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Leeswijzer:

Bij de verschillende onderwerpen wordt in het kort de stand van zaken beschreven alsmede
welke acties ALA-AOV de afgelopen raadsperiode heeft ondernomen. Vervolgens kunt u
lezen wat voor de raadsperiode 2010-2014 de speerpunten van ALA-AOV zijn.

ALA-AOVA
zet zich in voor de belangen van alle inwoners van
Aadorp, Almelo en Bornerbroek

ALA-AOV
ALA-AOV is een lokale partij, zonder binding met enige landelijke partij.

Het verkiezingsprogramma geeft aan wat ALA-AOV in de afgelopen 4 jaar heeft gedaan en waar de
partij naar toe wil.

ALA-AOV is een sociaal-liberale en realistische partij, aanspreekbaar voor alle inwoners van
Aadorp, Almelo en Bornerbroek.

ALA-AOV gaat uit van algemeen liberale en sociaal beginselen en maakt zich sterk voor vrijheid,
gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

ALA-AOV verbindt deze beginselen met sociale rechtvaardigheid.

ALA-AOV vindt dat Almelo een middelgrote gemeente moet blijven.
De stadsontwikkeling moet daarop worden aangepast.

ALA-AOV vindt dat het “roer” in Almelo om moet. De dominante positie die het College van
Burgemeester en Wethouders, de laatste vier jaar heeft ingenomen, daarin steeds gesteund door
CDA, PvdA en vaak door VVD en D66, zal moeten veranderen. De gemeenteraad mag deze
dominantie niet langer accepteren en zal zijn eigen geluid moeten laten horen.

Het is de hoogste tijd voor verandering!

Secretariaat: Postbus 811, 7600 AV Almelo
℡ 0546 541 396  ala@almelo.nl
www.ala-almelo.nl

1.

Openbaar bestuur

1.a

Communicatie en dienstverlening

Veel burgers komen met de gemeente in aanraking. Om de toegang tot de gemeente gemakkelijker te
maken is een klantvriendelijke houding noodzakelijk. De gemeente heeft veel tijd en geld in het
verbeteren van de communicatie gestoken maar het resultaat laat nog te wensen over. ALA-AOV
heeft dit bij herhaling aan de orde gesteld, maar het college is niet bij machte gebleken orde op zaken
te stellen. In de komende raadsperiode zal de communicatie sterk verbeterd moeten worden, moeten
brieven op tijd worden beantwoord, moet over plannen worden gecommuniceerd en moet er
klantvriendelijker worden opgetreden. Het gemeentebestuur en de ambtenaren moeten ”er zijn” voor
de inwoners. Van dat besef zullen zij doordrongen moeten zijn.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Controle op de manier van communiceren door bestuur en ambtenaren.
•
Volgen van de kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening, onder meer door het bijhouden van
de doorlooptijden van brieven en telefoontjes van burgers en bedrijven.
•
Tevredenheidonderzoek naar de gewijzigde openingstijden van de publieksbalie.
•
Kortere lijnen en beter luisteren naar de burgers.
•
Klachtenloket (voortgangsbewaking tot en met klachtenafhandeling).
- Professionaliseren van ambtenaren (proces en inhoud).
- Uniform en transparant maken van werkprocessen.
1.b

Economische zaken en financiën

Gezien het enorme begrotingstekort voor de komen jaren zal ALA-AOV ook in de komende
raadsperiode veel aandacht vragen voor de uitgaven van de gemeente. Door de uitgaven omlaag te
brengen kan de gemeente diensten goedkoper verstrekken.
Grondbedrijf
Tijdens alle begrotingen en voorjaarsnota’s heeft ALA-AOV voortdurend kritische vragen gesteld over
de enorme financiële risico’s die de vele grondaankopen voor geplande woningbouw met zich mee
bracht. Ondanks alle waarschuwingen heeft het college zeer veel onverantwoorde risico’s genomen.
De inwoners van Almelo zullen in financiële zin de dupe worden van veel te grote en veel te
ambitieuze plannen die door dit college in gang zijn gezet. ALA-AOV heeft ook regelmatig gevraagd of
het college plannen heeft om de te verwachten nadelige gevolgen het hoofd te bieden. Dergelijke
plannen zijn, gezien de financiële situatie, dringend noodzakelijk.
ALA-AOV heeft ook nu weer tegen de begroting gestemd omdat deze “kunstmatig” sluitend is
gemaakt. Er zijn met name in de waardering van de grond bedragen opgenomen die niet in
overeenstemming zijn met de marktprijs. Plannen voor Almelo Nouveau aan de NijreessingelBornsestraat waarin opgenomen winkelvoorzieningen, BurgerKing, een partycentrum, een hotel etc.
worden door ALA-AOV afgewezen. ALA-AOV is van mening dat concentratie van winkels in het
vernieuwde centrum thuishoort.
Hondenbelasting
ALA-AOV vindt dat de hondenbelasting moet worden afgeschaft. De opbrengst weegt niet op tegen de
incasso- en controlekosten. Deze belastingsoort past niet meer in deze tijd.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Transparante uiteenzetting van de financiële huishouding van de gemeente en aanhouden van
voldoende reserves.
•
Grondposities van de gemeente tegen marktwaarde opnemen.
•
Stimulering startende ondernemers.
•
De diensten die de gemeente aan de inwoners aanbiedt moeten tegen kostprijs zijn.
•
Begroten op nul euro winst voor Twence zodat de burger exact de verwerkingskosten van het
huisvuil betaalt.
•
Gelijk houden van de OZB-opbrengst, de tarieven alleen aanpassen aan de inflatie.
•
Stimuleren van een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod in het centrum.
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•
•
•
•

