruggertstraat tot een recreatie- en ontmoe-
tingsgebied opgenomen als één van onze 
doelen voor de komende 4 jaar in Enschede 
West. 

stortkokers 
seniorenflats 
behouden
Op dinsdag 16 september 2008 vond een 
memorabele vergadering van de stadsdeel-
commissie Zuid plaats. bijna 150 bewoners 
waren naar de vergadering gekomen om hun 
boosheid te uiten over het voornemen om 
de inpandige stortkokers van seniorenflats 
te vervangen door ondergrondse afvalcon-

tainers buiten de flats. De gemeente had het 
voornemen om de inpandige stortkokers van 
seniorenflats te vervangen door – voor oude-
ren moeilijk bereikbare – ondergrondse afval-
containers buiten de flats. Dat terwijl we juist 
willen dat mensen zo lang mogelijk zelfstan-
dig kunnen blijven wonen. De stortkokers le-
veren daar, hoe klein en praktisch ook, hun 
eigen bijdrage aan. 
Daarom zetten de PvdA raadsleden Dennis 
bouwman en André boersma zich in voor het 
behoud van de stortkokers in seniorenflats. 
Vooral omdat niet duidelijk was waarom de 
stortkokers nu eigenlijk dicht zouden moe-
ten. We zijn bij bewoners op onderzoek uitge-
gaan, hebben tot twee maal toe schriftelijke 
vragen gesteld, en het punt geagendeerd voor 
de vergadering van de stadsdeelcommissie. 
De opkomst van meer dan 150 - hoofdzakelijk 
oudere – wijkbewoners bij deze vergadering 
was bijzonder, en ook de uitkomsten waren 
positief. Zo is afgesproken dat het afschaffen 
van de stortkokers voorlopig opgeschort is, 
en lijken inmiddels de stortkokers definitief 
behouden te blijven.

Voor de video over de stortkokers 
kijk op: www.youtube.com/pvdaenschede

Jeugdhotel
De PvdA wil graag een jeugdhotel in Ensche-
de. Daar heeft de gemeenteraadsfractie al 
een aantal keren vragen over gesteld, onder 
andere over de mogelijkheden om een jeugd-
hotel te vestigen in het oude pand van pop-
podium Atak aan de Noorderhagen. Er zijn 
namelijk wel hotelvoorzieningen in Ensche-
de, maar het ontbreekt nog aan een betaal-
bare voorziening voor jongeren. 
Inmiddels heeft het College aangegeven posi-
tief te staan tegenover een jeugdhotel, maar 
heeft die ook aangegeven dat het jeugdhotel 
niet persé in het oude Atakpand zou hoeven 
komen. Wel wordt die optie opengehouden. 
Ook zouden marktpartijen die een jeugdho-
tel moeten realiseren, het een riskante onder-
neming vinden. 

Men is op dit moment aan het bekijken of het 
pand kan worden verhuurd, totdat er een de-
finitieve bestemming is. De PvdA vindt de op-
tie voor een jeugdhotel in het oude Atakpand 
nog steeds interessant. Maar nog belangrij-
ker vinden we het dat er een betaalbare plek 
is waar jongeren kunnen overnachten na een 
bezoek aan de stad.

Buitenbad: PvdA Enschede maakt 
verkiezingsbelofte waar
De verkiezingsbelofte van de PvdA in 2006 was de komst van een bui-
tenbad in Enschede. Inmiddels zijn de plannen voor het ontwerp van 
het buitenbad op het Diekmanterrein afgerond en vastgesteld, en is 
begonnen met de aanleg van het zwembad. De bedoeling is dat een 
strookwordt aangelegd met daarin drie doelgroepbaden, waar vooral de 
spelende en recreërende mens centraal zal staan. Een groot gedeelte 
is bestemd voor gezinnen met kleine kinderen. Daar zal het water een 
veilige ondiepte hebben. Daarnaast komen er een bad voor jeugd met 
speelelementen en een 25 meter bad waarin zwemlessen, baantjes trek-
ken en zwemvierdaagse mogelijk zijn. In het midden van de strook komt 
een uitkijktoren voor het personeel, van waaruit men overzicht heeft 
over alle zwemvoorzieningen en een groot gedeelte van de ligweide. Ko-
mende zomer kan er gezwommen worden!

