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VOORWOORD

Beste lezer,

Welkom in het verkiezingsprogramma van GroenLinks Enschede. Als 
lijsttrekker aan mij de eer om het voorwoord te schrijven. Ik zeg u eerlijk, 
dat vind ik best lastig. Zo’n voorwoord moet namelijk recht doen aan 
iedereen die zo hard aan dit programma heeft gewerkt en alle input 
heeft geleverd, die heeft moeten selecteren, verwoorden, verbeelden en 
ga zo maar door. Al die mensen verdienen het om vanaf hier door mij 
bedankt te worden met alle eer die ze toekomt. Daarom bij deze alle 
dank voor jullie tijd, moeite en onderzoek, en dank aan de leden voor 
het vertrouwen in mij als lijsttrekker.

Aan de andere kant zou ik graag met u in dit voorwoord alles een beetje 
willen versimpelen, omdat ik zelf politiek vaak zo ingewikkeld vind. En 
dan zou ik willen zeggen: voor u ligt een boekje met ideeën waarvan 
wij denken dat onze stad er beter van wordt. Dingen die wij belangrijk 
vinden, die ons opvallen of ons doen opwinden. Die bijvoorbeeld voort-
komen uit verhalen waarbij je denkt “ja maar dat kan toch zo niet? Zo 
behandel je elkaar toch niet?”, verhalen over mensen in Enschede die 
hulp nodig hebben maar te maken krijgen met strenge regels, boetes en 
straff en. We hebben als stad veel mensen zwaar tekort gedaan. In dit 
programma vindt u onze oplossingen.

Daarnaast richten onze ideeën voor verbetering van Enschede zich op de 
problemen waar u en ik de afgelopen tijd zo veel over gehoord hebben, 
op de problemen op de huizenmarkt, problemen in de zorg en onder-
steuning, met de gevolgen van Corona en natuurlijk de klimaatcrisis en 
alles wat daarbij komt kijken. De hoeveelheid en ingewikkeldheid van al 
dit soort problemen en crises maakt dat het soms als veel en onmogelijk 
voelt, maar toch is het zo dat we in Enschede veel kunnen doen om (mee) 
te werken aan oplossingen.

Verder vertellen we u over ideeën om Enschede nog leuker, levendiger, 
mooier, gezonder en gaver te maken. Over ons idee van een stad waarin 
in alle stadsdelen en dorpen van alles gebeurt op het gebied van sport, 
cultuur, muziek, evenementen en alles wat mensen het met elkaar goed 
laat hebben. Een Enschede om zo, in alle voorgaande opzichten, trots op 
te zijn.

Dat is ons boekje wat voor u ligt. Daarin zullen ongetwijfeld ook dingen 
ontbreken, want onze stad is zo groot en er gebeurt zo veel, dat het 
onmogelijk is om alles te noemen. Laat het ons weten wat u mist. Want 
politiek doen we met elkaar.

Tot slot kan ik u niet beloven dat al onze ideeën waargemaakt zullen 
worden. Want er zijn vele andere politieke partijen met verschillende 
ideeën en plannen. Dat betekent dat we uiteindelijk met elkaar moeten 
onderhandelen en zo soms allemaal iets toegeven. Als u waarde hecht 
aan onze ideeën hopen wij op uw stem. Want als GroenLinks Enschede 
meer stemmen en zo zetels krijgt, neemt onze invloed toe.

Laat ons weten wat u van het programma vindt en ik wens u een fi jne 
verkiezingsperiode én jaren daarna toe.

Bart Peeters Weem,
Lijsttrekker GroenLinks Enschede
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A ENSCHEDE VOOR IEDEREEN
GroenLinks gelooft in een samenleving waarin er voor mensen wordt gezorgd, 
waarin we aandacht hebben voor elkaar en naar onze omgeving omkijken, in gelijk-
heid en solidariteit. In een maatschappij die voortbouwt op ideeën dat mensen 
gelijk zijn en dat mensen elkaar ondersteunen in wat ze nodig hebben. Of dit 
nu gaat om fi nanciële- of sociale hulp, zorg, aandacht of simpelweg ergens bij 
kunnen horen.