Herinrichten en opwaarderen van bestaande industrieterreinen waarbij ook de mogelijkheden
van grootschalige detailhandel moeten worden onderzocht.
Staken van grondaankopen, met uitzondering van grond in het centrum.
Aangekochte gronden en gebouwen tijdelijk verhuren.
Afschaffen van de hondenbelasting.

1.c

Personeel en organisatie

In de collegeplannen is steeds vermindering van het personeelsbestand, vermindering van kosten van
adviseurs, minder wethouders, etc. opgenomen. Maar de werkelijkheid is: jaar op jaar meer
personeelsleden en stijging van de advieskosten. Wij hebben hier veelvuldig op gewezen maar het
gemeentebestuur luistert niet en voert de voorgestelde reductie niet uit. Het college zou met één
wethouder minder toe kunnen.
Het aantal ambtenaren groeit evenals het aantal adviseurs en inleenkrachten. Ambtenaren mogen te
weinig verantwoordelijkheid nemen en er vindt controle op controle plaats. Men werkt langs elkaar
heen, zoals ook blijkt uit o.a. het KPMG-rapport: de bureaucratie neemt hand over hand toe en er
wordt inefficiënt gewerkt. Dit versterkt het negatieve imago van Almelo bij burgers en bedrijven.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
College moet bestaan uit 1 burgemeester en 4 wethouders.
•
Reduceren van het ambtenarenapparaat.
•
Véél minder inschakelen van externe adviseurs.
•
Ambtenaren bij niet functioneren ontslaan.
2.

Openbare Orde en Veiligheid

2.a

Veiligheid

Verkeersveiligheid
Almelo kent verkeersaders waar de verkeersveiligheid van de inwoners niet kan worden
gegarandeerd. Een aantal knooppunten in de stad is ronduit gevaarlijk, zoals NijreessingelBornsestraat, het kruispunt Wierdensestraat-Westerstraat, de Hanzelaan en ook de zojuist gereed
gekomen verbinding H. Roland Holstlaan-Burgemeester Raveslootsingel.
Scootmobielen en gemotoriseerde tweewielers (waaronder scooters)
Het toenemende verkeer van scootmobielen en scooters noopt tot het nemen van maatregelen tegen
de overlast hiervan voor het wandelend winkelpubliek in het centrum.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
ALA-AOV wil voor gebruikers van scootmobielen en scooters in het centrum gedragsregels
vaststellen.
•
Structurele aanpak van de scooteroverlast.
•
Verbeteren van het veiligheidsgevoel, effectiever toezicht door stadswachten en aanpakken van
overlast en criminaliteit.
•
Uitbreiding wettelijke bevoegdheden stadswachten.
•
Stoppen met het tolereren van sluipverkeer in Aadorp.
2.b