Samen met mijn teams heb ik ook veel tot stand 
kunnen brengen. Enschede staat op de kaart 
als sportstad. Er zijn vele successen geboekt. 
Sportstad van het jaar  (twee maal!), realisatie 
kunstijsbaan en tien kunstgrasvelden, zwem-
bad in aanbouw en topscorers op vele terreinen. 
Maar sport is meer. Verbinden is mijn motto 
geweest en op vele terreinen is dat ook gelukt. 
Sportverenigingen in de wijken zijn sociale 
ankers, doen veel meer voor de wijk dan een 
sportaccommodatie bieden. Sportverenigingen 
bieden mensen kansen, zorgen voor sociale sa-
menhang, helpen mee met de integratie en de 

emancipatie. Het vooroordelen voetbalteam 
maakt vooroordelen bespreekbaar en geeft ook 
de homo-emancipatie een nieuw gezicht.

Enschede heeft een WMO werkplaats van 
VWS. Nieuwe manieren om zorg en welzijn te 
bieden krijgen in Enschede een kans. Enschede 
is koplopergemeente voor zowel generaal par-
don, inburgering, tijdenbeleid als emancipatie. 
Er is op vele terreinen een vruchtbare en lucra-
tieve samenwerking met andere gemeenten 
ontstaan.We trekken samen op, op tal van ter-
reinen en ook binnen de sector zorg en welzijn. 

Ook hier is verbinden waar het kan mijn motto 
geweest. borging van de stedelijke welzijnsin-
stelling Alifa en raadsbrede steun voor huis-
vesting kwetsbare groepen, doorontwikkeling 
stadsdeelgewijs werken en bewonersparticipa-
tie, vernieuwing gemeentelijk vastgoedbeleid. 
Allemaal zaken die voortvarend en doortastend 
zijn opgepakt.

Meestal had ik steun van de gemeenteraad 

en in het bijzonedr de PvdA-fractie. Natuur-
lijk heb ik als wethouder soms weerstand ge-
had, en stevige ook. Maar daar loop ik niet 
voor weg. Ik ga met mensen in gesprek, ook 
als ze boos of verontrust zijn. De aanbeste-
ding huishoudelijke hulp en herstructurering 
‘t bijvank springen hierbij in het oog. 

Als Stadsdeelwethouder Zuid  kon ik m’n 
energie goed kwijt: vestiging Dreagonheart, 
plannen voor Stroinkslanden 2015 (het wijk-
gebouw komt van de grond!) , brede school  
‘t bijvank  gerealiseerd,  vitalisering bedrij-
venterrein ‘t reulver, aanpak multiprobleem-
gezinnen,  bestrijding jeugdoverlast,  bevor-
dering integratie. Ik heb me laten zien waar 
het kon en waar het nodig was. En daar zijn 
ook vaak mooie nieuwe initiatieven en oplos-
singen uit voortgekomen. Want als wethou-
der heb ik gemerkt dat er enorm veel kracht 
in deze stad zit.  Daar ben ik bewoners en 
instellingen dankbaar voor. En natuurlijk de 
medewerkers van de gemeente, de wijkraden 
en stadsdeelcommissie zuid. 

Ed Wallinga,    
wethouder 

De afgelopen vier jaar heb ik als wethouder ongelofelijk veel bijgeleerd. Een 
zware portefeuille: Zorg en welzijn, sport en integratie, stadsdeelsgewijs werken 
en vastgoed. Het raakt direct aan het bestaan van mensen en dat merk je als 
wethouder. Ik wilde toegankelijk en betrokken zijn. En mensen wisten me dan 
ook te vinden. Persoonlijk, via de telefoon en via de mail.

Ed Wallinga

Wat gebeurt er in de wijk? 

stadsdeel Oost

Wij hebben ons de afgelopen 4 jaar sterk gemaakt voor:

■  Het nieuw winkelerf Glanerbrug
■  Een goede verkeersafwikkeling van de Esmarke; aanpak van de rotonde Oostweg
■  De ontsluiting van het Euregio Bedrijventerrein; niet via Glanerbrug, Hoge Boekel 

en stokhorst/Lonneker
■  Geen moskee of kerk op Het Diekman, maar voorzieningen op het gebied van 

sport en cultuur
■  Aanpak van het Winkelcentrum stokhorst
■  Herstructurering in Velve-Lindenhof. Met de mogelijkheid van bewoners om terug 

te keren naar hun wijk, en een inzet voor veiligheid en vermindering van overlast 