Als GroenLinks willen we bouwen aan een maatschappij die mensen helpt hun 
talent te vinden en te benutten, een maatschappij waarin iedereen meetelt 
zonder dat er wordt gekeken naar afkomst, opleiding, status of identiteit. Een 
maatschappij waarin we ons samen inzetten voor onze omgeving, de natuur 
en de wereld, waarin we gezond willen leven. Een maatschappij waarin we 
ons bewust zijn van culturele verschillen en dit juist een toevoeging vinden 
aan ons Enschede. Een stad waarin we ons samen inzetten voor de lange 
termijn en dus kiezen voor duurzame oplossingen.
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GroenLinks staat voor een overheid die vertrouwen in mensen 
heeft. Veel van ons redden zich goed, zijn zelfstandig en kunnen 
terugvallen op een eigen netwerk of achtergrond. Vaak weten zij 
de gemeente en haar diensten goed te vinden. Er zijn echter ook 
mensen die in een grote mate afhankelijk zijn van de gemeente. 
Enschedeërs die hulp het hardst nodig hebben, maar vaak moeilijk 
toegang tot die hulp hebben. Daarom willen we in die gevallen 
stoppen met onnodige controlemethodes en de belasting die dit 
geeft. Deze controle is vaak gebaseerd op wantrouwen. GroenLinks 
wil werken op basis van vertrouwen in de eigen keuze van mensen 
en in de kennis en kunde van professionals. Bij een hulpvraag zijn de 
wensen en behoeften van mensen leidend. Voor iedereen geldt dat 
het vertrouwen in marktwerking en het zoeken naar de laagste prijs 
niet belangrijker mag zijn dan dat wat mensen uiteindelijk nodig 
hebben. Zorg, woningen en onderwijs (bijv. huiswerkbegeleiding) 
zijn om die reden vaak te belangrijk om volledig aan de commer-
ciële markt over te laten. GroenLinks wil inhoud en kwaliteit voor-
opstellen en organisaties en professionals hiermee laten werken én 
laten samenwerken.

Programmapunten
1. GroenLinks zet de mens en vertrouwen in de mens centraal. De 

menselijke maat in de uitvoering van sociaal beleid wordt de stan-
daard en onnodige administratieve handelingen worden geschrapt. 
We focussen op wat iemand nodig heeft en wat zijn persoon-
lijke mogelijkheden en talenten zijn, in plaats van dat procedures 
leidend zijn.

2. We willen voor de mensen die dat aankunnen een integraal 
persoonsgebonden budget (pgb), als ondersteuning voor zorg, 
werk, wonen en onderwijs. Voor anderen blijft deze ondersteuning 
in natura beschikbaar.

3. Wanneer plannen gemaakt worden voor jeugd, welzijn of zorg 
worden mensen om wie het gaat uitgenodigd als volwaardige 
gesprekspartners.

4. Mensen krijgen de ruimte wanneer zij zelf een zorg-woongroep 
willen vormen; zij houden zeggenschap over hoe ze die willen 
inrichten.

5. We ondersteunen inwoners die willen meepraten over, en meer 
verantwoordelijkheid willen nemen voor de eigen leefomgeving, 
met kennis en gereedschap. Wijkbudgetten zijn hier goede instru-
menten voor.

6. Wij vinden dat kleine zorgaanbieders ook gecontracteerd moeten 
kunnen worden, want vernieuwing en kwaliteitsverbetering komt 
meestal van nieuwe en kleine initiatieven.

A.1 OP BASIS VAN VERTROUWEN
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Een eerlijke en duurzame samenleving maken we met elkaar. Dit 
doen we door ons uit te spreken, de straat op te gaan voor het 
klimaat en tegen racisme en discriminatie. Door voor elkaar te 
(mantel)zorgen, vrijwilligerswerk te doen en mee te doen met 
buurtinitiatieven en coöperaties. Dat lijkt soms vanzelfsprekend, 
maar gaat niet vanzelf. Het vraagt heel veel inzet en blijvende 
aandacht. Van onszelf, van de mensen om ons heen én van de 
overheid.

