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Voorwoord lijsttrekker 
Libertas societas 
Beste lezer, de uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen onze partij, maar hebben niet de status 
van dogmatische waarheden: 

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen   
2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving  
3. Denk en handel internationaal 
4. Beloon prestatie en deel de welvaart 
5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden  

De richtingwijzers van D66 geven een eigentijdse ‘real life’ invulling van sociaal-liberalisme. 
Sociaal-liberalisme betekent letterlijk: "Vrijheid (libertas) in verbondenheid (societas)".  

Het succes van een participatiesamenleving hangt niet af van hoeveel taken mensen van de 
overheid overnemen, maar van de manier waarop ze dit doen: persoonlijk, op basis van 
dialoog, vertrouwen en wederkerigheid. Frank van Mil (Oud-Directeur Mr. Hans van Mierlo 
Stichting): “Voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis wordt de trend van 
individualisering in overeenstemming gebracht met de menselijke neiging tot verbinding. 
Vrijheid in verbondenheid, dat is hedendaags sociaal-liberalisme!”.  

Als lijsttrekker vind ik het belangrijk om met deze uitgangspunten te beginnen, omdat deze 
voor mij reden zijn geweest om lid te worden van D66. Voor de komende periode is het van 
belang om deze richtingwijzers wederom als onderlegger te gebruiken bij de koers van D66 
Hengelo.  

Een terugblik 
Wanneer we terugkijken op de afgelopen vier jaar als coalitiepartij in de gemeente Hengelo 
mogen we trots zijn. Ondanks verschuivingen in de fractie, en samen met onze wethouder, 
fractievolgers, leden, het bestuur en vrijwilligers, hebben we laten zien koers te kunnen 
houden en zijn we een betrouwbare en stabiele partner gebleken binnen en buiten de 
Hengelose politiek.  

Bovenal hebben we concrete resultaten bereikt, passend binnen de visie van onze partij. Een 
aantal voorbeelden: 

• Als coalitiepartij hebben we er mede voor gezorgd dat Hengelo ondanks de 
decentralisaties, en de daarmee gepaard gaande rijks kortingen, een stad is gebleven 
met voldoende aandacht en zorg voor de kwetsbare doelgroepen. Kortom, we 
hebben de boel hier in Hengelo binnen het sociale domein kwalitatief goed op orde 
weten te houden.  

• We hebben extra ingezet op het onderwijs middels de bouw van de nieuwe vmbo-
school en Twickel en het brengen van de bibliotheek naar de scholen.  

https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2015/05/Vertrouw-op-de-eigen-kracht-van-mensen.pdf
https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2015/05/Streef-naar-een-harmonieuze-en-duurzame-samenleving.pdf
https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2015/05/Denk-en-handel-internationaal.pdf
https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2015/05/Beloon-prestatie-en-deel-de-welvaart-1.pdf
https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2015/05/Koester-de-grondrechten-en-gedeelde-waarden.pdf
https://vanmierlostichting.d66.nl/
https://vanmierlostichting.d66.nl/
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• Grote projecten als de bouw van het stadskantoor, de aanleg van het 
Watertorenpark, de F35, Hart Laan van Zuid, Warmtenet, Hengel’ eau (omhoog 
brengen beken) zijn gestart of verder vormgegeven.  

• Op gebied van duurzaamheid hebben we ons nadrukkelijk geprofileerd d.m.v. 
(schriftelijke) vragen: F35 uitlaatgasvrij, Stimuleren Elektrisch rijden, 
Energiebesparende maatregelen/handhaving RUD, Verduurzaming Twentebad, 
Energiesubsidies voor scholen, Lekkages AkzoNobel, Windmolens) en onder andere 
de aangenomen moties: Groene Pet, Hengelo Fietsstad 2018 en de 
Statiegeldalliantie. Daarnaast is april 2016 www.groenerhengelo.nl opgericht als 
digitaal meldpunt voor duurzame burgerinitiatieven. Groener Hengelo is inmiddels 
een zelfstandige stichting geworden. 

• Op sportgebied is er nieuw beleid, waardoor onder andere kunstgrasvelden zijn 
aangelegd bij korfbal, hockey- en voetbalverenigingen. Voor de binnensport is in 
sporthal Veldwijk de samenwerking tussen verenigingen gestimuleerd middels een 
pilot themahal. De FBK-games kreeg nieuw elan en we hebben samen met FC Twente 
geïnvesteerd in de kleedruimtes. Daarnaast is grootschalig geïnvesteerd in een 
modern Twentebad met overdekt 50 meter bad!  

• We hebben ingezet op het versterken van een vitale lokale democratie door middel 
van onze (mede) ingediende en aangenomen moties: Motiemarkt, de 
Referendumverordening en Right to Challenge.  

• Last but not least: we hebben ervoor gezorgd dat in Hengelo winkeliers zelf mogen 
bepalen of ze hun winkel op zondagen openstellen. 

Voor de komende vier jaar heb ik er alle vertrouwen in dat we deze lijn gaan doorzetten. 
Maar dat is niet voldoende. Als dé lokale progressieve partij in Hengelo vind ik dat we ons 
nog meer moeten laten zien.  

Hengelo 2.0 
Hengelo is ontstaan op een plek waar drie beken, 
Berflobeek, Drienerbeek en Elsbeek samenkomen. Water en 
beken zitten dan ook in het DNA van de stad. Het 
gemeentewapen werd op 1 april 1870 per Koninklijk Besluit 
vastgesteld en als volgt omschreven: "Van lazuur waarover 
een golvende bande van zilver, het schild ter linkerzijde 
beladen met eene bijenkorf en eene bijenzwerm van goud, 
ter regterzijde met eene korenschoof waarin een zeis en 
een dorschvlegel, alles van goud." De verdeling stelt een 
beek voor, de bijenkorf en korenschoof belangrijke 
middelen van bestaan. 

Hengelo is een relatief jonge stad die pas in de negentiende eeuw, met de komst van de 
textiel- en metaalindustrie, tot groei kwam. Strategisch gelegen als knooppunt van 
spoorlijnen richting Duitsland, en later met de A1 en het Twentekanaal, is Hengelo letterlijk 
een stad van verbinding. Als nieuwe lijsttrekker heb ik het komende campagnejaar D66 

https://www.vechtstromen.nl/projecten/projecten/slimme-waterstad/
https://www.rudoverijssel.nl/RUD+Overijssel/default.aspx
http://www.groenerhengelo.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berflobeek
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Hengelo dan ook benoemd tot partij van de verbinding. Om oplossingen te zoeken voor onze 
lokale problemen hoeven we namelijk vaak niet ver te kijken. Hengelo heeft enorm veel 
potentie en alle kennis en kunde al in huis om door te ontwikkelen naar Hengelo 2.0. Een 
circulaire stad met visie, ambitie, ondernemerschap en inspiratie. Het is de kunst om deze 
kennis met elkaar in contact te brengen. En dat is een kwestie van doen.  

GOLS 
Ik moest hieraan denken toen ik samen met andere Hengelose raadsleden zwoegend over 
het toeristisch spoor voor railfietsen fietste. De originele spoorlijn was aangelegd door de 
Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij (GOLS). Een spoorwegmaatschappij 
die door textielfabrikanten was opgezet om een goede verbinding met het Ruhrgebied te 
krijgen. Ondanks het feit dat de fabrikanten felle concurrenten van elkaar waren, wist men 
goed samen te werken vanwege dit gezamenlijk belang. Het is deze ‘common sense’ die we 
de komende jaren weer naar boven moeten halen. Als lijsttrekker van D66 Hengelo wil ik 
hiermee lokaal ondernemerschap, duurzaamheid én de binnenstad een flinke impuls gaan 
geven. U doet toch ook mee? 

 

 

 

Marc ten Barge 
Lijsttrekker D66 Hengelo 

 

         @marctenbarge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO863c0K3YAhWlLMAKHfVLBzwQjRwIBw&url=http://civicmediaproject.org/works/pins/twitter-logo&psig=AOvVaw0kDtkmp-CEYYnRaTMHOlJI&ust=1514582245748882
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1. Een levendige binnenstad  
Leegstand  
De economische crisis heeft een groot effect gehad op de winkels in de Hengelose 
binnenstad en daarbuiten. Kleine winkeliers, maar ook grote ketens, zijn failliet gegaan of 
vertrokken en de leegstand van winkelpanden in onze stad is fors toegenomen. Leegstand 
kan een zelfversterkend effect hebben: een winkelstraat met lege gaten is immers niet 
aantrekkelijk. Daarnaast hebben vergrijzing en internetwinkelen een negatief effect. In het 
rapport Toekomstverkenning Binnensteden Overijssel van het Trendbureau Overijssel wordt 
beschreven dat de toekomstige binnenstedelijke economie hoofdzakelijk bestaat uit 
dotcom-bedrijven, culturele bedrijvigheid, kleinschalige en op funshopping gespecialiseerde 
detailhandel, zakelijke en financiële dienstverlening en de uitgaanssector.  

Specialistische winkels 
D66 Hengelo wil meegaan met de trend dat er steeds meer kleine specialistische winkels 
komen. Hengelo kan zich namelijk onderscheiden met een centrum waar 
kwaliteitsproducten worden verkocht en waar winkeliers zijn gericht op het opbouwen van 
een persoonlijke relatie met de klant. Dit geldt ook voor zaken die zich op een speciale 
doelgroep richten.  Als deze ondernemers dan ook nog eens de handen ineenslaan om 
samen te werken, blijkt een aanloopstraat een goed functionerende winkelstraat te kunnen 
worden.  

 

https://www.trendbureauoverijssel.nl/download/rapport-binnensteden-2013/?wpdmdl=880
https://www.trendbureauoverijssel.nl/
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Kunst- en cultuurplein 
De dynamiek van binnensteden wordt niet alleen bepaald door het winkelaanbod, maar ook 
door kunst en cultuur. D66 wil daarom extra inzetten op kunst en cultuur in de binnenstad 
om waarde toe te voegen en de Hengelose identiteit te versterken. D66 Hengelo wil 
bijvoorbeeld een van de pleinen omvormen tot een kunst- en cultuurplein. Denk hierbij aan 
een galerie voor kunst en ruimte voor exposities. Daarnaast willen we de maak-industrie een 
nadrukkelijke rol geven, bijvoorbeeld door het creëren van expositieruimte voor de 
duurzame (slow fashion) modeontwerpers in Hengelo. Dit kan ook door middel van window 
dressing, kunstenaars gebruiken winkelruimtes dan als atelier of expositieruimte. Daarnaast 
leiden ontwikkelingen in de detailhandel tot nieuwe winkelconcepten, zoals pop-up winkels 
en shop-in-shops. Van creatieve pop-up stores met producten van kunstenaars en 
modeontwerpers tot mode-outletstores, D66 wil dit soort initiatieven ondersteunen en 
faciliteren.  