Verkeer

Fietsen in centrum
ALA-AOV heeft een motie ingediend om het fietsverkeer in het gehele centrum tot 10.30 uur toe te
staan.
Parkeerbeleid en parkeertarieven
Er ontbreekt een samenhangend verkeersbeleid voor het centrum. Aandacht moet worden gegeven
aan de parkeermogelijkheid voor scootmobielen, scooters en auto’s.
Het college wenst de parkeertarieven in het centrum te verhogen. ALA-AOV vindt dit een ongewenste
maatregel omdat onze binnenstad juist nú een impuls nodig heeft om meer winkelend publiek aan te
trekken. Lage parkeertarieven zullen positief uitwerken op het aantal winkelende bezoekers in Almelo.
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Inwoners en bezoekers zullen dan niet meer uitwijken naar buurgemeenten als Borne, Nijverdal,
Rijssen en Wierden. ALA-AOV heeft tegen verhoging van de parkeertarieven gestemd.
Bereikbaarheid centrum
Almelo dient meer aandacht te geven aan een duidelijke, autovriendelijke inrichting van het centrum.
Voor bezoekers die niet bekend zijn in Almelo is het door de vele eenrichtingswegen een ramp de weg
in onze stad te vinden. Ook vindt ALA-AOV dat er meer oog moet zijn voor het verwijderen van
wegobstakels voor slechtzienden en rollatorgebruikers.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Inzetten van snellere en duidelijke verkeersafwikkeling in en rondom het centrum.
•
Dagelijks tot 10.30 uur en de gehele zondag fietsverkeer toestaan in het centrum.
•
Overeenkomstig de Europese richtlijnen, aanleggen van meer parkeermogelijkheden voor
gehandicapten en ouderen, op korte afstand van winkels en andere voorzieningen.
•
Tijdens evenementen zorgen voor goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheid.
•
Aanpassen en onderhoud van overgangen van wegdek naar trottoir voor gebruikers van
rolstoelen, rollators en scootmobielen.
•
Bouwen van ondergrondse parkeergarages onder de pleinen in het binnenstadsplan.
•
Géén verhoging van de parkeertarieven.
•
Vrij parkeren op donderdagavond en zaterdag.
2.c

Vervoer

“Monorail”
Het college heeft de afgelopen jaren veel geld verkwist aan het ontwikkelen van plannen voor een
“monorail” in Almelo. De geraamde uitvoeringskosten voor het eerste traject bedragen maar liefst 45
miljoen Euro. Het is niet duidelijk hoeveel fase 2 en 3 moeten gaan kosten. Volgens het college zou
de bereikbaarheid van het centrum hiermee verbeteren. In 2009 is op initiatief van ALA-AOV verdere
ontwikkeling van de “monorail” voorlopig stopgezet. ALA-AOV vindt dat de omvang van Almelo zich
absoluut niet leent voor een “monorail” of soortgelijke vervoersmiddelen.
2.d

Vergunningenbeleid

Vergunningenbeleid Bornerbroeksestraat
Bij het afgeven van vergunningen voor het exploiteren van een bordeel, een seksshop en een
coffeeshop aan de Bornerbroeksestraat heeft ALA-AOV het college gevraagd of een concentratie van
dergelijke bedrijven op deze plaats verstandig is, in verband met de overlast die hierdoor voor
omwonenden kan ontstaan. Omwonenden hebben inmiddels alweer bezwaar ingediend tegen het
plan om Club Mistique te heropenen. ALA-AOV ondersteunt deze bezwaren en vindt dat voor dit
bordeel elders in de stad een plek moet worden gezocht. De regels voor het afgeven van
vergunningenmoeten rechtvaardig worden toegepast. Vriendjespolitiek is uit den boze.
Geen overlast door bedrijven
Bedrijven vlak bij woonwijken moeten maatregelen nemen om overlast door stank en lawaai te
voorkomen. Wanneer aan deze bedrijven vestigings- en milieuvergunningen worden afgegeven,
dienen de eisen streng te zijn. Naleving daarvan moet worden gecontroleerd. Wanneer bedrijven
aanvankelijk wel aan de vergunningseisen voldeden maar ten gevolge van veranderde wetgeving niet
meer, zal - zonodig met financiële steun van de overheid - verplaatsing naar elders moeten worden
bevorderd.
Het voor bedrijven aantrekkelijk maken van de gemeente
Door snellere vergunningsprocedures en ondersteuning bij aanvragen, kan de gemeente
aantrekkelijker worden voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Ook onderwijs dat aansluit bij de
bedrijvigheid in de gemeente is van belang. Daarnaast zullen er ruimere mogelijkheden moeten
komen om bestaande bestemmingsplannen zodanig aan te passen dat ook andersoortige
bedrijfsactiviteiten in de gemeente mogelijk zijn.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Spreiden van bedrijfsactiviteiten die overlast veroorzaken. ALA-AOV is dan ook tegen het
verlenen van een vergunning aan een seksbedrijf/bordeel aan de Bornerbroeksestraat.
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•

Eén loket voor vergunningaanvragen waardoor procedures versneld kunnen worden
afgewikkeld.

3.