De komende 4 jaar blijven wij ons inzetten voor: 

■   Het verder verbeteren van Velve-Lindenhof
■   Veilige wijken en buurten
■   Behoud van jongerenwerk en jongerenontmoetingsplekken in Oost
■   Op hoger niveau brengen van het groenonderhoud
■   Het verder ontwikkelen van het Diekman terrein. En het aanpakken van de 

problemen in de wijk Diekman/Zuid Oost
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In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan Enschede. We hebben 
veel van onze beloften waar kunnen maken. Maar, onze stad staat voor 
nieuwe opgaven en we zijn niet klaar! Ook de komende vier jaar moeten we 
alles op alles zetten voor een plezierig, veilig en  sociaal Enschede. Met werk 
voor iedereen en zorg voor mensen die dat nodig hebben.

Werk voor iedereen
De PvdA Enschede wil dat de gemeente bevordert dat er werk is voor iedereen. Werkloosheid moe-
ten we op wijkniveau onorthodox aanpakken. bedrijven moeten zich makkelijk in Enschede kunnen 
vestigen. Samen met de kamer van koophandel stimuleert de gemeente ondernemerschap. Stu-
denten die afstuderen aan de UT of Saxion moeten in de regio kunnen blijven. Investeren in ken-
nispark is noodzakelijk. In de maakindustrie, de bouw, de zorg en de toeristische sector in Twente 
is behoud en groei van de werkgelegenheid van belang. Innovatiebeleid en een aantrekkelijk ves-
tigingsklimaat zijn goed voor de economische positie van onze stad. Een compacte luchthaven in 
het groen kan een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. De bereikbaarheid van Enschede kan 
worden verbeterd door onder meer een aansluiting op de A1 en een vlottere doorstroming richting 
centrum. De PvdA Enschede wil dat iedereen moet kunnen werken. Als dat werk niet op eigen 
kracht gevonden kan worden, moet de gemeente ondersteuning bieden.

Talent de kans geven
Mensen krijgen in onze stad de kans hun talenten zoveel mogelijk te benutten. Dat geldt al voor 
leerlingen op brede basisscholen, waar na schooltijd sport en cultuur worden aangeboden. Het 
voortgezet onderwijs moet zo worden ingericht dat leerlingen op het eigen niveau hun talent ver-
der kunnen ontwikkelen. De PvdA Enschede hecht grote waarde aan goed middelbaar beroepson-
derwijs. bij de Scholingsboulevard krijgen jongeren krijgen de kans praktijkervaring op te doen via 

concrete leerroutes en stages. De PvdA verwacht dat schooluitval in het VMbO zal verminderen. 
Het gebied tussen Saxion en ziekenhuis MST krijgt een functie als stadscampus. Het moet een 
plek worden waar studenten, afgestudeerden en startende ondernemers elkaar ontmoeten, leren 
en ondernemen. De PvdA ziet dit ook als een nieuwe locatie voor de centrale bibliotheek.

Iedereen doet mee
De PvdA Enschede vindt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. 
Als dat niet langer kan moeten er voldoende voorzieningen zijn om te helpen. Mensen die afhan-
kelijk zijn van zorg of een uitkering moeten dan op de gemeente kunnen rekenen. Professionele 
zorg en hulp in de eigen omgeving moeten aansluiten op de aanwezige mantelzorg en is daaraan 
ondersteunend. Deze zorg mag niet verschralen! De PvdA Enschede is er voor alle inwoners van 
onze stad. Iedereen telt mee. Het is belangrijk dat nieuwe Nederlanders goed integreren in onze 
maatschappij. De PvdA verwacht van deze mensen een actieve houding; zij zoeken werk of volgen 
een opleiding die leidt tot werk. Het spreken van de Nederlandse taal is dé basis voor integratie; 
dus is een eerste vereiste. Overlast van jongeren wordt tegengegaan, onder meer door hen andere 
mogelijkheden voor tijdsbesteding te bieden. Voor ouderen is er extra aandacht voor ontmoeting 
in de eigen wijk, bijvoorbeeld door het realiseren van buurtkamers.

sport verbindt
Sporten is leuk, maar het is ook gezond en het brengt het mensen met elkaar in contact. Enschede 
heeft veel sportverenigingen en goede sportaccommodaties. De komende jaren moeten we dit 
aanbod verder verbeteren. Het is van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. Door 
subsidies in het armoedebeleid kan te weinig geld nooit een belemmering zijn om te sporten. 
Sportverenigingen worden gestimuleerd om verder te kijken dan sport en ook een maatschappe-
lijke functie te vervullen. fC Twente is met scoren in de wijk een aanjager voor die benadering. De 
PvdA wil de komende jaren actieve sportverenigingen extra ondersteunen bij hun sociale functie 
voor de wijk.