Visitekaartje 
Daarnaast wil D66 de binnenstad als podium gebruiken voor culturele activiteiten. Hierbij 
moeten we meer dan nu, aandacht geven aan evenementen voor jongeren in de binnenstad. 
D66 wil niet alleen de stad als place-to-shop, maar vooral als place-to-be! Hengelo moet in 
de binnenstad ook een prettige leefomgeving bieden. Een aantrekkelijke binnenstad zal een 
grote bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van de stad als geheel. D66 wil dat de 
binnenstad gaat fungeren als hét visitekaartje van de stad. Daarbij zijn naast evenementen, 
een mooi winkelaanbod en kunst & cultuur nog een aantal zaken van belang. Een sterke 
identiteit is van grote waarde. Naast onder andere de maakindustrie (metaal, textiel), 
ondernemerschap en Hengelo als stad van verbinding, is water ook een onderdeel van de 
Hengelose identiteit. D66 wil dan ook meer groen en water in de binnenstad. 

Integraal Actieplan 
De stichting Centrummanagement Hengelo, Stichting Vastgoed Hengelo, Bureau 
Hengelo/Hengelo Promotie en de gemeente Hengelo hebben de handen ineengeslagen om 
een integraal actieplan op te stellen voor de binnenstad. Het gezamenlijke doel is 
vernieuwing en verbetering in gang te zetten en leegstand te verminderen. D66 is hier blij 
mee. Het is een belangrijke eerste stap om te komen tot een levendige en vitale Hengelose 
binnenstad. Maar er moeten nog meer stappen volgen. D66 Hengelo wil daarom extra 
investeren in de binnenstad om deze transformatie te versterken en te versnellen! 

 

 D66 wil fors investeren in kunst, cultuur en (jongeren) 
evenementen in de Hengelose binnenstad 

 D66 kiest voor meer groen en water in de binnenstad 
 D66 wil extra investeren in het aangezicht (panden, gevels) 

en de inrichting van de binnenstad 
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Transformatie Marktplein 
Het Marktplein krijgt een nieuw karakter. Drie ontwerpbureaus hebben inmiddels een 
concept schetsontwerp voor het marktplein gepresenteerd. Via Hengelo Promotie heeft elke 
Hengeloër van 8 jaar en ouder zijn of haar stem kunnen uitbrengen op een van de drie 
conceptontwerpen van het marktplein. D66 vindt het een goede zaak dat inwoners op deze 
manier worden betrokken bij het definitieve ontwerp. Tegelijkertijd zullen we als partij 
nadrukkelijk uitdragen dat we voldoende groen en water willen integreren in de uiteindelijke 
realisatie van het marktplein (bijvoorbeeld door middel van een parkachtige omgeving).  

 
Rol van de gemeente  
Sturen op de ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad betekent samenwerking met lokale 
ondernemers en vastgoedeigenaren en het creëren van een gemeenschappelijke agenda. De 
rol van de gemeente is hierbij faciliterend, bemiddelend, verbindend en ruimte biedend aan 
ondernemers om initiatieven te kunnen ontplooien. Dit gebeurde al ten aanzien van de 
winkeltijden. D66 ziet ook een grote rol van de gemeente ten aanzien van dataverzameling 
en -interpretatie voor inzicht in de ontwikkelingen in de binnenstad. Daarmee kan de 
gemeente eventuele negatieve ontwikkelingen vroegtijdig signaleren en hierover met 
betrokkenen in gesprek gaan én ondernemers van bruikbare kennis voorzien. De 
eerdergenoemde extra investeringen die D66 wil doen zijn onder andere nodig om 
ondernemers te verleiden om zich te binden aan Hengelo. D66 ziet het als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de ondernemers en de gemeente om de levendigheid van de 
binnenstad te vergroten. 
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2. Ondernemen en innoveren 
Ruimte om te ondernemen 
Ondernemers ervaren grote regeldruk. De overheid slaagt er keer op keer niet in hier 
verbetering in aan te brengen. D66 wil hier verandering in brengen door een aanpak op basis 
van twee principes: meer vertrouwen en een dienstbare lokale overheid. Talent vormt een 
kern van nieuw ondernemerschap. D66 Hengelo wil dat Hengelo vooroploopt in het 
ontplooien van het eigen talent en het aantrekken van talent uit de regio. D66 Hengelo wil 
hiervoor investeren in Hengelo als een prettige vestigingsplaats. 

Betere aansluiting bij startups en Midden- en kleinbedrijf (MKB) 
Het MKB is de lokale banenmotor en is zeer innovatief. Mensen en bedrijven van over de 
hele wereld moeten weten dat ze voor kennis en bedrijven rondom bijvoorbeeld hightech 
naar een Nederlands kenniscluster als Twente moeten komen. Door een goede afstemming 
tussen MKB, regionale onderwijsinstellingen (ROC, Saxion) en de Twentse kenniscluster en 
het slimmer aanboren van EU “matching funds” kan de MKB-innovatiemotor aangejaagd 
worden. Ook wil D66 innovatie en doorgroei van startups en MKB stimuleren. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
D66 ziet de consument als belangrijke schakel om bedrijven maatschappelijk verantwoord te 
laten ondernemen. Daarvoor is transparantie en toegankelijkheid van informatie nodig. 
Alleen met voldoende transparantie kan de consument duurzame en verantwoorde keuzes 
maken. Het concept Eerlijk Winkelen kan hierin een (grotere) rol gaan spelen.  (Stichting 
Eerlijk Winkelen heeft als doel consumenten de weg te wijzen naar winkels die fair trade, 
biologische en/of tweedehands producten verkopen). 

De aandacht voor duurzaamheid en het assortiment duurzame producten groeit. Bedrijven 
die duurzaam produceren hebben dan ook de toekomst. D66 Hengelo wil daarom groene en 
maatschappelijk verantwoorde koplopers ondersteunen en stimuleren en ecologisch goed 
presterende bedrijven en sociale ondernemingen meer ontwikkelvrijheid geven dan niet-
duurzame bedrijven. Hierbij is tevens het motto: ‘de vervuiler betaalt’. Tevens willen we dat 
de gemeente een fonds creëert om burgerinitiatieven op het gebied van innovatie en 
duurzaamheid aan te jagen.  

 D66 kiest voor een dienstbare lokale overheid en minder 
blokkades voor de ideeën en initiatieven van ondernemers 
en inwoners 

 D66 wil dat Hengelo vooroploopt in het ontplooien van het 
eigen talent en het aantrekken van talent uit de regio 

 D66 wil innovatie en doorgroei van startups, sociaal 
ondernemers en het MKB sterk stimuleren 

 

http://www.eerlijkwinkelen.nl/
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Talent Town  
Naast kantoor en thuiswerken is er een derde werkplek in opkomst, ook wel third place 
genoemd. Deze third places variëren van koffiebars tot flexibele co-working spaces. 
Zogenoemde ‘werknomaden’, veelal ZZP’ers en kleine ondernemers maar ook werknemers 
van grotere bedrijven en organisaties, maken hier steeds meer gebruik van. De belangrijkste 
factor bij de keuze van een derde werkplek is een centrale ligging in een bruisende 

omgeving. D66 wil bij de plannen om te komen tot een levendige en vitale Hengelose 
binnenstad deze third places dan ook nadrukkelijk betrekken. Volgens het Trendbureau 
liggen er kansen voor grotere Overijsselse steden als Hengelo om zich te ontwikkelen tot een 
Talent Town, omdat steeds meer talentvolle mensen verhuizen naar de grote agglomeraties 
of steden in de directe nabijheid. Hier zitten ook de eerdergenoemde ‘werknomaden’ bij. 

 

3. Duurzaamheid en circulaire economie  
Circulaire Economie 
De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie 
op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen. Kansen voor een schone 
stad waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun 
concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt 
uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen, banen en 
welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. 
Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.  

Klimaat actieve stad 
Hengelo krijgt steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad 
kan de heftige buien niet aan en straten komen blank te staan. Maar ook de extreem droge 
periodes zorgen voor problemen. We merken steeds opnieuw dat slimme combinaties in 
water, klimaat, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid werken. D66 Hengelo wil dan ook dat 
Hengelo een echte Klimaat Actieve Stad wordt. Hierbij willen we gezonde zero-emissie 
mobiliteit aantrekkelijk maken met stimuleringsregelingen, parkeerbeleid, vergunningen, 
privileges en een hoogwaardige, slimme, laadinfrastructuur. De gemeente dient nieuwe 
wijken zo te ontwerpen dat, door te investeren in goede voorzieningen voor lopen, fietsen, 
deelmobiliteit, openbaar vervoer en een slimme laadinfrastructuur, de privé-auto 
grotendeels overbodig wordt.  

http://issuu.com/vechtstromen/docs/boekwerk_kas_stromen__dr_an__ef7bb1595afd02?e=7518935%2F11493924
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Goede voorbeeld 
D66 wil dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid haar voorbeeldfunctie laat zien 
door het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer, lopen en zero-emissie in plaats van 
vervuilende dieselvoertuigen te stimuleren bij: 
• Het mobiliteitsbeleid voor medewerkers. 
• De aanbesteding van eigen voertuigen. 
• De inkoop van bouwprojecten en transportdiensten. 
• De aanbesteding van WMO, - leerlingen en regiovervoer. 
 
Daarnaast willen we dat Hengelo weer een Fairtrade stad wordt. Fairtrade Gemeente is een 
titel voor gemeenten die zich hebben verbonden aan eerlijke handel. Zo werken de lokale 
overheid, bedrijven en burgers samen om de verkoop en de promotie van eerlijke producten 
te vergroten. Ook willen we dat onze gemeente scholen in Hengelo stimuleert om een eco-
school te worden. Eco-Schools is een internationaal keurmerk voor duurzame scholen. 
Wereldwijd zijn er meer dan 17.000 Groene Vlaggen uitgereikt op ruim 49.000 deelnemende 
scholen in 64 landen. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, 
het voortgezet onderwijs en het mbo. 