Stadsontwikkeling

ALA-AOV wil bij de stadsontwikkeling de toekomstige vergrijzing betrekken en de mogelijkheden
onderzoeken waar de kansen liggen om de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Dus
aansluiten bij de verwachte vraag in plaats van eerst bouwen en vervolgens pas zoeken naar
huurders en kopers.
ALA-AOV heeft zich van begin af aan verzet tegen de uitbreidingsplannen “Waterrijk” en
“Leemslagen”. ALA-AOV pleit ervoor om te starten met de aanpak van de woningbouw in het centrum.
En wel zodanig dat mensen toegang hebben tot voorzieningen en winkels op loop- en fietsafstand.
3.a

Stadsvernieuwing

Stadhuis
Het College heeft de wens uitgesproken voor huisvesting van het hele ambtenarenapparaat in één
gebouw. Daarom zou er een nieuw stadhuis moeten worden gebouwd. ALA-AOV heeft zich hiertegen
van meet af aan verzet. ALA-AOV vindt dit nieuwbouwproject pure geldverspilling en is van mening
dat bestaande gebouwen in de nabijheid van het stadhuis dienen te worden benut. ALA-AOV ziet
geen toegevoegde waarde in de bouw van een nieuw stadhuis. De publieksfuncties kunnen in het
bestaande stadhuis blijven. De overige ambtenaren elders huisvesten, bijvoorbeeld in de Javatoren
zoals nu ook al het geval is.
Kloosterhofflat
ALA-AOV heeft zich sterk gemaakt om de Kloosterhofflat te behouden. Zo blijven betaalbare
huurwoningen voor ouderen en een goed voorzieningenniveau in het centrum behouden.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Bijstellen van de stadhuisplannen. Kiezen voor een efficiënte invulling van het huidige stadhuis
voor publieksfuncties. Daarnaast gebruik van een andere locatie, bijvoorbeeld de Javatoren,
door ambtenaren die geen bemoeienis hebben met publieksgerelateerde dienstverlening.
•
Inspraakmogelijkheden binnenstadsplan benutten.
•
Kloosterhofflat niet kopen en niet aanpassen. Dus ook geen afbraak.
•
Volbouwen van open gaten in het centrum alvorens wordt begonnen met het bouwen van
nieuwe woonwijken aan de rand van de stad.
•
Hergebruik van bestaande, leegstaande panden in de stad dient voorrang te krijgen op
nieuwbouw.
•
Versnellen van het voltooien van bouwlocaties zoals het Kollenveld, het Indië-terrein en het
Rosmarkterrein.
•
Verkleinen van kavels van Plan Almelo Noordoost ter verbetering van de verkoopbaarheid.
•
Nadere invulling van de locaties Fortezza, Scheepvaarthuis, Indiëterrein en Chiel
Dethmersstraat.
•
Bewaken van de identiteit van bestaande voorzieningen in Aadorp en Bornerbroek.
•
Plan Leemslagen niet actief uitwerken en geen grondaankopen doen.
•
Plan Waterrijk voorlopig niet uitvoeren en geen grondaankopen doen.
•
Plan Chiel Dethmersstraat, daar wel bebouwen maar met behoud van het plantsoen.
•
Aanpassing van het grondaankoopbeleid, met nadruk op grondverwerving in het centrum.
•
Verbeteren van toegankelijkheid van openbare gebouwen.
•
Uitvoeren van fietsnota bij voldoende middelen.
3.b

Ruimtelijke ordening

Groene longen
ALA-AOV heeft zich hard gemaakt voor behoud van de Groene Longen. Een plan van B&W om de
bestemmingsplannen “Buitengebied” en “Oost-Hofkamp-Paradijs” rond de Bolkshoeksweg te wijzigen
- waardoor de groene long zou verkleinen - kon door een amendement van ALA-AOV geen doorgang
vinden. ALA-AOV vindt dat behoud van de huidige omvang van alle ‘Groene Longen’ absoluut
voorrang heeft boven nieuwbouw.
4

Er is in Almelo weinig behoefte aan hoogbouw; zeker niet vlakbij de 'Groene Longen'. Voor de
westelijke en noordelijke groene long heeft ALA-AOV gepleit dat alle groene longen onderdeel uit
zouden moeten maken van een totaal ‘Groene Longenbeleid’.
Hoogbouw
ALA-AOV verzet zich niet principieel tegen “hoogbouw”, maar vindt wel een kritische toetsing
noodzakelijk. Hoogbouw heeft een enorme impact op de omgeving (bijvoorbeeld horizonvervuiling) en
op privacy en woongenot van de omwonenden. Er moet voorkomen worden dat er woon- of
kantoorflats worden gebouwd die vervolgens jaren leeg staan.
•
Afgelopen jaren heeft ALA-AOV zich verzet tegen de hoogbouw bij het Hagenpark en Huize
Friso. Ook heeft ALA-AOV een amendement ingediend tegen de geplande hoogbouw van 25
woonlagen in de Hofstraat dat met succes door een burgerinitiatief is tegengehouden. De
hoogbouw aan de Bornsestraat is door inspanningen van ALA-AOV tegengehouden.
•
ALA-AOV heeft geprotesteerd tegen hoogbouw aan de Hospitaalweg.
•
De gemeente was voornemens het plantsoen aan de Chiel Dethmersstraat op te heffen.
ALA-AOV heeft door middel van een motie gepleit om het plantsoen niet te bebouwen in
verband met de ligging van deze unieke karakteristieke plaats.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Inzetten op handhaven van de natuur en niet alleen op bouwen.
•
Ontwikkelen en daadwerkelijk realiseren van groene zones in de stad (bijvoorbeeld het
geplande maar niet gerealiseerde groen in ’t Nijreesgebied).
3.c