Prettig wonen in een duurzame stad
In Enschede moet het prettig zijn om te wonen. Per wijk of buurt worden afspraken gemaakt over 
de leefbaarheid en het beheer en onderhoud. Overlast en verloedering zijn onacceptabel en wor-
den doeltreffend aangepakt. De herstructurering van de wijken boswinkel, Stadsveld, Stroinkslan-
den, Wesselerbrink en Velve-Lindenhof is een grote opgave waar de PvdA Enschede voor wil gaan. 
De kwaliteit van het groen en de openbare ruimte moet op peil blijven. De komende jaren willen 
we inzetten op duurzaamheid. Enschede moet een sprint maken op het terrein van isolatie van 
huurwoningen en nieuwbouw. Huiseigenaren worden gestimuleerd om hun huizen energiezuinig 
te maken. Daarnaast moet de gemeente gebruik van zonne-, wind- en bio-energie bevorderen. De 
komende jaren wordt meer werk gemaakt van klantvriendelijke gescheiden afvalinzameling.

Verkiezingsprogramma: 

Lees ons verkiezingsprogramma op:
www.pvdaenschede2010.nl
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RAADsLID DEnnIs BOuWMAn:

Enthousiast en gedreven

Zuid is een mooi stadsdeel
“Ik voel me er thuis”, zo begint het ant-
woord van Dennis als we hem vragen 
wat hij vindt van het stadsdeel Zuid. “De 
afgelopen vier jaar zijn in dit stadsdeel 
veel zaken gerealiseerd. Dan heb ik het 
ook over veiligheid, overlast en renova-
tie. Natuurlijk is niet iedereen altijd even 
tevreden met de genomen maatregelen, 
maar ze dragen wel bij aan de bloei van 
verschillende wijken in Zuid. Vooral in 
Stroinkslanden is dat goed te zien.”

Wijkschouw
In elke wijk is met regelmaat een wijk-
schouw. Dan wordt de specif ieke pro-
blematiek per wijk ter plekke bekeken 

samen met ondermeer de bewoners en 
ondernemers. “bij een wijkschouw pro-
beer ik altijd aanwezig te zijn. Dan weet 
je precies wat er speelt in een wijk en je 
hoort de alledaagse ergernissen van be-
woners. Dat kan van alles zijn. Parkeer-
overlast, slechte bestrating en nog veel 
meer. Gelukkig horen en zien we ook za-
ken die wel goed zijn, het geeft dus een 
goed, actueel en eerlijk beeld weer van 
een wijk,” aldus Dennis.

sportboulevard
kinderen de mogelijkheid bieden om aan 
sport te doen is voor de PvdA Enschede 
een belangrijk onderwerp. De Sportbou-
levard is een mooi voorbeeld. Dennis 

hierover: “Wat we zien is bijvoorbeeld 
dat jongens die actief benaderd worden, 
aan sport gaan doen. In hun straat zijn 
ze aan het voetballen en dan komen ze 
ook bij de Sportboulevard voetballen. 
Maar we laten ze ook met ander sporten 
kennismaken. Dan worden er soms ver-
assende keuzes gemaakt, bijvoorbeeld 
als kinderen ontdekken dat handboog-
schieten ook een leuke sport is.”

Renovatie
In stadsdeel Zuid is een aantal renova-
tieprojecten gaande. “Dit is altijd een 
lastig onderwerp. Mensen willen niet 
graag verhuizen of een renovatie van 
hun woning. Maar ik merk ook dat ze 
vaak achteraf blij zijn omdat de nieuwe 
of gerenoveerde huizen beter van kwali-
teit zijn.” Hij vervolgt met grote stellig-
heid: “Waar we als PvdA absoluut tegen 
zijn is slopen en vervolgens alleen dure 
woningen terug bouwen. Een mooi voor-
beeld vind ik ook de nieuwbouw van aan-
leunwoningen. Deze worden aangepast 
aan de huidige tijd en dat is soms hoog 
nodig. Zo kunnen ook oudere inwoners 
van dit stadsdeel in hun eigen wijk blij-
ven wonen.”