Tegenstellingen tussen (groepen) mensen in onze samenleving lijken 
de afgelopen jaren groter te zijn geworden. GroenLinks vecht voor 
het verkleinen van die tegenstellingen. Samen met inwoners, maat-
schappelijke organisaties en bedrijven bouwen we aan één samen-
leving. Daar ontmoeten we elkaar, geven we elkaar de ruimte om 
onszelf te zijn en ontdekken we onze eigenaardigheden, overeen-
komsten en verschillen. Eén samenleving die niet statisch is, maar 
altijd verandert. Omdat tijden en mensen veranderen. Het allerbe-
langrijkste: die samenleving maken we met elkaar. Samen zijn wij 
Enschede.

Programmapunten
1. GroenLinks wil ruimhartiger omgaan met mensen in de bijstand 

door bijverdienen tot €200 per maand toe te staan, bijzondere 
bijstand eenvoudiger als gift te geven en bijzondere bijstand in te 
zetten voor onvoorziene medische kosten of kosten voor sociale 
advocatuur.

2. GroenLinks wil dat kinderen altijd volwaardig kunnen meedoen 
met hun klas/leeftijdsgenootjes. Weekendschool, buurtcamping 
en stichting leergeld zijn hier mooie middelen voor. GroenLinks zet 
zich in om de overdracht van armoede van ouder op kind te door-
breken.

3. GroenLinks wil in Enschede proefprojecten met vormen van een 
basisinkomen. Een bijdrage leveren aan de maatschappij kan op 
veel meer manieren dan alleen door betaald werk: ook mantelzorg, 
vrijwilligerswerk en ouderschap hebben grote waarde.

4. Schulden zijn een belemmering voor de regie over je eigen leven. 
GroenLinks wil schuldenproblematiek actief aanpakken door 
bijvoorbeeld in bijzondere gevallen problematische schulden over 
te laten nemen door de gemeente. Door van jongs af aan goede 
fi nanciële voorlichting te geven proberen we schuldenproblema-
tiek te voorkomen.

5. GroenLinks besteedt extra aandacht aan huiselijk geweld - emoti-
oneel en fysiek - en de gevolgen daarvan voor de slachtoff ers. 
We zorgen dat zorgverleners, onderwijzers en buurtcoaches 
voldoende kennis en ervaring hebben om signalen van geweld 
vroegtijdig op te vangen en te melden, ook voor situaties waar 
het moeilijk op te merken is, zoals bij ouderenmishandeling. We 
zorgen voor snelle en adequate hulp en behandeling voor slacht-
off er en dader.

6. GroenLinks bestrijdt actief verborgen slavernij, mensenhandel en 
loverboyproblematiek.

A.2 OOG VOOR ELKAAR
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GroenLinks geeft gezondheid hoge prioriteit en werkt aan een 
gemeente waarin iedere inwoner de zorg krijgt die zij of hij nodig 
heeft, zonder op een lange wachtlijst terecht te komen. Hierbij 
staat GroenLinks voor samenwerking, vertrouwen en solidariteit. 
GroenLinks zet zich in voor zorg dichtbij huis, waarbij degene die 
zorg nodig heeft centraal staat en de mensen om hem of haar heen 
betrokken worden. Goede zorg dient voor iedereen laagdrempelig 
toegankelijk te zijn, ongeacht je (culturele) achtergrond, sociaaleco-
nomische status of beperking.

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Het is ook je gezond voelen. 
Hiervoor zijn controle over je eigen leven, meedoen in de maat-
schappij en wonen in een gezonde, veilige en groene leefomge-
ving cruciale voorwaarden. Het betekent ook mee kunnen doen 
met dingen die niet voor iedereen even vanzelfsprekend zijn. Zo 
heeft een kwart van de inwoners van Enschede moeite met lezen 
en schrijven. Het is belangrijk deze zogenoemde laaggeletterdheid 
te verminderen. Verder is ook het hebben van sociaal contact niet 
vanzelfsprekend. Veel jongeren evenals ouderen in onze stad, van 
allerlei achtergronden, voelen zich eenzaam. Als GroenLinks willen 
we ook hier hulp bieden en initiatieven steunen om eenzaamheid 
tegen te gaan. Want iedereen hoort erbij en moet kunnen meedoen.