Masterplan

Binnenstadsplan - herinrichting centrum
ALA-AOV heeft meerdere malen via de raadsagenda geprobeerd inzicht te krijgen in de status van het
Masterplan voor de herinrichting van het centrum. De collegeplannen veranderen met vaste regelmaat
zonder dat de raad en bewoners hierbij betrokken zijn. Voor ALA-AOV is het onduidelijk wat er met het
centrum gaat gebeuren en welk tijdspad hierbij wordt aangehouden.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Verkrijgen van inzicht in de status van het Masterplan (binnenstad en nieuwe wijken).
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Werkgelegenheid

4.a

Werkgelegenheid

In de afgelopen raadsperiode zijn bedrijven en burgers teleurgesteld in het gevoerde
werkgelegenheidsbeleid. Eén van de oorzaken is dat er weinig tot niets is gedaan met de wensen en
de ideeën, aangedragen door het bedrijfsleven. Deze initiatieven worden gedwarsboomd door het
Masterplan en de megaprojecten die het huidige college voor ogen heeft. Zo is bijvoorbeeld geld dat
beschikbaar was gesteld voor een innovatiecentrum besteed aan vernieuwing van het ambtelijk
apparaat.
Bevordering van de werkgelegenheid moet een speerpunt van gemeentelijk beleid zijn en blijven. Dat
betekent dat er voldoende bedrijfsterreinen beschikbaar moeten zijn voor de vestiging van nieuwe
bedrijven. Daarnaast moeten er kleinere percelen worden vrijgegeven voor andere soorten
bedrijvigheid. Ook de bestaande bedrijven moeten de nodige aandacht krijgen. Zij zijn de basis voor
de werkgelegenheid voor Almelo.
Agrarische bedrijven moeten ruimte houden voor een rendabele bedrijfsvoering. Bij aanpassingen van
het wegennet moet rekening gehouden worden met het landbouwverkeer. Agrarische bedrijven
mogen niet worden belemmerd door natuur-, recreatie- en woningbouwplannen in hun onmiddellijke
omgeving. Wanneer het onvermijdelijk is, moeten de nadelige gevolgen van deze ontwikkelingen
behoorlijk worden gecompenseerd.
Stimulering van starters en kleine en middelgrote bedrijven

5

In Almelo zijn het vooral de kleine en middelgrote bedrijven die groeien en nieuwe werkgelegenheid
scheppen. Startende ondernemers zorgen voor werk. Daarom moeten deze bedrijven krachtig worden
gesteund in hun ontwikkelingsmogelijkheden.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
Werkgelegenheid
•
Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen (bijvoorbeeld Dollegoor).
•
Saneren en herinrichten van voormalige bedrijfsterreinen (bijvoorbeeld Indië-terrein).
•
Duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het XL Businesspark.
•
Stimuleren van het onderling uitwisselen van personeel tussen Almelose bedrijven
(intercollegiale inleen).
•
Luisteren naar ondernemers.
•
Meer samenwerking tussen bedrijven en scholen (stageplaatsen e.d.).
•
Meer inzet van coachingsbureau Ondersteuning Ondernemers Almelo (OOA) bij het begeleiden
van starters.
•
Oprichten van een bedrijven-innovatiecentrum.
•
Instellen van Almelose prijs voor innovatie.
•
Continueren van “bedrijvencontactfunctionarissen”.
•
Opzetten van één bedrijfsloket waar zowel gevestigde als nieuwe bedrijven terechtkunnen met
vragen en problemen.
•
Verkrijgen van stimuleringsbijdragen van Regio, Provincie, Rijk en Europese Gemeenschap.
4.b

Sociale activering

Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Begeleiden van niet-werkenden bij terugkeer naar de arbeidsmarkt. Snelle hulp voor wie kan
werken. Wie niet wil werken verliest recht op ondersteuning.
•
Strengere handhaving en meer controle op naleving van de wetgeving.
•
Maatschappelijke taken verplicht stellen aan mensen met een uitkering.
•
Samenwerking Werkplein en Sociale Dienst (beter en inzichtelijk toezicht hierop).
4.c