Energiebesparing 
D66 wil van de grijze, oude en vervuilende industrie naar een groene en schone toekomst. 
Deze verandering is noodzakelijk om opwarming van de aarde tegen te gaan. De 
goedkoopste en schoonste energie is de energie die je niet gebruikt. D66 wil dan ook een 
actieve rol van de gemeente in de informatievoorziening naar inwoners en bedrijven over 
hoe deze kunnen werken aan energiebesparing.  

Windmolens  
D66 zet zich in op alle mogelijke vormen 
van duurzame energie. We willen zoveel 
mogelijk technieken benutten en 
investeren in de innovatie en 
implementatie daarvan. In Nederland zijn 
vooral zonne-energie en windenergie 
kansrijk. Om de doelstellingen te halen, 
zullen we ook windmolens op land nodig 
hebben. Dat blijft nog steeds de 
betaalbaarste vorm van duurzame 
opwekking van energie.  D66 Hengelo wil wel dat dit onder goede voorwaarden gebeurt. 
Windmolens moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bij bestaande infrastructuur worden 
neergezet, zoals bij snelwegen. D66 wil dat omwonenden écht inspraak hebben over 
windmolens in hun omgeving en kunnen meepraten en meebeslissen over de locatie. Er 
worden eisen gesteld aan het geluid dat ze maken en mensen moeten altijd volwaardig 
gecompenseerd worden voor mogelijke schade. 

 

http://www.fairtradegemeenten.nl/
https://eco-schools.nl/over-eco-schools
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Zonne-energie 
D66 Hengelo moedigt tevens particulieren aan om meer in de eigen energievoorziening te 
investeren. Dat kan bijvoorbeeld door het voor mensen makkelijker en aantrekkelijker te 
maken om zelf of samen met anderen met zonnepanelen energie op te wekken en geen 
energiebelasting te heffen op duurzame energie voor eigen gebruik. D66 wil dat 
braakliggende gronden ingezet worden als gronden voor een zonnepark of als 
windenergielocatie, totdat de grond het bedrijventerrein wordt waar de gemeente het ooit 
voor aankocht. Daarnaast willen we de gemeentelijke daken zoveel als mogelijk benutten 
om zonne-energie op te wekken ten behoeve van de energievoorziening op locatie, 
anderzijds zouden deze daken beschikbaar gesteld kunnen worden aan particulieren om 
daar hun zonnecellen of zonnecollectoren op te zetten (al dan niet via energiecollectieven). 

Stimuleer elektrisch rijden 
Elektrisch vervoer heeft de toekomst. Het is beter voor het milieu, beter voor de 
gezondheid, zorgt voor schonere lucht en voor minder geluidsoverlast. Elektrisch rijden kan 
een gigantische bijdrage leveren aan het aanpakken van de opwarming van de aarde. D66 
wil dat de gemeente Hengelo zelf het goede voorbeeld geeft door in principe enkel nog 

elektrische auto’s en busjes aan te 
schaffen bij de vernieuwing van haar 
wagenpark. Daarnaast is een 
uitgebreid openbaar 
oplaadpuntennetwerk een vereiste 
om elektrisch rijden bereikbaar te 
maken voor de gebruikers. D66 
Hengelo wil dat er binnen de 
bebouwde kom een laadpunt 
aanwezig is in een straal van 500 
meter. Vooral bij woonvoorzieningen 
waar geen eigen parkeerplaats 
aanwezig is, moet er een focus zijn 

dat er voldoende oplaadpunten aanwezig zijn.  Bovendien wil D66 dat de detailhandel 
betrokken wordt bij de financiering van het laadpuntennetwerk, aangezien laadpunten op 
strategische locaties zoals het centrum of dicht bij winkelcentra voor meer potentieel 
winkelend publiek zal zorgen.  
 
Ook moeten er afspraken gemaakt worden met ‘veelrijders’ zoals taxibedrijven en 
pakketdiensten om het voor hen aantrekkelijk te maken om met elektrische auto’s te gaan 
rijden. Hierbij willen we lokaal experimenteren of initiatieven met autodelen en 
elektrische/niet-vervuilende distributie van goederen in de binnenstad ondersteunen. Een 
mooi voorbeeld is de terugkeer van de bakfiets-schillenboer in Hengelo met Project 
schillenboer 2.0. Bij een nieuwe aanbesteding van OV-busvervoer wil D66 in de regio pleiten 
voor concrete afspraken in de aanbesteding m.b.t. elektrische schone en stille bussen. D66 
zal aandringen op een substantieel percentage elektrisch rijdende stadsbussen. 
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Slim gebruik is hergebruik 
Afval betekent verlies van grondstoffen en economische waarde. Hergebruik levert nieuwe 
producten en banen op. Bij de grondstoffenrotonde heeft D66 letterlijk het beeld van een 
rotonde voor ogen. Er ‘rijden’ afvalstromen de rotonde op en na verwerking verlaten ze die 
als grondstoffen om hun weg te vinden in producten. D66 Hengelo is een voorstander van 
het omgekeerd inzamelen binnen onze gemeente. Omgekeerd inzamelen helpt de gemeente 
Hengelo namelijk bij het behalen van de milieudoelstellingen. Maar liefst 90 procent van het 
huishoudelijk afval kunnen we hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Denk aan 
groente-, fruit- en tuinmateriaal (gft), glas, textiel, papier en plastic. Op deze manier brengen 
we met zijn allen de hoeveelheid restafval steeds verder terug, en dat is goed voor het 
milieu.  

Boeren 
D66 Hengelo ziet alleen toekomst voor agrarische bedrijven die in evenwicht met hun 
omgeving produceren, de ecologische landbouw. Het produceren van voedsel heeft namelijk 
directe invloed op het milieu en onze gezondheid. D66 wil dat voedselproductie op zijn minst 
neutraal is voor het milieu en bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit.  Volgens D66 
Hengelo kunnen agrariërs en natuur heel goed naast en met elkaar bestaan. Voor meer 
toelichting: zie de D66 Voedselvisie  

Natuur 
D66 Hengelo wil het bestaande natuurschoon in onze gemeente behouden, sterker maken 
en verder uitbreiden. Natuur biedt recreatie en zorgt voor werkgelegenheid. Onderzoek 
toont aan dat voor veel mensen het maken van een boswandeling een moment van vrijheid, 
geluk en ontspanning is. We willen groen dan ook veel meer gaan inpassen in onze stedelijke 
leefomgeving. In de binnenstad kijken we ook naar mogelijkheden voor ‘verticaal’ groen, 
begroeiing tegen vastgoed en afscheidingen in de openbare ruimte. Daarnaast willen we 
extra investeren op ‘gewildgroei’. Gewildgroei staat voor gewenste spontane vegetatie. Door 
middel van Living Pavement tegels hebben planten in de tegel de ruimte om te groeien, met 
als resultaat betere regenwater-infiltratie en meer biodiversiteit.  

Samen met inwoners kijkt de gemeente Hengelo naar groene mogelijkheden in wijken en 
geeft de gemeente ruim baan voor particuliere initiatieven. ‘Stepping stones’ voor microflora 
en -fauna in de stad zijn erg belangrijk om ecosystemen te verbinden. Denk hierbij ook aan 

 D66 wil van Hengelo een circulaire- en Klimaat Actieve Stad 
maken, waarin we slimmer en efficiënter omgaan met 
grondstoffen, energie en afval 

 D66 wil braakliggende gronden en gemeentelijke daken 
inzetten voor zonne- en windenergie 

 D66 wil het bestaande natuurschoon in onze gemeente 
behouden, sterker maken en uitbreiden 

https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2015/12/Voedselvisie-online.pdf
http://gewildgroei.nl/
http://gewildgroei.nl/project/living-pavement/
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het aanleggen van groene daken. De gemeente geeft tijdelijke vergunningen af om 
braakliggend terrein te kunnen gebruiken voor innovatieve groenprojecten. Zo kunnen 
midden in de stad of aan de rand van Beckum en Oele bijvoorbeeld groene stroken en pop-
up tuinen ontstaan die werken met eigen verbouwde groenten. 

Hengel’ eau 
Een belangrijk element in Hengelo is water. Water en beken zitten in het DNA van de stad. 
De nieuwe beken in Hengelo beginnen steeds meer vorm te krijgen. Het deelproject 

Drienerbeek is tot stand 
gekomen door 
coproductie met de 
omwonenden. Het 
realiseren van (een deel 
van) de wateropgave op 
privaat terrein komt niet 
vaak voor. D66 Hengelo is 
een groot voorstander van 
dit soort coproducties 
tussen de gemeente 
Hengelo en inwoners. 
Daarnaast wil D66 de 
realisatie van het ‘naar 
boven halen van de 
beken’ continueren. 
 

 

4. Onderwijs  
Alles-in-één-school; brede scholen 
D66 is voorstander van brede scholen waarbij verschillende sectoren gezamenlijk invulling 
geven aan de leer- en leefomgeving van het kind. Zo kunnen kinderen op één locatie naar de 
voorschoolse opvang, maar kan er ook worden gedacht aan naschoolse activiteiten zoals 
sport of cultuur. Met dit brede aanbod is de school beter in staat in te spelen op de 
individuele behoeften van een kind. D66 Hengelo wil de ruimte bieden om dit concept 
verder uit te ontwikkelen. Wij vinden het daarbij van belang dat dit initiatief vanuit de 
scholen zelf wordt geïnitieerd, op lokaal niveau, en niet van bovenaf wordt opgelegd met 
wet- en regelgeving.  

Vroegtijdige School Verlaters (VSV) 
Er zijn steeds minder voortijdig schoolverlaters. Dit zijn jongeren die van school gaan zonder 
diploma havo, vwo, mbo (niveau 2) of hoger. In 2002 vielen 71.000 jongeren uit zonder deze 
'startkwalificatie'. Vorig schooljaar betrof dit nog maar 22.948 jongeren. De aanpak van 
schooluitval is dus succesvol. Toch vindt de rijksoverheid dat er nog steeds te veel jongeren 
voortijdig stoppen met school. In 2021 mogen maximaal 20.000 leerlingen per jaar uitvallen 
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zonder startkwalificatie. Hengelo hoort met het ROC van Twente tot een van de best 
scorende grotere gemeenten.  