De Posten 
“Dat is de parel in de wijk!” Dennis 
bouwman is duidelijk enthousiast. “Het 
is een zorginstelling die duidelijk aanwe-
zig is in de wijk. Het is bij uitstek een 
ontmoetingsplek voor ouderen. Vanuit 
welzijnsoogpunt een mooi voorbeeld 
hoe een zorginstelling zich breed kan in-
zetten, buiten alleen de verzorging van 
de bewoners.”

Werk en inkomen 
binnen de PvdA fractie is Dennis woord-
voerder voor de portefeuilles Welzijn, 
Werk en Inkomen. “We hebben de afge-
lopen periode als speerpunt gekozen dat 
kinderen niet de dupe mogen worden 
van armoede. Dat te voorkomen is een 
opdracht voor ons allemaal. Ook hebben 

we er bij het College van b&W steeds op 
aangedrongen dat goed wordt omgegaan 
met inkomensondersteunende maatre-
gelen. Als we nog meer toewerken naar 
specif iek maatwerk, kan doelgerichter 
gewerkt worden en kost het uiteindelijk 
minder geld voor de gemeente. Daarbij 
is van belang dat de burger die steun no-
dig heeft, die hulp ook daadwerkelijk op 
maat krijgt,” aldus Dennis.

Dennis bouwman staat op plaats zes 
van de kandidatenlijst van de PvdA. Hij 
wil zich de komende vier jaar weer sterk 
maken voor de sociale kant van de En-
schede, met plannen voor betere armoe-
debestrijding, meer werkgelegenheid 
en een versterking van de scholing voor 
jong en oud. Dat is werk maken van En-
schede in de praktijk. 

stadsdeel Zuid

Wij hebben ons de afgelopen 4 jaar sterk gemaakt voor:

■  Project stroinkslanden 2015; met de bouw van een nieuw wijkgebouw en een 
kindvriendelijke groenstructuur door de wijk 

■  Bouw en opening van de Brede school Wesselerbrink 
■  Aanleg van kunstgrasvelden en de ontwikkeling van de sportboulevard Zuid 
■  Aanpak van jeugd- en jongerenproblematiek 
■  Behoud van de ondergrondse afvalcontainers en stortkokers 

De komende 4 jaar blijven wij ons inzetten voor: 

■   Komst van het Gezondheidscentrum Zuid en de vernieuwing van het 
Winkelcentrum Wesselerbrink 

■   Op hoger niveau brengen van het groenonderhoud 
■   Verder verbeteren van het Wesselerbrinkpark als centrale voorziening in Zuid 
■   Bevorderen van ontmoetingsplekken voor ouderen, zoals de Buurtkamers in de 

Helmerhoek en stroinkslanden, en voor de jeugd in Zuid 
■   De wijkverbetering van de Wesselerbrink; samen met bewoners en met extra 

aandacht voor onderwijs, welzijn en werk

Aandacht voor 
onderwijs

Hij is één van de PvdA raadsleden in de stadsdeelcommissie Zuid. Daarnaast is 
Dennis Bouwman woordvoeder op het gebied van Welzijn, Werk en Inkomen. 
Een gesprek met een gedreven raadslid, dat de afgelopen periode heeft laten 
zien dat het gemeenteraadswerk dichtbij de inwoners goed inhoud gegeven kan 
worden.

Overleg

Laurens geeft aan dat er veel overleg is 
met de vertegenwoordigers van verschil-
lendegroeperingen. “We spreken vaak 
met vertegenwoordigers van de horeca 
en andere ondernemers. Het is van groot 
belang dat we standpunten en meningen 
met elkaar bespreken. Natuurlijk bereik 
je niet altijd overeenstemming, maar je 
kweekt wel wederzijds begrip. Dat geldt 
ook voor het contact met de wijkraden in 
het gebied rond het centrum.”  