Sociaal beleid

Naar aanleiding van de Armoede-effect-rapportage en het aantal voedselpakketten dat binnen Almelo
wordt verspreid door de voedselbank heeft ALA-AOV gepleit voor een eenmalige bijdrage voor de
aanschaf van faciliteiten ten behoeve van deze voedselbank. Het college heeft een eenmalige
bijdrage aan de voedselbank afgewezen.
ALA-AOV heeft diverse keren de aanpak van de problematiek van huiselijk geweld en loverboys in
Almelo bij het college onder de aandacht gebracht. ALA-AOV staat voor een harde aanpak van
loverboys en van plegers van huiselijk geweld.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Handhaven van activiteitenaanbod en voorzieningen voor jongeren en kinderen.
•
Een jaarlijkse bijdrage aan de Voedselbank en de Boodschappenmand.
•
Instellen van een ideeëncentrale voor burgers en bedrijven.
•
Zorg dragen voor goede sportaccommodaties en deze toegankelijk maken voor iedereen, ook
voor mensen met een smalle beurs of met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
•
Verlenen van sportschoolsubsidie aan uitkeringsgerechtigden.
•
Handhaven van de afspraak dat iedereen die drie jaar of langer een inkomen heeft tot maximaal
110% van het minimum loon in aanmerking komt voor de Langdurigheidstoeslag.
•
Organiseren van een jaarlijkse vrijwilligers- en mantelzorgdag.
•
Instemmen met vrijwilligers/mantelzorgvergoeding via gedifferentieerd beleid zonder
verrekening met uitkeringen.
5.

Onderwijs, sport en cultuur

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor succesvolle deelname aan het
functioneren binnen de Nederlandse samenleving dus ook voor deelname aan het arbeidsproces.
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Stimuleren van deelname aan peuterspeelzalen en andere vormen van voorschoolse opvang voor
kinderen.
5.a

Onderwijs

ALA-AOV vindt dat de logopedie standaard terug moet komen op de basisscholen. Kinderen krijgen
daardoor betere startkansen en mogelijkheden om in de toekomst sterker in de maatschappij te staan.
ALA-AOV vindt dat voorkomen moet worden dat kinderen de opleiding niet afmaken. De
inburgeringcursus in Almelo voldoet niet aan de landelijke norm en moet meer aandacht krijgen.
ALA-AOV wil de samenwerking tussen Almelose onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven versterken,
door het ter beschikking stellen van stageplaatsen. Door onderling overleg kunnen de wensen van
bedrijfsleven en onderwijs beter op elkaar worden afgestemd.
De aantrekkelijkheid van Almelo als vestigingsplaats voor bedrijven en als woonstad moet worden
bevorderd door onder andere uitbreiding van het onderwijsaanbod met nieuwe MBO- en HBOopleidingen. Een brede lobby voor meer en hogere opleidingen in Almelo en het eventueel stichten
van een “Hogeschool van Almelo”.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Continuering van het huidig budget ter ondersteuning van de schoolbegeleiding.
•
Uitbreiden van het onderwijsaanbod, niveau en omvang.
•
Stopzetten van de “intellectuele leegloop” door bijvoorbeeld juridische opleidingen naar Almelo
te halen voor stage- en reguliere banen bij de rechtbank.
•
Structureel aandacht geven aan het probleem van schooluitval.
5.b