Programmapunten
1. Voorkomen is beter dan genezen. GroenLinks zet daarom in op een 

sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachter-
standen.

2. GroenLinks geeft stadsbreed aandacht aan een goede beheersing 
van de Nederlandse taal, gaat laaggeletterdheid tegen en biedt 
mogelijkheden om digitale vaardigheden te verbeteren, zodat 
mensen gemakkelijker informatie kunnen vinden en procedures 
beter kunnen begrijpen.

3. Een veilige jeugd is cruciaal voor een kansrijke start in het leven. 
GroenLinks zet daarom in op preventie en nauwe samenwerking 
met huisartsen, verloskundigen en onderwijsinstellingen. Groen-
Links wil jeugdhulpverlening aan jongeren na hun 18e jaar verder 
faciliteren. Geestelijke gezondheidszorg voor jongeren verdient 
extra aandacht en geld.

4. Als GroenLinks willen we dat mantelzorgers beter ondersteund 
worden. We maken ons daarom hard voor betaalde aanwezig-
heidszorg, zodat mantelzorgers niet overbelast raken. Zelforga-
nisaties kunnen een belangrijke rol vervullen in het ontlasten van 
moeilijk te bereiken mantelzorgers.

5. GroenLinks zet zich in voor mensen met geestelijke gezondheids-
problemen. Hulp en ondersteuning waardoor zij zich thuis blijven 
voelen in hun buurt is daarbij belangrijk.

6. GroenLinks wil meer aandacht voor culturele verschillen tussen 
jongeren zodat kinderen en jongeren met een migratieachter-
stand hun weg naar elkaar en Jeugdhulp kunnen vinden wanneer 
ze die nodig hebben. Daarnaast zetten we ons in voor program-
ma’s die integratie tussen jongeren versterken. En we willen de 
dialoog tussen jongeren en wijkcoaches faciliteren.

7. Er is te weinig aandacht voor kinderen met een licht verstandelijke 
beperking. GroenLinks zet zich daarom in voor meer kennis en 
expertise in de (jeugd)hulpverlening voor deze groep.

8. Ook voor mensen met een lichamelijke, geestelijke of verstan-
delijke beperking, moeten gebouwen, voorzieningen en digitale 
informatie toegankelijk zijn. We zetten vol in op de uitvoering van 
het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

9. GroenLinks zorgt voor ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ wanneer er 
sprake is van meerdere problemen bij een gezin.

10. Sporten is goed voor je en samen sporten is gezellig. GroenLinks 
wil dit stimuleren: in de wijken en dorpen, op scholen, in verzor-
gingshuizen, in kwetsbare buurten, voor mensen met een kleine 
portemonnee en voor mensen met een beperking.

11. Eenzaamheid voorkomen en bestrijden krijgt extra aandacht, 
vooral voor specifi eke doelgroepen als jeugd en ouderen met een 
migratieachtergrond, bijvoorbeeld via het programma ‘Doe mee 
in Enschede.’

A.3 IEDEREEN DOET MEE
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A.4 ALLE RUIMTE VOOR TALENT

Twente is een innovatieve regio met veel kennis en kunde die we 
kunnen inzetten op het gebied van vergroening en duurzaam-
heid. Daarnaast hebben we heel veel individueel talent van onze 
inwoners op allerlei gebieden. GroenLinks wil dat iedereen in staat 
wordt gesteld om in de samenleving mee te doen op een manier die 
het beste bij hen past, om hun talenten te benutten. Zo speelt voor 
alle jongeren de vraag wat ze willen doen na de middelbare school. 
Daarbij wordt de keus voor meer praktijkgerichte opleidingen vaak 
onvoldoende recht gedaan. Juist praktisch geschoolde mensen zijn 
waardevol en onmisbaar in onze samenleving en onze stad, in o.a. 
de zorg en techniek. Ze vormen het fundament van onze economie.