Doelstellingen voor de komende 
raadsperiode

“Dat is eigenlijk doorgaan op de ingesla-
gen weg”, aldus van Lier. “We willen kij-
ken of een fonds opgericht kan worden 
samen met de winkeliers uit de Haver-
straatpassage om de gevels op te knap-
pen. Het centrum te verrijken met kleine, 
aparte winkels en  onderscheidende ho-

reca. Samen met alle belanghebbenden 
een goede verkeerscirculatie realiseren, 

zodat de binnenstad bereikbaar blijft. Met 
andere woorden: er is nog genoeg te doen 
en daar willen we als PvdA ons voor inzet-
ten.”

Rekeningencommissie
Laurens is voorzitter van de gemeente-
lijke rekeningencommissie. Afgelopen ja-
ren is veel werk gestoken in een leesbare 
gemeentebegroting. “Ik vind dat, juist in 
tijden economische recessie, de gemeen-
teraad een goede afweging moet kunnen 
maken bij de keuze van beleid. Dat kan al-
leen als je goed zicht hebt op de financi-
ele consequenties.” 

Laurens van Lier staat op plaats drie van 
de PvdA lijst voor de verkiezingen van de 
gemeenteraad op 3 maart a.s. Hij geeft 
aan met volle energie door te willen gaan 
om samen met zijn PvdA collega’s nog 
meer werk te maken van Enschede. 

Vervolg van pagina 3

De PvdA vindt goed onderwijs belangrijk. Dat 
betekent dat we veel initiatieven die helpen het 
onderwijs te verbeteren van harte steunen of dat 
we zelf met voorstellen komen om een bijdrage 
te leveren. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling 
van Brede scholen; een samenwerkingsverband 
van verschillende scholen in wijken. 

Samen organiseren ze activiteiten voor leerlin-
gen van alle scholen. Soms gaat dat nog verder 
en kunnen ook ouders en andere belangstel-
lenden deelnemen. De PvdA beseft dat leer-
krachten naast hun drukke baan niet veel tijd 
hebben om dit soort zaken te organiseren. Wij 
hebben daarom ingezet op de aanstelling van 
z.g. brede Schoolregisseurs. Zij moeten de 
grondslag leggen voor een vorm van samen-
werking. 
behalve de scholen zijn ook woningbouw-
verenigingen en instellingen voor wijkwel-
zijn bij de brede school betrokken. Op deze 
manier kunnen leerlingen na schooltijd 
activiteiten volgen als koken, muziekma-
ken, sporten, etc. De PvdA vindt dat ook 
de iets oudere jeugd gebruik moet kunnen 
maken van activiteiten. Daarom hebben we 
onlangs voorgesteld een brede schoolre-
gisseur aan te stellen voor het voortgezet 
onderwijs. Daar spelen weer heel andere 
zaken een rol. Denk aan activiteiten gericht 
op een gezond leven, maar ook sport, dans, 
etc. kortom, brede scholen verdienen posi-
tieve aandacht. Ze dragen bij aan leefbaar-
heid, samenhang en samenwerking in de 
verschillende wijken.

Laurens van Lier: Van alle markten thuis



7WErk MAkEN VAN ENSCHEDE

RAADsLID CARLA nEIJHOFT: 

Maatwerk is essentieel

spreekuur in het stadsdeel noord
Eén keer per maand hield Carla Neijhoft 
spreekuur in het stadsdeel Noord. Dat 
was in verzorgingstehuis Ariënsstaete 
aan de Lijsterstraat. “Het bleek dat hier 
steeds minder mensen naar toe kwamen, 
daarom zijn we het spreekuur gaan hou-
den in het winkelcentrum Deppenbroek”, 
aldus Carla. 

“De mensen die ons spreekuur bezoe-
ken hebben vaak een vraag of een klacht. 
Soms zijn het op het oog kleine dingen, 
maar voor de betrokkenen wel van be-
lang om goed naar te kijken. Je moet dan 
denken aan vormen van overlast of bij-
voorbeeld het groenonderhoud. Een be-
langrijk thema was het verdwijnen van de 
bibliotheek uit dit stadsdeel. Er kwam dan 
wel de bibliotheekbus, maar die is slechts 
een beperkte tijd aanwezig. Gelukkig is er 
een goede oplossing gevonden door een 
bibliotheekpunt in te richten in Prismare.”