Sport en jongeren

Sportaccommodaties
ALA-AOV heeft steeds gepleit voor het behoud van de sportvelden van de amateurclub AVC
Heracles.
Het Polman stadion moet qua aantal zitplaatsen worden vergroot en kan dan voor meerdere
doeleinden worden gebruikt (concerten, beurzen, taptoe). Hiervoor dienen geen gemeentelijke
middelen beschikbaar te worden gesteld. ALA-AOV heeft zich uitgesproken voor de bouw van de
IISPA omdat dit een mogelijkheid biedt Almelo landelijk en internationaal positief op de kaart te zetten.
De gebruikers van het IISPA kunnen de accommodatie van het Polman stadion ook benutten.
Sporten begint op jonge leeftijd. Daarom wil ALA-AOV sport op het basisonderwijs een belangrijke
plaats geven.
Alcohol
In Almelo drinken jongeren in toenemende mate te veel alcohol. ALA-AOV heeft samen met de
Almelose middelbare scholen, de politie, Scoop en Tactus geparticipeerd in de werkgroep die de
organisatie en invulling van de Nationale Ouderavond Jeugd en Alcohol op zich had genomen. Op
deze avond werden de gevolgen van alcoholgebruik op jeugdige leeftijd besproken.
Groen- en speelvoorzieningen
Nieuwe woonwijken worden achter de tekentafel wel, maar in de praktijk niet altijd voorzien van
voldoende groen- en speelvoorzieningen. Hetzelfde geldt voor de aanleg van speeltuinen en
sportterreinen in woonwijken. ALA-AOV heeft bijvoorbeeld gepleit voor behoud van het speelgebied
De Kreek en het plantsoen aan de Chiel Dethmersstraat.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Uitbreiden van het Polman stadion, geen nieuw stadion en geen gemeentelijke financiering.
•
Handhaven van het sportcomplex van AVC Heracles en een extra kunstgrasveld aanleggen.
•
Bestaande voetbalaccommodaties voorzien van kunstgrasvelden.
•
Zorgen voor goede sportaccommodaties die toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen
met een smalle beurs en voor minder validen.
•
Behoud van kennismaking met sport (proefsporten) voor een laag bedrag.
•
Bevorderen van het verstrekken van sportschoolsubsidie aan uitkeringsgerechtigden.
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•
•
•
•
5.c

Toezicht houden en handhaven bij het verstrekken van sportsubsidies.
Flexlocaties ter discussie stellen in de raad omdat de noodzaak nog moet worden aangetoond.
Meer toezicht op het verbod tot verkoop van alcohol aan minderjarigen in supermarkten, horeca
en sportkantines. Belonen van sportkantines die verantwoord omgaan met alcoholmatiging.
Zorgdragen voor sportvoorzieningen: een sportzaal en/of speelveldje in de nabijheid van een
basisschool.
Cultuur

ALA-AOV heeft zich verzet tegen de bouw van een grootschalig Poppodium. Juist omdat dit
Poppodium met gemeentelijke gelden moest worden gefinancierd vond ALA-AOV dat de verschillende
oefenruimtes ook door lokale bands en orkesten gebruikt moesten kunnen worden. ALA-AOV staat
positief tegenover de Talentenfabriek waar jongeren ook bijvoorbeeld met hun popgroepen kunnen
oefenen en optredens kunnen geven.
ALA-AOV heeft bij de Voorjaarsnota 2009 gepleit voor het voor amateurs betaalbaar houden van
zaalhuur en consumpties in Hof 88.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Behoud van bestaande voorzieningen zoals bibliotheek, sport en wijkcentra.
•
Specifiek inrichten van een Talentenfabriek op een bestaande locatie waar musici kunnen
repeteren en optreden. Er moet wel rekening worden gehouden met verkeers- en
lawaaioverlast.
•
Hof 88: betaalbaar houden van zaalhuur en consumpties voor amateurverenigingen.
•
Reserveren van middelen om de kwaliteit van de bibliotheek op een hoger plan te brengen.
•
De kunstuitleen naar de bibliotheek verplaatsen.
•
Lesgeldreductie van de Muziekschool wanneer meerdere kinderen uit één gezin lessen volgen.
•
Almelo beter informeren over culturele manifestaties en de culturele maandagenda.
•
Verplaatsen van de kunsthal alléén als er goede ruimte beschikbaar is.
6.