Gelijke kansen voor iedereen hebben wij als partij hoog in het vaandel staan. D66 vindt het 
dan ook van groot belang dat jongeren die dreigen uit te vallen de juiste ondersteuning 
krijgen aangeboden. Hiervoor wil D66 samen met het onderwijs, in het bijzonder het ROC 
van Twente, onderzoeken wat het van de gemeente vraagt om het percentage 
schoolverlaters nog verder terug te dringen. Voortijdige schooluitval kent verschillende 
oorzaken. Veelal gaat het om jongeren met multi-problematiek die naast een goede 

begeleiding op school ook afhankelijk zijn van relevante maatschappelijke ondersteuning. 
Hiervoor is het van belang dat de gemeente goed zicht heeft op alle hulpverlening, zodat de 
verbinding tussen de 1e-lijns zorg op school en de 2e-lijns zorg buiten school wordt 
verbeterd. Goed afstemmen tussen primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), 
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en ROC is daarbij cruciaal. De gemeente moet hierin een 
regisserende rol op zich nemen. Het bedrijfsleven moet zo goed mogelijk bij deze 
ontwikkelingen zijn aangehaakt als toekomstig werkgever en voor de broodnodige 
stageplekken. Goede voorlichting naar ouders is noodzakelijk om realistische verwachtingen 
te hebben van de ontwikkelmogelijkheden van kwetsbare jongeren. 

Vergroten weerbaarheid scholieren 
D66 Hengelo vindt de leeromgeving op scholen van groot belang. Wij willen graag dat 
leerlingen zich veilig voelen op school. Echter niet alleen de leeromgeving is hierbij van 
belang, ook de beleving van leerlingen. Als leerlingen niet wordt geleerd hoe ze zich kunnen 
verweren wordt het ook lastig om de weerbaarheid te vergroten. Het komt regelmatig voor 
dat kinderen worden blootgesteld aan pestgedrag en dat dit soms zo ver gaat dat ze in een 
isolement raken, met alle gevolgen van dien. Dit willen wij voorkomen door onder andere 
door middel van Hengelo Sport judo-clinics te faciliteren op de scholen. Judo is een sport die 
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kinderen de mogelijkheid biedt in contact te komen met elkaar. Het heeft daarnaast een 
sterk impliciet opvoedend karakter. Met judo leren kinderen spelenderwijs hun 
zelfvertrouwen te vergroten. Daarnaast vraagt het discipline, respect en maakt het de 
kinderen bewuster van zichzelf. Tot slot is het ook een hele mooie manier om kinderen met 
extra veel energie een uitlaatklep te bieden.  

Meer beweging voor de jeugd 
D66 Hengelo onderschrijft het belang van voldoende beweging van kinderen in deze digitale 
tijd. Kinderen spelen veel minder vaak buiten en worden door drukke schema’s van ouders 

vaker met de auto naar school en clubs gebracht. Op school is er beperkt ruimte voor 
bewegingsonderwijs. Terwijl beweging juist zo goed is voor lichaam en geest. Daarom pleit 
D66 Hengelo voor experimenten met bijvoorbeeld trimbanen en extra speeltoestellen bij de 
basisscholen, waarop geklauterd, gesprongen, gekropen, kortom bewogen kan worden.  
Ook in het VO hebben jonge scholieren nog behoefte aan bewegen. Niet alle schoolpleinen 
dagen uit tot bewegen. D66 wil komende periode inventariseren waar in dit kader extra 
behoefte aan is. De partij wenst dat daarbij de jongeren betrokken worden. Voor uitvoering 
van eventuele wensen en plannen wil D66 dat de gemeente gezamenlijk met schoolbesturen 
optrekt en ook in financiële zin een bijdrage levert. 

 
 D66 wil de jeugd meer laten bewegen 
 D66 kiest voor een Jeugdbijlesfonds 
 D66 wil de weerbaarheid van scholieren vergroten 
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Studiebegeleiding 
D66 Hengelo staat voor gelijke kansen voor iedereen in het onderwijs. Er is een tendens 
ontstaan dat voortgezet onderwijs en basisscholen steeds meer stimuleren en adviseren om 
bijles te nemen. Ook maken steeds meer ouders gebruik van extra studiebegeleiding voor     

hun kinderen. De bijlessen worden niet vergoed door de school of de overheid. Om bijles 
voor elke leerling ook financieel mogelijk te maken en vanuit het gedachtegoed van D66 dat 
iedereen gelijke kansen in het onderwijs hoort te hebben wil D66 Hengelo naast het 
Jeugdsportfonds ook een “Jeugdbijlesfonds” oprichten (m.b.v. de extra Klijnsmamiddelen). 
Bij aantoonbaar onvoldoende financiële middelen en een aanbeveling vanuit de school 
kunnen ouders hier een beroep op doen. Daarnaast ondersteunt D66 initiatieven zoals 
Toppers op school (Weekendschool) die extra leer- en ontwikkeltijd aanbieden voor 
gemotiveerde leerlingen die nog een extra zetje kunnen gebruiken. 

Het Junior College 
D66 constateert dat de overgang van de basisschool en het VO niet altijd goed verloopt. 
Voor sommige leerlingen komt het keuzemoment te vroeg. Veel leerlingen krijgen in groep 
7/8 niet de prikkels om optimaal hun mogelijkheden te benutten. D66 ziet graag dat elke 
leerling zich optimaal kan ontwikkelen en maximaal kansen benut. Daarom wil D66 
onderzoek doen naar een intensieve samenwerking tussen groep 7/8 en klas 1/2 van het VO, 
zoals bijvoorbeeld een Junior College. 

Passend onderwijs 
D66 is een voorstander van passend onderwijs. Passend onderwijs is vooral bedoeld voor 
leerlingen met een beperking. Deze leerlingen kunnen naar het regulier onderwijs met extra 



18 
D66 krijgt het voor elkaar 

ondersteuning of naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om 
kinderen met een zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, langdurig zieke 
kinderen of kinderen met gedragsproblemen. 

Werkdruk, té grote klassen en onvoldoende expertise bij de leerkrachten maken echter dat 
niet alle leerlingen de aandacht ontvangen die ze ook daadwerkelijk nodig hebben. D66 wil 
daar iets aan doen. Wij vinden dat de gemeente Hengelo in samenwerking met betrokken 
stakeholders moet gaan inzetten op een meer efficiënte en effectieve inzet van mensen en 
middelen om zowel het juiste onderwijs als de juiste zorg te kunnen bieden. Dit vraagt een 
andere manier van kijken en ruimte om te kunnen onderzoeken én experimenteren.             
Te denken valt bijvoorbeeld aan een nauwere samenwerking met zorgaanbieders, 
alternatieve financiering, extra inzet van mensen, vrijwilligers, mbo-onderwijsassistenten, 
zorgverleners en dergelijke. 

Vooral binnen het speciaal onderwijs komt het voor dat er in een klas meerdere kinderen 
zitten met uiteenlopende en complexe zorgvragen. Dit heeft tot gevolg dat er verschillende 
zorgverleners zijn betrokken bij de zorg, de continuïteit onder druk staat en leerlingen 
overbelast raken door een teveel aan prikkels. Naast de maatregelen die we al hebben 
genoemd zijn we van mening dat een andere manier van organiseren een fundamentele 
bijdrage levert aan het verhogen van de onderwijskwaliteit. 

Integraal huisvestingsplan 
De demografie van de gemeente Hengelo laat zien dat het aantal kinderen vermindert en 
dat het aantal ouderen stijgt. Voor de onderwijshuisvesting in het primair onderwijs én het 
vervolgonderwijs heeft dit grote gevolgen. D66 wil dat er samen met de onderwijspartners 
tijdig een integraal huisvestingsplan tot stand wordt gebracht waarin het Integraal Kind 
Centrum-concept, een gezond binnenklimaat en duurzaamheid worden meegenomen. 
D66 spreekt daarnaast de ambitie uit om in 2022 alle bestaande scholen een gezonde leer en 
werkomgeving te bieden. D66 wil daarom komende periode onderzoek naar het 
binnenklimaat op scholen en inventariseren of aanpassingen nodig zijn en op welke wijze 
deze gefinancierd kunnen worden. 

Taalonderwijs 
D66 hecht veel waarde aan internationalisering. Onze Twentse regio, als onderdeel van de 
Euregio, biedt kansen voor de toekomst als het bijvoorbeeld gaat om werkervaring en 
werkgelegenheid. Jongeren kunnen hun kansen vergroten als zij de Duitse taal beheersen. 
D66 wil bijdragen aan het vergroten van de Duitse taalvaardigheid en is van mening dat elke 
jongere in het VO minimaal 1 keer in zijn schoolcarrière een educatief programma (een 
programma dat de taalbeheersing bevordert) in ons buurland moet kunnen volgen. Om dit 
te stimuleren wil D66 financiële middelen t.b.v. reiskosten voor scholen inzetten. Ook wil 
D66 dat de gemeente een verbindende schakel is tussen scholen/opleidingen en 
internationale bedrijven om zo actief de aandacht te vestigen op internationalisering en het 
belang van talen leren. 
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Cultuur 
Inspiratiebron 
Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Het dient als bron van 
creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Een stevige en creatieve kunst- en 
cultuursector draagt bij aan een open en verbonden stad. Cultuur is een inspiratiebron voor 
iedereen, geen “hobby” of luxegoed voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen 
verbinden en onderscheiden. Ze helpen een samenleving om voortdurend op zichzelf te 
reflecteren. Wij vinden een sterke culturele en creatieve sector een essentiële voorwaarde 
voor een open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving. Cultuur heeft daarnaast ook 
economische waarde. Een bloeiende culturele sector is een reden om ergens te willen 
wonen en maakt onze stad op die manier aantrekkelijk voor talenten en bedrijven. Daarom 
wil D66 dat de gemeente Hengelo een bijdrage levert aan het in standhouden van een 
gezond en veelzijdig aanbod van cultuur, inclusief kunst.  

Nieuwe impulsen 
We staan als stad voor grote uitdagingen, we hebben bijvoorbeeld in toenemende mate te 
maken met structurele leegstand. Het creatieve potentieel van de kunstenaarsgemeenschap 
in Hengelo dient meer te worden aangewend om Hengelo een nieuwe impuls te geven. 
Gedacht zou kunnen worden aan gebieden waar vergunning technisch meer mogelijk is om 
zo het culturele leven en de leefbaarheid van de stad Hengelo te bevorderen.  