Huisvesting dak- en thuislozen.
Neijhoft hierover: “Dit onderwerp werd 

als een groot probleem ervaren door 
menig inwoner van het stadsdeel. Het 
speelde in de zomer in 2008. Het betrof 
wooncomplex De Specht aan de Dr. Cop-
pesstraat. Hierover is met grote regelmaat 
met de buurt gesproken. Ik snap wel dat 
altijd sprake is van een bepaalde mate van 
weerstand als de gemeente met een plan 
komt om deze doelgroep te huisvesten. 
Maar we kunnen niet anders dan plekken 
in de wijken aanwijzen. Hierin moeten we 
een zo goed mogelijke verdeling maken. 
Van groot belang vind ik een nauw con-
tact met de omwonenden. Niet alleen bij 
het maken van de plannen, maar ook als 
de dak- en thuislozen gehuisvest zijn.” 

Dierenwelzijn
Carla is binnen de PvdA fractie woord-
voerder dierenwelzijn. In de afgelopen 
periode heeft zij hierin veel energie gesto-
ken. “Ik heb me ingezet voor de komst van 
een nota over dierenwelzijn. In de zomer 
van 2009 is deze vastgesteld. Minstens 
even belangrijk is dat het dierenasiel de 
mogelijkheid krijgt om zijn taken goed 
uit te oefenen. Er werken daar zo’n tach-

tig vrijwilligers. Voor velen van hen is het 
een werkervaringsplaats. Het dierenasiel 
heeft dus naast de opvang van de dieren 
ook een belangrijke maatschappelijke 
taak. In 2009 is door het College van b&W 
besloten dat het asiel een structurele bij-
drage krijgt van € 100.000 per jaar. Dat 
is meer dan alleen maar een mooi resul-
taat.”

Wet maatschappelijke ondersteuning 
De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) heeft de afgelopen vier jaar een 
belangrijke rol gespeeld in het raadswerk 
van Carla. Als woordvoerder van de PvdA 
fractie moest zij met regelmaat pionieren, 
want de wet is betrekkelijk nieuw en de 
ontwikkelingsfase is nog volop gaande. 
“Het is een brede wet en de uitvoering kan 
voor individuele mensen grote gevolgen 
hebben. De afgelopen jaren hebben we de 
uitvoering in de steigers gezet. Langza-

merhand wordt steeds duidelijker hoe die 
er in Enschede uit moet gaan zien.” 

Veel mensen kennen de Wmo als een wet 
die regelt dat je bijvoorbeeld een scootmo-
biel kunt aanvragen of huishoudelijke hulp 
kunt krijgen. “klopt, daar wordt de Wmo 
nog steeds mee geassocieerd. Maar het is 
veel breder. Het gaat ook om welzijn en vei-
ligheid en om de mantelzorger of de vrijwil-
liger die anderen helpt. Natuurlijk moeten 
mensen die een beperking hebben gehol-
pen worden. De PvdA heeft er steeds op 
aangedrongen dat de mens centraal staat 
als er een hulpvraag is. maar dat is met-
een ook het dilemma: het zoeken naar het 
evenwicht tussen betaalbaar houden van de 
voorzieningen en de individuele vraag van 
de inwoner. Wij hebben er steeds voor ge-
pleit dat de inwoners ook een eigen verant-
woordelijkheid hebben, maar dat mensen 
die hulp nodig hebben, recht hebben op 
maatwerk.” De PvdA zal ook in de nieuwe 
gemeenteraadsperiode meepraten over het 
verder inhoud geven van de Wmo in onze 
stad. Uitgangspunt hierbij is dat iedere in-
woner van Enschede zo volwaardig mogelijk 
moet kunnen meedoen in onze maatschap-
pij. 

Carla Neijhoft, nummer 10 op de kandi-
datenlijst, wil zich hier graag de komende 
vier jaar verder voor inzetten. 

PvdA gemeenteraadslid Carla neijhoft zit in de stadsdeelcommissie 
noord en is woordvoerder voor de PvdA voor de Wmo (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning). Met haar spraken we ondermeer over het belang 
van het persoonlijke contact tussen gemeenteraadsleden en de inwo-
ners van Enschede.