Maar niet alleen bij jongeren speelt de vraag ‘wat wil je gaan doen?’ 
Ook mensen die willen wisselen van beroep, of die na fulltime 
ouderschap of werkeloosheid weer aan de slag willen, willen we als 
GroenLinks helpen met het vinden van een baan of activiteit die 
voor hun goed en passend voelt. Zodat ook zij hun dromen kunnen 
najagen. Mensen, zowel jong als oud, moeten de kans krijgen te 
ontdekken waar hun interesses en motivaties liggen en waar ze 
goed in zijn. Zodat ze met plezier kunnen meedoen in onze maat-
schappij, en zich verder kunnen ontwikkelen op die vlakken waar ze 
zich goed voelen.

We willen ons talent in de regio behouden voor de huidige én 
toekomstige bedrijven en organisaties die dit hard nodig hebben. 
Dit betekent ook aandacht voor woningen en een aantrekkelijke 
stad, zaken waar we in volgende hoofdstukken op terug komen. 
Enschede moet een stad zijn waarin iedereen een leven lang de 
mogelijkheid heeft om zich door te ontwikkelen. Daarbij ligt ieders 
ontwikkeltempo anders. Aandacht daarvoor is belangrijk. Zo vinden 
en benutten we de verschillende talenten die in ons Enschede te 
vinden zijn en onze stad steeds beter en mooier maken.

Programmapunten 
1. GroenLinks laat jongeren hun horizon verbreden door maatschap-

pelijke stages, vrijwilligerswerk en burgerschapsprojecten op 
school.

2. GroenLinks besteedt aandacht aan ‘vrijdagen van de toekomst’ 
(Fridays4Future) en vergelijkbare initiatieven op scholen. Door 
jeugd op te leiden tot wereldburgers met een brede blik zijn ze 
veel beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

3. GroenLinks zorgt ervoor dat de gemeente vooroploopt met het 
aanbieden van een breed scala aan stageplekken.

4. Onder GroenLinks neemt de gemeente een regierol om mensen 
met vaardigheden te steunen in het traject naar betaald werk. 
Dit kan door opgedane vaardigheden om te zetten in diplo-
ma’s, omscholing of door werkervaring op te doen en door het 
erkennen van diploma’s van elders gevolgde opleidingen.

5. De gemeente jaagt duurzame startups en sociaal ondernemers 
aan die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duur-
zaamheidsvraagstukken door de sterke Twentse bouwsector en 
onze kennis- en opleidingsinstituten te verbinden. Twente wordt 
zo een proeftuin voor duurzaam bouwen, wonen, werken en 
circulaire economie.

6. Enschede stimuleert duurzaam ondernemerschap en faciliteert 
de transitie naar een duurzame samenleving, zodat bedrijven 
daarvan kunnen profi teren én duurzame werkgelegenheid wordt 
gecreëerd. We tonen waardering voor bedrijven en instellingen 
die vooroplopen in duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

7. GroenLinks zet samen met Twence en Twente Milieu in op het 
creëren van nieuwe werkgelegenheid met het ‘upcyclen’ (herge-
bruiken) van afval. Twence gaat zich transformeren van afvalver-
brander tot spil in de circulaire economie.

8. GroenLinks stimuleert het aantrekken van bedrijven die milieu-
vriendelijk werken. Een meer duurzame economische ontwikke-
ling levert werkgelegenheid op.

9. GroenLinks erkent de talenten van ouderen. Ook na pensionering 
krijgen mensen mogelijkheden om zich te ontwikkelen en hun 
vaardigheden, betaald of onbetaald, in te zetten voor de maat-
schappij en voor geluk voor henzelf en hun naasten.
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B OP WEG NAAR EEN GROENE TOEKOMST
De opwarming van de aarde met alle nadelige gevolgen en gevaren is een crisis die 
zowel wereldwijd, landelijk als lokaal zo veel mogelijk tegengegaan moet worden. 
Waar droogte of extreme regenval nu al direct merkbaar zijn, zullen ook negatieve 
gevolgen op langere termijn door een stijgende zeespiegel en hoe mensen hierop 
reageren nadelige invloed hebben op hoe we in Enschede leven. Het is daarom 
van het grootste belang om ook lokaal maatregelen te nemen om klimaat-
verandering te remmen. GroenLinks wil een samenleving vrij van fossiele 
brandstoff en als kolen olie en gas. In plaats daarvan willen we grondstoff en 
oneindig blijven gebruiken, duurzame energie om onze huizen en bedrijven 
te verwarmen, een goed openbaar vervoernet, ideale fi etsvoorzieningen en 
inwoners vervoersmiddelen laten delen (zogeheten deelmobiliteit).