Cultuur is van ons allemaal. Elk kind moet hiermee kennis kunnen maken, omdat het een 
verrijking is. Daarom wil D66 aandacht voor cultuur op elke school voor basis- en voortgezet 
onderwijs als vast onderdeel van het lesprogramma. Daarbij wordt de cultuurkaart in nieuwe 
vorm voortgezet. 

Koesteren wat je hebt 
De afgelopen jaren is er hard bezuinigd op de culturele sector. De schade die hiermee is 
aangebracht wil D66 gericht herstellen. De bestaande culturele infrastructuur van Hengelo 
moeten we goed beschermen en koesteren, het eigen initiatief omarmen en waar mogelijk 
meer individuele ruimte scheppen, ook letterlijk, om te flaneren en te ontdekken. Mede 
onder de druk van de bezuinigingen zijn culturele instellingen meer gaan samenwerken. Niet 
alleen binnen Hengelo, maar ook met andere culturele instellingen in Twente. D66 juicht 
deze samenwerking toe. Daarbij staat voor D66 voorop dat Hengelo een eigen schouwburg- 
en poppodiumvoorziening en bibliotheek behoudt.  

 D66 wil op elke school voor basis- en voortgezet onderwijs 
cultuur als vast onderdeel van het lesprogramma 

 D66 wil de FBK-games nog meer allure geven en verder 
uitbouwen 

 D66 is voor het behouden van een eigen schouwburg- en 
poppodiumvoorziening en bibliotheek 
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Erfgoed 
Ons erfgoed vormt een brug 
tussen ons verleden en onze 
toekomst. D66 vindt het 
belangrijk dat onze 
samenleving dit historisch 
besef met zich mee draagt. 
De overheid heeft de 
verantwoordelijkheid om 
het behoud van ons 
cultureel erfgoed te borgen 
en te blijven beschermen 
tegen de economische en 
politieke waan van de dag. 
Een helder selectiebeleid, 
met oog voor zowel behoud 
als vooruitgang, is hiervoor 
onmisbaar. Het versterkt 
het vestigingsklimaat en de 
vitaliteit van de stad 
Hengelo en de kernen 
Beckum en Oele. 
Gemeenten die in erfgoed 
investeren en het goed 
instandhouden groeien 
harder en hebben minder 
last van vergrijzing. Kunst, 

cultuur en erfgoed zorgen voor een open en verbonden samenleving.  Een bloeiende 
creatieve sector is voor heel veel mensen een reden om ergens te willen wonen. Bovendien 
maakt dit de gemeente Hengelo aantrekkelijk voor talenten en bedrijven. D66 Hengelo wil 
daarom nadrukkelijk cultuurhistorie bij de (city)marketing betrekken, openstelling van 
monumenten stimuleren, musea ondersteunen, archieven toegankelijk maken, 
archeologie op bijzondere plekken zichtbaar maken en inzetten op digitalisering. 

Media 
Vrije en diverse lokale media vormen een onlosmakelijk onderdeel van een bloeiende 
samenleving en een werkende lokale democratie. Het kritische en beschouwende oog is 
noodzakelijk voor het controleren en ter verantwoording roepen van de overheid. Een vrije 
lokale pers is ook de motor van dialoog en debat in een samenleving die voortdurend in 
ontwikkeling is. De gemeente Hengelo heeft een belangrijke rol in het waarborgen van vrije 
media. D66 Hengelo is hierbij een voorstander van een vrije lokale omroep met een 
duidelijke maatschappelijke opdracht. Daarbij verwachten we dat er nadrukkelijk wordt 
samengewerkt met andere lokale omroepen in Twente. 
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Sport 
Sport draagt sterk bij aan een gezond en een gelukkig leven, voor alle leeftijden. Daarom 
vindt D66 Hengelo het belangrijk om sport en bewegen te stimuleren en te faciliteren. Bij 
sport geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’. Gymles en bewegen is daarom voor D66 een 
belangrijk onderdeel van de schoolopleiding. Hierin kan worden samengewerkt met lokale 
sportverenigingen. Toegankelijke en betaalbare lokale sportvoorzieningen en 
sportverenigingen zijn essentieel om mensen te laten bewegen. Ook voor ouderen is het 
belangrijk om in beweging te blijven. D66 wil dat stimuleren. 

Breedtesport is de basis 
voor topsport. D66 wil de 
breedtesport maximaal 
kansen geven. Topsport is 
in principe voor de 
bonden maar kan 
ondersteund worden 
indien dit past binnen de 
Hengelose sportidentiteit. 
De FBK-games zijn daar 
een goed voorbeeld van. 
Dit sportevenement dat 
Hengelo internationale 
sportallure geeft moet 
worden gekoesterd en 
uitgebouwd. D66 wil verder met een open mind naar nieuwe initiatieven kijken zoals dat van 
MPM atletiekvereniging die een indooratletiekhal wil realiseren in Hengelo. Ook de 
trainingsfaciliteiten van FC Twente binnen Hengelo zijn van belang voor een goed 
sportklimaat.  

In Hengelo zijn meer dan 120 sportverenigingen actief. Deze verenigingen worden gerund 
door een grote groep vrijwilligers. Ook de besturen van de verenigingen bestaan uit 
vrijwilligers. D66 wil dat er ook de komende periode voldoende inhoudelijke ondersteuning 
wordt geleverd door de gemeente. Daarbij kan zowel worden gedacht aan het geven van 
ondersteuning bij het op orde houden van de financiële huishouding van de vereniging, als 
aan het voeren van een goed vrijwilligersbeleid.  

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente blijft investeren in verenigingen en hun 
accommodaties. Datzelfde geldt uiteraard ook voor het up-to-date houden voor de 
gebruikers van de gemeentelijke sporthallen en gymlokalen, ook zij hebben recht op 
voldoende en goed geoutilleerde ruimtes. Autonome groei van sportverenigingen moet de 
gemeente dan ook blijven faciliteren. Daar moet dus voldoende budget voor blijven. 
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Werk en inkomen 
Gemeente 
De afgelopen raadsperiode is de financiële situatie in Hengelo gestabiliseerd. Dit ondanks de 
extra taken die van rijksniveau naar het gemeentelijk niveau zijn gebracht (Jeugdzorg, 
WMO), gepaard gaande met rijks kortingen en lagere uitkeringen uit het gemeentefonds. De 
financiële reserves van de gemeente en het weerstandsvermogen bevinden zich op een 
gewenst niveau. Daarmee bevinden we ons buiten de financiële gevarenzone. De gemeente 
kan nu extra geld reserveren voor het versterken van haar financiële positie zonder extra 
bezuinigingen door te hoeven voeren. Met het versterken van de financiële positie is de 
gemeente in staat om tekorten op bijvoorbeeld de jeugdzorg adequaat op te vangen. Nu de 
economie weer lijkt aan te trekken en met de verwachting dat de inkomsten van de 
gemeente zullen toenemen streven wij als D66 ernaar om de balans in de gemeentelijke 
financiële positie ook voor de komende periode te waarborgen.  

Belasting 
Gemeentelijke belastingen zijn slechts een klein onderdeel van de gemeentelijke begroting. 
Op dit moment zijn de gemeentelijke belastingen voor onze inwoners en ondernemers niet 
eenvoudig ingericht. D66 streeft ernaar om de gemeentelijke belastingen voor inwoners en 
ondernemers zo eenvoudig mogelijk in te richten zodat elke inwoner en ondernemer 
begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen.  

D66 Hengelo is een groot voorstander van 
vergroting van het gemeentelijk belastingdomein 
ten koste van die van het rijk. Dit geeft ruimte om 
lokaal meer en betere afwegingen te maken. De 
belangrijkste gemeentelijke belasting blijft de 
OZB. D66 streeft ernaar om inwoners meer te 
betrekken bij de vaststelling van bijvoorbeeld de 
WOZ. Dit dient namelijk als basis voor het 
vaststellen van de uiteindelijke OZB. D66 wil 
tevens dat het OZB-tarief de komende periode 

niet verder stijgt en daar waar mogelijk verlaagd wordt. D66 ziet het liefst een directe 
koppeling tussen de inkomsten via doelbelastingen en de uitgaven voor dat specifieke doel, 
zonder relatief hoge administratieve lasten. Het gaat hier bijvoorbeeld om hondenbelasting, 
precariobelasting en toeristenbelasting.  
 
Werk  
Iedereen draagt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen bij aan onze gemeente. D66 
wil ervoor zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk kansen hiervoor krijgt. Werk is erg 
belangrijk. Werk biedt mensen de kans zich te ontplooien en leidt tot zelfredzaamheid en 

 D66 wil de inzetbaarheid van 55-plussers op de arbeidsmarkt 
actief stimuleren 
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draagt bij aan geluk.  Voor 55-plussers lijkt de arbeidsmarkt op slot te zitten. D66 is van 
mening dat juist zij het verschil kunnen maken en mede zorgen voor continuïteit. Met haar 
kennis is deze groep bijvoorbeeld goed in staat om jongeren het vak bij te leren. D66 streeft 
ernaar om de inzetbaarheid van deze groep te vergroten. Daar waar scholing nodig is dient 
de gemeente scholing aan te bieden.  

D66 wil mensen met een uitkering helpen om zo snel mogelijk weer betaald werk te vinden. 
Daarom is goede samenwerking tussen gemeenten maar ook met het UWV, de sociale 
werkplaatsen, uitzendbureaus en bedrijven erg belangrijk. Voor mensen die structureel 
weinig kansen krijgen of mensen met een bijstandsuitkering dient de gemeente te zorgen 
dat deze groep de mogelijkheid krijgt een opleiding te volgen of een onderneming op te 
zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering. D66 wil dat de 
gemeente intensiever samen gaat werken met gemeenten over de grens in Duitsland om 
vraag en aanbod van werknemers nog beter te matchen en de kans op werk te vergroten. 

 

Veiligheid 
Politie 
Op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en 
openbare orde heeft de gemeente een steeds 
belangrijkere taak. De gemeente heeft de afgelopen 
jaren steeds meer taken overgeheveld gekregen zoals: 
jeugdzorg, WMO en “Veilig Thuis”. Desalniettemin is 
Hengelo een relatief veilige stad en wordt dat ook zo 
ervaren door haar inwoners.  Gezien de vele 
ontwikkelingen pleit D66 voor een goed contact tussen 
burgers en politie, vooral op wijk- en buurtniveau. 
Wijkagenten moeten bij hun werkzaamheden rekening 
houden met de veiligheidsbeleving van de 
buurtbewoners. Wat D66 betreft dient er zichtbaar 
meer blauw (wijk/politie agenten) op straat en in de 
buurt te komen. Op deze wijze wordt het 
veiligheidsgevoel onder de inwoners sterker en is de 
communicatie over en weer beter.  