STEM OP
3 MAART
LIJST 1

nienke Klerk zet zich in voor 
Enschede studentenstad
Nienke klerk (28 jaar) is de hoogste nieuw-
komer op de kandidatenlijst. Zij is 10 jaar 
geleden in Enschede op de campus komen 
wonen en na haar studie hier blijven wonen. 
“Enschede moet voor studenten een leuke 
stad zijn om in te leven,  te studeren, waar 
het fijn is om te wonen en waar je plezier 
kunt hebben”.  Voldoende studentenhuis-
vesting en een goed uitgaansleven zijn 
daarvoor een vereiste, aldus Nienke
Nienke vindt het belangrijk dat meer stu-
denten na hun studie in Enschede blijven 
wonen. “Het is belangrijk dat er meer banen 
komen voor afgestudeerden en we moeten 
startende ondernemingen door studenten 
en afgestudeerden blijven stimuleren. Met 
het kennispark bij de Universiteit Twente 
hebben we de ambitie om de werkgelegen-
heid te verbeteren”. Maar werk alleen is niet 

voldoende volgens haar: “Enschede is ge-
lukkig  ook een leuke stad zijn om te wonen 
voor starters, maar daar moeten we de ko-
mende jaren aan blijven werken”.  
Op de vraag waar Nienke zich de komende 
vier jaar voor wil inzetten antwoordt Nienke 
enthousiast: “Naast de prachtige campus 
bij het universiteitsterrein, wil de PvdA ook 
bij de binnenstad een ‘moderne’ stadscam-
pus”. “Het gebied tussen ziekenhuis MST en 
Saxion moet een gebied worden waar stu-
denten, afgestudeerden en ondernemers el-
kaar ontmoeten, leren en ondernemen. Het 
is een ideale plek voor studentenhuisves-
ting, laagdrempelige ontmoetingsplekken 
en goedkope bedrijfsruimten voor starten-
de ondernemers”. Nienke ziet ook kansen 
voor een moderne innovatieve bibliotheek-
invulling in dit gebied.

samenhangend ouderenbeleid
De PvdA Enschede staat voor een samenhangend ouderenbeleid, met de nadruk op 
de mogelijkheden van de ouderen zelf. Concrete aandachtspunten voor de komende 
periode zijn:

•  stimuleren van maatschappelijke 
participatie van oudere inwoners; 

•  voorkomen en bestrijden van sociaal 
isolement en eenzaamheid; 

•  versterken van contacten en 
onderlinge hulp met inzet van 
moderne media; 

•  op peil houden van huishoudelijke 
hulp en begeleiding volgens indicatie; 

•  samenhangend mobiliteitsbeleid w.o. 
gratis openbaar vervoer voor 70+; 

•  ondersteuning van mantelzorgers 
voor o.a. inzetten persoonsgebonden 
budget voor de mantelzorger en inzet 
van respijtzorg; 

•  actief signaleren van “verborgen 
problemen” zoals alcoholisme, 
huiselijk geweld en medicijnverslaving; 
afspraken met relevante organisaties; 

•  voorzieningen op terrein van sport, 
cultuur, cursussen en evenementen 
aanpassen aan doelgroep ouderen. 
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Onze kandidaten in Enschede: 

Ik word nu lid!

 Ed Wallinga (61) Laurens van Lier (49) nienke Klerk (28) Gerrit Dijkhuizen (61)Marijke van Hees (48)

Dennis Bouwman (30)  nico Mol (62) Marlon Kronenburg (46) André Boersma (55) Carla neijhoft: (54)

 shridath salikram (50)  Carien scholtmeije (28) Coskun Turgut (40) Jan Volbers (44)

nick Zwart (46)

Peter Makaske (50)

Beppie Liedtke-Bevers (66)

Paul Hajenius (58)

George Hanna (28)

Rudy Kleine (49)

Henri Workel (53)

Kenan Boz (39)

sherif Ahmed (42)

Naam                 m/v

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

bank of gironr.

✁

Ik machtig de PvdA tot wederopzegging het volgende contributiebedrag per maand af te schrijven:

kruis een bedrag aan of vul zelf een bedrag in (min. 2 euro). Gemiddeld betalen PvdA-leden 7 euro 
contributie per maand.

Stuur deze bon op in een ongefrankeerde envelop naar:
PvdA, Antwoordnummer 3989, 1000 PA Amsterdam.

Plaats                                   Handtekening

Datum

■  4 euro ■  10 euro ■  14 euro ■  24 euro ■               euro

1

6

11 12 13 14

16

18 19

20

22 23

21

17

15

7 8 9 10

2 3 4 5