Groen en natuur zijn bovendien onmisbaar. Onze zuurstof, ons voedsel, 
ons gemoed en zo onze gezondheid zijn direct en onlosmakelijk 
verbonden met de natuur om ons heen. GroenLinks wil meer aandacht 
en zorg voor de natuur in onze stad en alles wat daarbij komt kijken. We 
moeten onszelf en onze kinderen weer leren hoe belangrijk die natuur 
is. Om te voorkomen dat we plagen hebben als de eikenprocessierups. 
Om te voorkomen dat gewaardeerde bomen op de singels moeten 
worden gekapt door een slechte ondergrond. Om het voortbestaan 
van verschillende planten, dieren en insecten te behouden. Voor een 
fi jne en gezonde leefomgeving. Daarvoor moeten we nu de handen 
uit de mouwen steken!

Als GroenLinks willen we dat grondstoff en niet worden wegge-
gooid of vernietigd, maar worden hergebruikt. Vrijwel alle mate-
rialen kunnen oneindig hergebruikt worden en steeds opnieuw 
voor hetzelfde doel worden ingezet, of zelfs nog nuttiger dan 
waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Een economie 
die dit doet noemen we een circulaire economie. Ook op het 
niveau van een gemeente als Enschede kunnen we zo bijvoor-
beeld metalen recyclen zodat dit niet op andere plekken in de 
wereld met grote milieuvervuiling gedaan hoeft te worden.
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We roepen als gemeente Enschede de klimaatnoodtoestand uit en 
zetten klimaat en duurzaamheid bovenaan de politieke agenda. 
GroenLinks staat voor het maximaal faciliteren van hernieuwbare 
energie en warmte, waarbij inpassing in het landschap en verster-
king van natuurwaarden centraal staan. Warmteopwekking moet 
duurzaam zijn. We hebben aandacht voor het terugdringen van 
fi jnstof en andere vormen van luchtvervuiling. GroenLinks wil dat 
de energietransitie duurzaam en eerlijk verloopt en samen met 
inwoners van Enschede wordt vormgegeven en uitgevoerd.

De gemeente Enschede is verplicht concrete invulling te geven aan 
de Regionale Energie Strategie en moet in 2050 van het gas af zijn. 
Dit zijn grote verantwoordelijkheden, die samen met inwoners 
gedeeld moeten worden.

Programmapunten
1. We bevorderen energiebesparing en isolatie, gaan aan de slag 

met het opwekken van duurzaam hernieuwbare energie binnen 
onze gemeente, werken aan opslag van hernieuwbare energie en 
gebruiken technieken zoals smart grids. We doen mee aan energie-
projecten op regionale, nationale en internationale schaal.

2. GroenLinks wil zonnepanelen op alle geschikte - en geschikt te 
maken plaatsen zoals daken, bedrijventerreinen, boven parkeer-
plaatsen, en restruimtes zoals taluds en geluidswallen. Zonne-
weiden op geschikte plekken worden toegestaan, mits ze zo 
worden aangelegd dat biodiversiteit en natuurwaarden worden 
versterkt.

3. GroenLinks is voor het plaatsen van (middel-)grote windturbines op 
bedrijventerreinen, Vliegveld Twente en langs hoofdwegen en voor 
kleine windturbines op geschikte plaatsen zoals bij agrariërs, op 
daken van bedrijven, fl ats en hoge gebouwen.

4. Energieprojecten van, door en voor de lokale gemeenschap zijn 
het uitgangspunt, waarbij baten ook terugvloeien naar die lokale 
gemeenschap.

5. Enschede geeft haar inwoners en organisatie informatie en advies 
m.b.t. vergunningen, fi nanciering, subsidies en andere zaken bij 
duurzaamheidsprojecten, zodat zij bijvoorbeeld garanties van 
leveranciers op (eind)resultaat kunnen afdwingen.