D66 wil dat in Hengelo de bewoners zich 
verantwoordelijk blijven voelen voor hun eigen 
woonomgeving en zoveel mogelijk de kans krijgen om 
die verantwoordelijkheid te nemen. Initiatieven zoals 
de burgerwacht- en WhatsApp groepen zijn 
voorbeelden die er tevens voor zorgen dat de sociale 
cohesie in een buurt wordt versterkt. Het vergroten 
van de veiligheid in Hengelo en daarmee ook het 
veiligheidsgevoel is voor D66 van essentieel belang.   
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Integraal veiligheidsbeleid 
In de afgelopen raadsperiode is het integrale veiligheidsbeleid 2017-2020 door de raad 
vastgesteld waarin een aantal thema’s zijn benoemd. Voor drie ervan is extra geld 
beschikbaar gesteld. Deze zijn: 

•  Jeugd en middelengebruik; 
• Radicalisering en polarisatie; 
• Ondermijning, waaronder zorgfraude, outlaw motorgangs, drugshandel en 

hennepteelt. 
 
Voor de overige thema’s: 

• Veilige wijken en buurten; 
• Binnenstad; 
• Huiselijk geweld en kindermishandeling; 
• Jeugdgroepen en criminaliteit, 

wil D66 tijdens de komende raadsperiode extra geld beschikbaar stellen. D66 wil tevens dat 
extra aandacht gevraagd wordt voor het op orde stellen van de capaciteit van de 
medewerkers “openbare orde en veiligheid” zodat de vele extra taken van de gemeente 
naar behoren uitgevoerd kunnen worden en het veiligheidsgevoel onder de burgers verder 
vergroot wordt.  

 

Woninginbraken 
De afgelopen tijd is er in Hengelo sprake van een toename van het aantal woninginbraken. 
D66 wil dat voor de komende raadsperiode de focus komt te liggen op het voorkomen van 
woninginbraken. Inwoners van Hengelo dienen preventief geïnformeerd te worden over hoe 
woninginbraken te voorkomen en waarop te letten. Naast woninginbraken is woonoverlast 
een punt van zorg. D66 wil dat de gemeente intensief gesprekken voert met Welbions om 
woonoverlast te minimaliseren.  

D66 wil dat de gemeenteraad via de burgemeester invloed blijft uitoefenen op de politie 
want uiteindelijk zijn de gemeente en politie gezamenlijk verantwoordelijk voor de lokale 
veiligheid. D66 vindt dat camerabewaking zowel preventief als correctief een extra middel 
kan zijn in het vergroten van veiligheid, echter alleen als sluitstuk van beleid en met strikte 
inachtneming van de privacywet- en regelgeving. Camerabewaking kan geen vervanging zijn 
van een fysiek persoon. Toezicht door bijvoorbeeld agenten verdient de voorkeur. 

 

 

 D66 wil zichtbaar meer blauw (politie/wijkagenten) op straat 
 D66 wil de capaciteit van de medewerkers “openbare orde 

en veiligheid” vergroten 
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Handhaving  
D66 vindt dat regels gehandhaafd moeten worden. Regels lopen echter altijd wat achter bij 
de werkelijkheid. Maar gedogen is nooit een definitieve oplossing. Daar waar werkelijkheid 
en wetgeving niet met elkaar overeenstemmen, moet uiteindelijk een van beide worden 
aangepast. 

Softdrugsbeleid  
D66 vindt het belangrijk dat er controle wordt uitgeoefend op de verkoop van drugs aan 
jongeren en dat dit beleid via handhaving wordt bewerkstelligd. Het vestigingsbeleid bij 
bordelen, coffeeshops, gokautomaten en sekswinkels verdient blijvende aandacht. 
Zorgvuldigheid blijft geboden, dus bijvoorbeeld geen nieuwe verkooppunten in de buurt van 
scholen, of een te grote concentratie op één plek. Het beleid van de gemeente Hengelo mag 
echter niet uitdraaien op een te puriteins ontmoedigingsbeleid. D66 ondersteunt initiatieven 
die oplossingen bieden voor het probleem van levering van wiet vanuit het illegale circuit. 

 

Zorg en samenleving  
Burgerinitiatieven 
De afgelopen jaren zijn er in Twente vele burgerinitiatieven ontstaan: burgerinitiatief Stop 
Injectie Afvalwater Twente, allerlei initiatieven ten behoeve van de vluchtelingenopvang in 
Hengelo, de Enschedese ‘dierenombudsman’ Henk ten Napel met zijn stichting Zinloos 
Geweld tegen Dieren, burgerinitiatief de Hoeve ter verbetering van onder andere de 
biodiversiteit in Sint Isidorushoeve, maar ook bijvoorbeeld het dorpsplan van Beckum en 
Oele. De lijst is lang. Deze initiatieven zijn er allemaal op gericht om de leefbaarheid in een 
dorp of stad te verbeteren. Steeds meer mensen verlangen vanuit een intrinsieke motivatie 
naar een maatschappij waarin we gezamenlijk zorg dragen voor onze leefomgeving en 
medemens. Het is een proces dat niet meer is te stoppen. Wel is er een gevaar dat een 
groep wat minder zelfredzame mensen niet mee komt met deze ontwikkeling. Dit vraagt om 
een nieuwe vorm van gemeenschapszin en een inclusieve samenleving waarin iedereen mee 
mag doen. 

Onzinnige regels schrappen 
De gemeente Hengelo heeft een voorbeeldfunctie als het aankomt op sociale cohesie en 
verdraagzaamheid. Burgerinitiatieven dienen te worden versterkt. Directe betrokkenheid 
van burgers dwingt volgens de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) de lokale politiek tot 
pragmatische oplossingen. Het gemeentelijk beleid moet er dan ook op gericht zijn dat 
onzinnige of verouderde regels die burgerinitiatieven in de weg staan worden aangepast of 
geschrapt. D66 wil dat de gemeente Hengelo meer de focus legt op het ondersteunen van 
initiatieven in de kernen Beckum en Oele, waar de leefbaarheid vanwege de kleinschaligheid 
van de voorzieningen al extra kwetsbaar is.  

Client centraal 
D66 wil zorg en welzijn van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. D66 
Hengelo stelt de cliënt centraal door de basiszorg in de buurt te organiseren. Dit geldt voor 

https://www.hengelo.nl/webcontent/pdf_internet/actueel/Nieuws%202017/Infographic_Beckum_Oele.pdf
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ouderenzorg, jeugdzorg en zorg voor chronisch- en langdurig zieken. Huisartsen en andere 
medische professionals moeten hierbij fungeren als eerste vertrouwenspersoon. Door 
samenwerking tussen verschillende instanties, het uitgaan van de eigen kracht van mensen 
en het stimuleren van zelfredzaamheid kan de patiënt zo lang mogelijk thuis basiszorg 
ontvangen. Binnen het sociale domein kan door het gemeentelijk budget te richten op 
preventie in samenwerking met GGD en onderwijs vroegtijdig een hulpvraag worden 
gesignaleerd en zo duurdere specialistische zorg worden voorkomen. D66 wil in Hengelo 
experimenteren met zorgfinanciering waarbij de gezondheid van de cliënt centraal staat en 
dit de basis van beloning vormt voor samenwerkende zorgverleners in een buurt. Dit vraagt 
van de gemeente daadkracht en het vermogen om ‘door de muren heen te werken’, mee te 
bewegen en drempels weg te nemen wanneer de situatie dit vraagt.  

Cliëntenorganisaties  
Cliëntenorganisaties dragen bij aan zelfbewustzijn en autonomie van cliënten en 
zorggebruikers. D66 wil dat de cliëntenbeweging doorgaat met het bundelen van haar 
krachten en een gelijkwaardige partner is aan de gemeente, zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars, die kritisch kijkt naar het handelen van deze partners in het belang van 
cliënten en zorggebruikers. De gemeente Hengelo dient ervoor te zorgen dat 
cliëntenorganisaties voldoende gefaciliteerd worden. 

 
Ziekenhuis 
D66 Hengelo wil toe naar een ziekenhuislandschap dat de juiste balans tussen specialisatie, 
concentratie en goede brede zorg in de regio Twente biedt. Voor bepaalde klinische 
ingrepen leidt specialisatie tot betere zorg. Voor chronische en basiszorg is inbedding in de 
regio of wijk juist belangrijk. Deze verandering verhoogt de kwaliteit, zonder dat de 
toegankelijkheid in gevaar komt. Deze verandering vereist samenwerking en overleg tussen 
ziekenhuizen, zorgverzekeraars en aanbieders in de eerste lijn. Bij een mogelijk verdwijnen 
van een basisvoorziening (zoals spoedhulp ZGT Hengelo) zullen we maximale politieke druk 
uitoefenen om dit tegen te gaan.  
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Geestelijke gezondheidszorg 
D66 Hengelo wil de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk, goed en betaalbaar houden. 
Hiertoe willen wij onnodige vraag beperken en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg verhogen. 
Uitgangspunt is dat de zorg rondom de patiënt wordt georganiseerd en niet de patiënt 
rondom de zorg. Voor ons is het daarom belangrijk dat de zorgbehoefte van cliënten tijdig 
gesignaleerd wordt. Hiervoor is expertise bij alle betrokken instanties nodig, dus niet alleen 
bij de zorg en/of de sociale wijkteams, maar ook bij bijvoorbeeld de politie. Om op deze 
manier met alle mogelijke betrokkenen ervoor te zorgen dat mensen bijvoorbeeld niet 
onnodig in een politiecel eindigen, terwijl zij eigenlijk geestelijke zorg nodig hebben. 