Wonen

6.a

Woningbouw

ALA-AOV heeft de afgelopen raadsperiode bij alle begrotingen en voorjaarsnota’s de woningbouw aan
de orde gesteld. Vier jaar lang heeft ALA-AOV keer op keer op de enorme (financiële) risico’s van de
expansiedrift van dit college gewezen. ALA-AOV heeft zich hiertegen van meet af aan verzet omdat
vraag en aanbod onvoldoende op elkaar waren afgestemd.
Het ambitieuze woningbouwprogramma werd niet bijgesteld terwijl van alle kanten signalen kwamen
dat Almelo niet of nauwelijks zou gaan groeien. Uit landelijk en regionaal onderzoek blijkt dat het
aantal inwoners van de gemeente Almelo op de middellange en lange termijn zal dalen. Het
gemeentebestuur weigert dit tot op heden onder ogen te zien en daar naar te handelen.
Daarnaast heeft ALA-AOV zich ingespannen voor de volgende projecten.
•
Korenmolen ‘De Hoop’. ALA-AOV vindt het noodzakelijk dat de omgeving van de molen
dusdanig wordt aangepast dat de molen duidelijk zichtbaar is en een prominenter aanzicht
krijgt.
•
Kloosterhofflat. ALA-AOV is van mening dat bij eventuele nieuwbouw van het stadhuis het heel
goed mogelijk is om de Kloosterhofflat te behouden. ALA-AOV heeft zich hiervoor hard gemaakt
omdat er voor de bewoners geen betaalbare alternatieven zijn met een vergelijkbaar
voorzieningenniveau op loopafstand.
•
Fortezza. ALA-AOV maakt zich grote zorgen over de financiële situatie van het Fortezzaproject. Dit plan komt maar niet van de grond en het is, ondanks alle toezeggingen van het
college, niet duidelijk of het plan gerealiseerd kan worden. De projectontwikkelaar heeft de
grond nog niet betaald en heeft een schuld aan de gemeente van € 15 miljoen.
Sociale woningbouw
Sociale woningbouw is noodzakelijk en moet betaalbaar blijven. Op dit moment zijn er geen duidelijke
uitgangspunten voor sociale woningbouw.
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Seniorenhuisvesting
Voor de bouw van seniorenwoningen liggen er kansen, zeker met het oog op de toekomst. Op basis
van de rapportage Twents Woningmarktonderzoek, “Demographic Change” dienen vraag en aanbod
nader te worden onderzocht.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Geen hoogbouw in het Hagenpark.
•
Concentratie op het bouwen op fiets- en loopafstand van het centrum, van het openbaar
vervoer en van culturele activiteiten en het uitgaansleven.
•
Vraaggerichte woningbouw met inbedding van kwaliteit, constructieve en duurzame
oplossingen met meer aandacht voor betaalbare starterswoningen.
•
Bij renovatie van bestaande woningen, deze aanpassen en voorzien van faciliteiten die
aansluiten op de wensen van senioren en minder validen.
•
Stimuleren van doorstromen naar duurdere huurwoningen op vrijwillige basis.
•
Mengen van woningen in verschillende prijsklassen.
•
Inspelen op de vergrijzing door het bouwen van meer woonzorgzones.
•
Aanleggen van hofjes in een wijk ter bevordering van de sociale cohesie.
6.b

Wijkaanpak en wijkservicepunten

Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfregulering van de wijken. Hierbij kan gedacht
worden aan het invoeren van wijkloketten waar burgers terechtkunnen.
•
Opzetten van een netwerk van ambitieuze en betrokken inwoners van de gemeente Almelo.
(doel: elkaars wensen aanhoren en eventuele collectieven opzetten waardoor een verdere
culturele en sociale impuls kan worden gegeven).
•
Opzetten van een ouderenbeleid waarin opgenomen het opzetten van een sociaal trefpunt om
bijvoorbeeld tijdens de zomerperiode en feestdagen vereenzaming te voorkomen.
•
Inschakelen van bedrijven die zich maatschappelijk willen inzetten door het ter beschikking
stellen van materiaal, menskracht en middelen.
•
Wijkgerichte aanpak door wijkcoaches en wijkbuddies.
6.c

Plattelandsontwikkeling

De twee dorpskernen, Aadorp en Bornerbroek, hebben elk hun eigen karakter en vormen hechte
gemeenschappen. ALA-AOV vindt het belangrijk het karakter van deze dorpskernen te behouden.
Daarom zijn voorzieningen van groot belang. De agrariërs moeten niet belemmerd worden in de
uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten. Geef ruimte aan de boeren. Goede verbindingswegen zijn
hiervoor noodzakelijk.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Waarborgen van de identiteit van de dorpskernen.
•
Geen regionaal rangeerterrein in Aadorp.
•
Verbeteren van de winkelvoorzieningen in Aadorp.
•
Stimuleren van agrarisch ondernemerschap.
•
Zorgen voor goede verbindingsmogelijkheden tussen agrarische percelen.
•
Woningbouw niet te dicht bij boerderijen plannen.
7.

Regionale samenwerking

7.a

Steden/regio

ALA-AOV heeft in 2007 een voorstel gesteund waarin regionale samenwerking daar waar mogelijk
ondersteund en versterkt moet worden.
Samenwerking tussen de Twentse gemeenten kan schaalvoordelen en kostenbesparing opleveren.
Almelo moet af van het gevoel “underdog” te zijn. Belangen van de gemeente kunnen helderder en
ambitieuzer worden uitgedragen en behartigd. De inwoners van Almelo zijn ten aanzien van het
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aspect samenwerking meer ambitieus en prestatiegericht dan het college doet voorkomen. Dit moet
ten volle worden benut temeer daar hiervoor door het Rijk gelden beschikbaar worden gesteld.
Speerpunten ALA-AOV raadsperiode 2010-2014
•
Investeren in samenwerken met andere gemeenten.
•
Innemen van een positieve coöperatieve houding in de samenwerking tussen de Twentse
steden.
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