6. GroenLinks pakt energiearmoede aan en zorgt dat de totale 
woonlasten van huishoudens met een laag inkomen niet stijgen. 
Mensen met een laag inkomen, te beginnen bij mensen met een 
uitkering van de gemeente, krijgen persoonlijk advies en hulp bij 
het nemen van energiebesparende maatregelen.

7. GroenLinks wil dat de transitie naar gasloze wijken samen met 
de bewoners en woningbouwcorporaties wordt opgepakt zodat 
de keuze wat het beste alternatief voor gas is samen genomen 
wordt.

8. Het Enschedese warmtenet wordt slechts uitgebreid wanneer er 
zekerheid is dat er voor minimaal de komende 50 jaar de beno-
digde warmte volledig duurzaam kan worden opgewekt.

B.1 MEER DUURZAME ENERGIE
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Duurzaam bouwen betekent voor GroenLinks dat gebouwen een 
hoog energielabel hebben, weinig energie verbruiken, zelf energie 
opwekken, uit herbruikbare materialen bestaan en er innovaties 
worden toegepast om het water- en energieverbruik te beperken. 
Groen is onlosmakelijk verbonden met bouwen in de vorm van 
groene daken en gevels, en met een groene omgeving rondom een 
bedrijfsgebouw of wijk.

Programmapunten
1. GroenLinks zet in op circulair bouwen. Nieuwe gebouwen worden 

zodanig gebouwd dat materialen en onderdelen later kunnen 
worden hergebruikt. We stimuleren het gebruik van duurzame 
bouwmaterialen en geven volop ruimte aan experimenten met 
nieuwe vormen van duurzaam bouwen.

2. Alle nieuwe gebouwen worden minimaal energieneutraal en 
gasloos ontwikkeld en dienen geschikt te zijn voor zonnepanelen 
en duurzame warmtebronnen. Huurwoningen worden bij renova-
ties verbeterd (hoger energielabel). Gemeente stimuleert verhuur-
ders woningen te isoleren en zonwering aan te brengen.

3. Nieuwbouw van kantoren, instellingen en voorzieningen vindt 
zoveel mogelijk plaats rond stationslocaties en andere OV-knoop-
punten.

4. We gebruiken optimaal de ruimte binnen de grenzen van onze 
huidige bebouwing voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en 
kijken pas daarna naar het bebouwen van het buitengebied. Op 
bedrijventerreinen is veel winst te halen door herstructurering en 
intensiever gebruik van ruimte. We stimuleren intensief en meer-
voudig ruimtegebruik en we sporen, bijvoorbeeld via grondprijsbe-
leid, bedrijven aan om in meer lagen te bouwen.

5. GroenLinks maakt duurzaamheid vanaf het allereerste begin inte-
graal onderdeel bij planvorming, ontwikkeling en aanleg van nieuwe 
woon- of werklocaties en hun infrastructuur.

6. We voorkomen vervuiling van de bodem door bijvoorbeeld opslag 
in zoutcavernes, slibdepots in plassen, of injecties van afvalwater. 
Locaties met bodemverontreiniging worden zo snel mogelijk gesa-
neerd, en waar mogelijk verhaalt de gemeente de kosten op de 
vervuiler.

7. De milieubelasting van kunstgrasvelden voor sport moet tot een 
minimum beperkt worden. Waar mogelijk worden ze vervangen 
door natuurgrasvelden.

B.2 DUURZAMER BOUWEN EN ONTWIKKELEN
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Verschillende soorten dieren en planten hebben is noodzake-
lijk om de natuur op orde te houden en voorkomt problemen op 
allerlei gebieden. Het is belangrijk dat mensen meer bewust zijn 
van het belang van deze biodiversiteit, zeker omdat het hier steeds 
slechter mee gaat en duizenden soorten insecten, dieren en planten 
uitsterven. GroenLinks wil aandacht creëren voor het belang van 
biodiversiteit door samen met bewoners planten en bloemen voor 
insecten te plaatsen in geveltuintjes en boomranden.

Programmapunten
1. Bij het beheer van de openbare ruimte staan biodiversiteit, 

bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop.