 
Mantelzorgers en vrijwilligers 
D66 Hengelo stimuleert mogelijkheden om de werkdruk van mantelzorgers en vrijwilligers te 
verlichten. Het keukentafelgesprek is hét moment om gezamenlijk te komen tot een 
duurzaam ondersteuningsaanbod. Passend bij de zorgvrager, passend bij zijn netwerk en 
passend bij de gemeente. Het nadrukkelijk uitnodigen en informeren van mantelzorgers 
voor het keukentafelgesprek draagt bij aan een beter en gelijkwaardig gesprek tussen 
zorgvrager, mantelzorger en hulpverlener. Deskundigheidsbevordering van 
gespreksvoerders van het keukentafelgesprek zorgt voor het beter herkennen van 
(potentieel) overbelaste mantelzorgers. Expliciet informeren van mantelzorgers over bij wie 
en waar zij terecht kunnen voor mogelijke ondersteuning vermindert het risico op 
overbelasting. 

Seksuele Gezondheid 
We willen dat de gemeente Hengelo zich meer inzet op de seksuele gezondheid van haar 
burgers door extra in te zetten op een goede seksuele en relationele vorming van alle 
jongeren in de gemeente en door kwetsbare groepen op het gebied van seksuele 
gezondheid beter te ondersteunen in het sociale domein. Daarnaast wordt er geïnvesteerd 
in culturele en seksuele vorming, waaronder seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit. 

LHBTI 
D66 wil volledige gelijkwaardigheid en 
vrijheid voor elke seksuele gerichtheid. 
Waar die vrijheid wordt beknot, er 
gediscrimineerd wordt of mensen zelfs 
niet veilig zijn moet de gemeente 
actief optreden. Ook in het onderwijs 
is er aandacht voor diversiteit en 
gelijkwaardigheid. Hoewel D66 de 
afgelopen jaren klinkende resultaten 
heeft geboekt, is de LHBTI-emancipatie 

 D66 Hengelo blijft zich onverminderd inzetten voor de 
acceptatie van LHBTI’s in onze maatschappij 
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in Nederland niet af. D66 Hengelo blijft zich daarom onverminderd inzetten voor de 
acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en 
intersekse personen (LHBTI’s) in de maatschappij. Wij willen lokaal maatregelen nemen die 
nodig zijn om geaardheid weer breed bespreekbaar te maken en de sociale acceptatie en 
emancipatie van LHBTI’s te bevorderen. We willen toe naar gendersensitief beleid, zodat er 
voor iedereen ruimte is, ongeacht geslachtskenmerken en gender. 

Houtstook 
Het stoken van hout door particulieren kan lokaal tot vervelende situaties leiden met 
luchtvervuiling, overlast, ziekte en burenruzies tot gevolg. Goede voorlichting over de 
gezondheidsrisico’s van houtstook is dan ook nodig. Veel mensen zien een houtvuur als 
gezellig en zijn zich niet bewust van de schadelijkheid voor de gezondheid van henzelf en 
hun omgeving. D66 wil dan ook dat de gemeente Hengelo start met een 
voorlichtingscampagne over de schadelijke effecten van houtrook en de maatregelen die 
burgers kunnen treffen om dit tegen te gaan. 

Vuurwerk 
In Hengelo wordt er rond de jaarwisseling veel ongeoorloofd vuurwerk afgestoken. Dit leidt 
tot veel irritatie en overlast bij wijkbewoners. D66 wil onderzoeken hoe we 
vuurwerkoverlast binnen Hengelo tot een minimum kunnen beperken en welke maatregelen 
hiervoor nodig zijn. Bijvoorbeeld door te experimenteren met vuurwerkvrije zones en 
plekken in de (binnen)stad waar professioneel vuurwerk veilig door de gemeente wordt 
afgestoken. 

 

7. Ruimte, wonen en mobiliteit  

Verkeer & Vervoer      
De auto is nog steeds het meest gebruikte en belangrijkste vervoermiddel in Hengelo, maar 
het aandeel van de fiets neemt sterk toe. De auto veroorzaakt verreweg de meeste 
problemen m.b.t. milieu, ruimte, veiligheid en leefbaarheid. D66 streeft naar een maximaal 
gebruik van vervoermiddelen als de fiets en openbaar vervoer. Verbeteringen op 
vervoersvlak moeten daarom vooral ten gunste komen van alternatief vervoer. D66 wil 
daarbij een maximale realisatie van groene golven in de verkeersstromen voor zowel auto’s, 
openbaar vervoer (OV) als fietsers. 

Bij investeringen in het wegennet wordt voorrang gegeven aan het oplossen van bestaande 
knelpunten en onveilige verkeerssituaties. Deze zijn vaak op te lossen met beperkte 
middelen. Te denken valt aan herinrichting van gevaarlijke kruispunten, oplossen van 
onlogische verkeerssituaties, etc. Daarbij moet niet alleen de visie van de 
verkeersdeskundigen een rol spelen, maar ook wat in de praktijk kan worden waargenomen. 
De kosten van camerasurveillance en –detectie zijn intussen al fors gedaald en bieden 
derhalve wellicht een goedkope effectieve oplossing.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_golf
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De verkeersafwikkeling aan de oostkant van Hengelo wordt gehinderd door een grote 
hoeveelheid sluipverkeer in de spits tussen Hengelo en Enschede. Met de verbetering van 
het kruispunt Enschedesestraat/Kuipersdijk is al veel verbeterd maar de aanleg van de 
verlengde Laan van Driene (de doorsteek over de velden van BWO naar de 
Oldenzaalsestraat) is op dit moment niet aan de orde. Hengelo kent vrijwel geen camera’s 
om de snelheid van het verkeer te controleren, maar zeker op plaatsen waar sluipverkeer 
dwars door de wijken gaat is dit voor D66 een aanvaardbaar middel voor handhaving. 

Als alternatief voor de auto moet er maximaal ingezet worden op het gebruik van de fiets en 
het openbaar vervoer. De afstanden binnen de bebouwde kom van Hengelo zijn beperkt en 
dus heeft de fiets in principe de voorkeur. De toename van het gebruik van de E-bike vereist 
ondersteuning in de vorm van veiliger fietspaden, oplaadpunten en goede bewaakte 
stallingen in het centrum van de stad.  

 
OV 
Het openbaar vervoer biedt een goed alternatief, mits de totale reistijd in een goede 
verhouding staat tot de af te leggen afstand. Dit vraagt om een fijnmazig 
openbaarvervoersnetwerk met een hoge frequentie. Met de huidige vorm van busdiensten 
en aanbieders valt dit waarschijnlijk niet te realiseren, want de bus maakt in zijn tocht door 
de wijken een enorme omweg en rijdt minder vaak dan wenselijk is. Ook stoppen de bussen 
te vroeg in de avond met het rijden van hun routes door de wijken waardoor mensen als ze 
later thuiskomen met eigen vervoer moeten reizen. Inwoners, met name ouderen, hebben 
vaak geen eigen vervoer meer en blijven daarom thuis. Daarom vindt D66 dat onderzocht 
moet worden of kleinschaliger vervoer-op-maat tegen acceptabele kosten te realiseren valt. 
D66 is geen voorstander van gratis openbaar vervoer voor iedereen omdat dit het gebruik 
van de fiets minder aantrekkelijk maakt. D66 wil wel voor mensen voor wie de fiets geen 
alternatief is, zoals ouderen en gehandicapten, het gratis vervoer buiten de spits handhaven.   

Drempels 
Het aantal verschillende vormen van verkeersdrempels moet sterk teruggebracht worden. 
Met andere woorden: alleen drempels op plaatsen waar dit echt noodzakelijk is vanwege de 
veiligheid, en dan wel kiezen voor voorspelbare, echte drempels, waardoor langzaam rijden 
wordt afgedwongen. Slappe “pannenkoeken” hebben nauwelijks effect.  
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Shared Space 
Verkeer rond vestigingen van het basisonderwijs blijft extra aandacht vragen. Rond 
schoolgebieden dient een stopverbod ingesteld te worden om de veel voorkomende 
verkeerschaos, veroorzaakt door ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, 
te voorkomen.  Daarom wil D66 dat rond scholen een dertig kilometer zone als “Shared 
space” gebied wordt ingericht.  Hierdoor wordt een ander verkeersgedrag afgedwongen en 
zullen de diverse verkeersdeelnemers zich meer bewust van elkaar worden, zal de snelheid 
worden teruggebracht en de oplettendheid verhoogd.   

Parkeren 
D66 is voor het realiseren van meer parkeermogelijkheden voor mindervaliden en een 
betere controle op gebruik van deze parkeerplaatsen. Om de woonfunctie van het centrum 
te verbeteren dienen er ook voldoende parkeermogelijkheden voor de bewoners te worden 
gerealiseerd. Huishoudens in het centrum kunnen voor een gereduceerd tarief gebruik 
maken van de parkeerfaciliteiten aan de B.P. Hofstedestraat. D66 wil de huidige 
parkeertarieven, die vergelijkbaar zijn met buurgemeenten, handhaven. Veel van de ergernis 
rond het parkeerbeleid is het gevolg van zware boetes bij de minste of geringste overtreding. 
Daar kan wat aan worden gedaan door bij eerste overtreders te werken met “gele kaarten”. 
D66 wil om het fietsgebruik te stimuleren en het willekeurig stallen van fietsen in looproutes 
tegen te gaan voldoende (bewaakte) fietsenstallingen realiseren. 

 Wonen 
Een grote meerderheid van de Hengeloërs woont prettig in Hengelo (onderzoek Hengelo 
Panel). De zaak is om dit zo houden en waar mogelijk te verbeteren. Belangrijk is om te 
kijken naar de behoefte van mensen. Landelijke trends zijn vaak een goede voorspeller van 
deze behoeften. Een speerpunt voor D66 is dat zowel nieuwe als bestaande woningen zo 
veel mogelijk verduurzaamd worden. Op deze manier wordt het woongenot verhoogd 
terwijl de energierekening omlaag gaat. 

 

Voor de aankomende periode is het belangrijk om in te zetten op meer sociale en vrije 
huurwoningen en koopappartementen in de binnenstad. Dit geldt voor zowel meer persoons 
als éénpersoons woningen. Dit kan zowel nieuwbouw zijn als het slim gebruiken van 
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leegstaande panden en kantoren. Op deze manier wordt de binnenstad versterkt en verdicht 
met meer mensen en consumenten en zijn er minder lege plekken. 

Ook in de Hengelose wijken is het belangrijk om een goede mix te houden van huur- en 
koopwoningen. Deze mix zorgt voor levensvatbare wijken met interacties tussen de mensen 
waardoor de wijken leven. In Hart van Zuid zijn er nog mooie plekken waar nieuwbouw 
gebouwd kan worden. Deze wijk ligt dicht bij het centrum en heeft veel potentie. Dit geldt 
ook voor de nieuwbouw in de Hengelose Es.  

Aan de Noordkant van Hengelo wordt nog gebouwd in de Slangenbeek en Dalmeden. De 
ontwikkelingen in deze wijken laten zien dat wonen in/rond het groen erg in trek is. In 
andere aantrekkelijke gebieden rond Hengelo (Twickel en Driene) is dit echter niet gewenst 
in verband met de hoge kwaliteit van de natuurlijke omgeving. 

Economisch beleid en klantvriendelijkheid 
Door de traagheid in regels en vergunningen mist Hengelo kansen. Vergunningen moeten 
natuurlijk in de eerste plaats wetmatig in orde zijn. Maar bij het verlenen van vergunningen 
en het aanpassen van plannen mag klantvriendelijkheid wel een belangrijke rol spelen.  
Nieuwe ondernemers worden weggejaagd door de traagheid van de dienstverlening en 
burgers moeten bij – bijvoorbeeld -  de aanvraag van een evenementenvergunning aan een 
loket geholpen kunnen worden zonder dat dat weken kost. Daarnaast vindt D66 dat 
vergunningen tijdig moeten worden afgegeven zodat belanghebbenden tijd hebben om 
bezwaar te maken bijvoorbeeld tegen de vergunning voordat het evenement plaats vindt. 
De burgerlijke stand functioneert al jaren correct, snel en klantvriendelijk. Dat zouden alle 
afdelingen van het gemeentelijk apparaat moeten doen.  

We zien nog steeds een concurrentieslag bij het binnenhalen van bedrijven in Twente. Voor 
Hengelo is het belangrijk zich te concentreren op die nieuwe bedrijven waar een duidelijke 
behoefte in lokale kring voor bestaat en bedrijven en ondernemers waarvoor Hengelo een 
duidelijke toegevoegde waarde heeft, zoals: 

• Vestiging op een knooppunt van logistiek, bijvoorbeeld Stork aan het kanaal. 
• Vestiging op een centrale plaats in Twente, bijvoorbeeld Bauhaus. 
• Vestiging nabij een uitgaanscentrum, bijvoorbeeld Frites Boutique.  

 

 

 

 D66 wil een maximale realisatie van groene golven in de 
verkeersstromen  

 D66 wil rond alle scholen “Shared space” gebieden inrichten 
 D66 wil kleinschaliger vervoer-op-maat naast reguliere OV 
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8. Regionale samenwerking  
Verbindingen 
We werken al veel samen 
met de andere Twentse 
gemeenten en kunnen 
voorzien dat dat in de 
toekomst vaker zal 
gebeuren. De zorgtaken die 
de gemeenten erbij hebben 
gekregen worden al voor 
een groot deel in Twents 
verband uitgevoerd omdat 
geen enkele gemeente dat 
helemaal alleen kan. Als 
iedere gemeente alle 
gespecialiseerde zorg zelf in 
huis zou hebben zouden de 
kosten per gemeente veel te hoog oplopen. Samenwerken is voor een groot deel een zaak 
van gezond verstand en goed overleg.  

Door haar centrale ligging in Twente en de vele (spoor)wegen die in Hengelo samen komen 
heeft onze gemeente er veel baat bij als het in Twente tot een gemeenschappelijke lobby 
komt om deze verbindingen te verbeteren. We denken dan vooral aan de verbeteringen aan 
het Twentekanaal, verbreding van de A1 en uitvoering van de F35 (fietssnelweg). Maar ook 
de toenemende geluidshinder door het goederenvervoer over het spoor verdient aandacht. 
Alle plannen gaan er nog steeds van uit dat dit transport ook in de toekomst dwars door 
Hengelo en Oldenzaal zal moeten gaan, wat veel onveiligheid en overlast voor de 
omwonenden betekent.   

Regio Twente 
Binnen het verband van de regio Twente wordt samengewerkt op het gebied van wonen, 
werken, mobiliteit, gezondheid, veiligheid, recreatie en toerisme. Bovendien werken we 
samen in de Veiligheidsregio en in de regionale uitvoeringsdiensten. Daarnaast zijn er 
diensten die gemeenten in Twente in kleiner verband delen. De Hengelose sociale dienst 
werkt al intensief samen met Borne en Haaksbergen en de ICT-afdelingen van Oldenzaal en 
Hengelo zijn al voor een groot deel geïntegreerd.  

Een probleem bij al die vormen van samenwerking is dat hierdoor de rol van de 
gemeenteraden wordt uitgehold. De verschillende samenwerkingsorganen worden 
aangestuurd door professionele bestuurders, ambtenaren, burgemeesters en wethouders, 
waardoor de gekozen vertegenwoordigers in de raden op een grote afstand staan. Hiermee 
komen ook de burgers zelf op een steeds grotere afstand te staan.  
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Naast de al genoemde voorbeelden valt er op nog veel meer terreinen winst te behalen door 
samenwerking, waarmee uiteindelijk de kwaliteit van het aanbod van voorzieningen 
verbetert: 

• Sommige voorzieningen, zoals een professionele voetbalclub, zijn aan één stad 
gebonden. Faciliteiten als sporthallen en sportvelden komen echter in iedere 
gemeente voor en toch wijst de praktijk uit dat iedere gemeente haar eigen 
problemen alleen probeert op te lossen. Twente is gebaat bij op zijn minst een 
langetermijnplanning die veel zaken op elkaar afstemt. Maar een Twents sportbeleid 
staat nog in de kinderschoenen. De ervaringen van FC Twente in Hengelo laten zien 
dat er met samenwerking best nog wel winst valt te halen.  

• De jongerentheaters Metropool en Atak werken al nauw samen zonder dat dat ook 
maar enigszins ten koste gaat van het aanbod in beide steden. Dus het ligt voor de 
hand om deze manier van werken ook te gebruiken bij andere culturele 
voorzieningen, zoals Oyfo en de Hengelose schouwburg.  

• De steden blijven elkaars concurrenten op economisch gebied. Uiteindelijk blijven wij 
een voorstander van een gemeenschappelijke afdeling economische zaken en een 
gemeenschappelijk vastgoedbedrijf. 

Agenda voor Twente  
Twente is een technologische topregio, ingebed in een schitterende omgeving met een rijke 
historie. Onze expertise, kennis, valorisatie en faciliteiten trekken bedrijven en 
wetenschappers van over de hele wereld naar het oosten van Nederland. De nauwe 
samenwerking en uitwisseling met Duitsland maakt van Twente een proeftuin voor Europese 
samenwerking en het slechten van oude grenzen. Als Twentse gemeenten werken wij samen 
aan de verduurzaming van Nederland via ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technieken. Van nanotechnologie tot agro & food, van toerisme tot de bouw: samen geven 
wij kleur aan de toekomst en samen staan wij sterk voor Twente!  
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De Twentse D66-raadsleden hebben vanuit dit perspectief het concept Agenda voor Twente 
besproken en komen tot de volgende conclusies:  
 
1. Een gezamenlijke ambitieuze economische agenda is essentieel om de Twentse 

economie koers en een impuls te geven. Deze agenda geeft ons de kans om partners 
binnen en buiten Twente te binden in de aanpak van onze regionale opgaven.  

2. De gekozen inhoudelijke thema’s en vorm geven ons het vertrouwen dat deze Agenda 
van Twente een succes kan worden voor alle ondernemers en inwoners in Twente, voor 
nu en in de toekomst.  

3. Jaarlijks moeten de actielijnen nader uitgewerkt worden in concrete maatregelen en 
meetbare doelstellingen. Dit kan in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s, die wij in de 
Twenteraad willen bespreken en evalueren.  

4. De Agenda voor Twente kan alleen een verschil maken als we voldoende ambitie tonen. 
Wij pleiten ervoor de bijdrage per inwoner te verhogen naar minimaal € 12,50 per 
inwoner per jaar.  

 
Hoewel het voor een aantal gemeenten moeilijke keuzes vraagt, stelt D66 Twente dat de 
bijdrage aan de Agenda voor Twente hoger zou moeten zijn dan de voorgestelde € 7,50 per 
inwoner. Dit is nodig om ook voor externe partijen als serieuze partner te worden gezien en 
serieus aan het werk te kunnen met onze regionale doelstellingen. Wij zetten daarom in op 
een minimale bijdrage van € 12,50 per inwoner, minimaal hetzelfde bedrag als bij de huidige 
Agenda van Twente.  

 
De Twentse fracties vinden de inhoud, vorm en periode van de Agenda voor Twente in basis 
en op hoofdlijnen voldoende uitgewerkt en akkoord. Tegelijk moeten concrete acties en 
meetbare doelstellingen nog nader uitgewerkt worden. Deze uitwerking verwachten wij in 
de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s, waarbij inhoud, meetbare doelstellingen, doelgerichte 
uitvoering en effectiviteit als thema’s voorop moeten staan. Door helder te zijn in wat je 
onderneemt en wat je bereikt, geven we alle gemeenten inzicht en vertrouwen in gedeelde 
resultaten. Wij zien graag dat inwoners en partners in Twente betrokken worden bij de 
ontwikkeling van deze uitvoeringsprogramma’s. 

Voorwaarden 
 D66 Twente wil dat álle veertien Twentse gemeenten meedoen in de ontwikkeling, 
organisatie, toezicht en financiering van de Agenda voor Twente. We vinden elkaar in onze 
gemeenschappelijke doelen en willen daarom een agenda die ons allen verbindt en sterker 
maakt. De financiering zal niet meer plaatsvinden via het dividend van Twence, maar komt 
uit de reguliere begroting van de veertien gemeenten. In de jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s worden de resultaten getoetst aan de gestelde doelen, alvorens 
nieuwe doelstellingen en acties uitgezet worden. Hiermee borgen wij dat de resultaten 
tastbaar worden en alle Twentenaren betrokken (kunnen) zijn. 

 D66 Hengelo wil extra investeren in de Agenda voor Twente 
door uit te gaan van een bijdrage van €12,50 per inwoner  
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Informatie 
Website: https://hengelo.d66.nl/  

Facebook: https://www.facebook.com/D66Hengelo/  

Twitter: https://twitter.com/D66Hengelo  

 

 

 

 

 

 

  

https://hengelo.d66.nl/
https://www.facebook.com/D66Hengelo/
https://twitter.com/D66Hengelo
https://wordlid.d66.nl/
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