2. GroenLinks stimuleert de vestiging van biologische, vegetarische 
en veganistische eetgelegenheden en het gebruik van lokaal gepro-
duceerde producten.

3. We versterken en verbinden de groene zones in onze stad zodat 
ze een geheel vormen dat ruimte biedt voor recreatie en dient als 
bewegingsruimte voor wilde dieren.

4. Bij bouwprojecten en herinrichting van de openbare ruimte worden 
natuur, ecologie en biodiversiteit standaard in de plannen meege-
nomen. We beschermen en stimuleren aanplant van inheemse 
boom- en plantensoorten en hebben in het bijzonder aandacht 
voor het creëren en verbeteren van leefruimte voor dieren die 
bedreigd worden in hun voortbestaan zoals stadsvogels, vleer-
muizen, bijen en vlinders.

5. GroenLinks stelt (tijdelijk) braakliggende terreinen beschikbaar voor 
wilde natuur.

6. De gemeente bestrijdt ongedierte en invasieve planten- en dieren-
soorten met de meest milieuvriendelijke methodes. We stimuleren 
inwoners en (agrarische) bedrijven hetzelfde te doen.

7. We creëren een vangnetregeling voor mensen die door omstandig-
heden niet in staat zijn om voor een huisdier te zorgen en houden 
bij veiligheids- en rampenplannen rekening met maatregelen voor 
de opvang van (huis-)dieren.

8. Er komen afrasteringen langs wegen en dorpskernen voor reeën 
en ander wild. Op wegen in en langs natuurgebieden gaat boven-
dien een nachtelijke snelheidsbeperking gelden.

9. Met subsidies stimuleren we het soortenrijk en diervriendelijk 
inrichten van tuinen voor bijvoorbeeld egels en insecten.

B.3 MEER BIODIVERSITEIT EN DIERENWELZIJN
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In een stad bewegen we ons veel. We gaan naar ons werk, naar 
school, doen boodschappen, vullen onze vrije tijd en nog veel meer. 
Daarbij lopen we, fi etsen we en gebruiken we het openbaar vervoer 
en gemotoriseerd verkeer zoals natuurlijk de auto. De auto die 
we gebruiken, zowel uit noodzaak als uit gemak, levert alleen ook 
vervuiling, overlast en gevaar op voor mensen in onze stad. Voor 
GroenLinks betekent dit vooral dat de rol van de auto kleiner zou 
moeten worden. De ruimte in onze stad is er in de eerste plaats voor 
mensen om te leven. Voor recreatie, ontmoetingen, spelen, sport 
en ontspanning. Om te wonen in veilige straten en met ruimte voor 
de voetganger en de fi etser. Waar alles wel bereikbaar blijft voor de 
auto is die er te gast, en wordt niet noodzakelijk gebruik ontmoe-
digd. Openbaar vervoer en vooral de fi ets zijn gezonde en schone 
alternatieven waar in Enschede al veel voor gedaan wordt, maar het 
kan nog beter.

Programmapunten
1. GroenLinks wil openbaar vervoer behouden en verbeteren. Alle 

buurten en dorpen, in het bijzonder alle scholen, winkel-, zorg- en 
voorzieningencentra blijven bereikbaar per stads- of streekbus, 
die op schone energie gaat rijden. Buiten de spits wordt stadsver-
voer gratis en het weekend kaartje naar het centrum voor €1 komt 
terug. GroenLinks pleit voor een betere aansluiting op het lande-
lijke ov-netwerk en op Duitsland, waaronder nachtverbindingen en 
afstemmingen met lokale evenementen.

2. GroenLinks neemt maatregelen om de leefbaarheid te vergroten. 
Fietsgebruik wordt verder gestimuleerd. Buiten de belangrijkste 
hoofdwegen verlagen we de snelheid binnen de bebouwde kom 
naar 30 km/u (buurtontsluiting) en 15 km/u (woonerven). Waar 
mogelijk maken we wegen auto-arm en stimuleren we eenrich-
tingsverkeer; het binnensingelgebied wordt alleen toegankelijk voor 
bestemmingsverkeer.

3. Voor het parkeren van fi etsen voeren we een minimale norm in 
voor kantoren, scholen en voorzieningen en houden we in de stad 
rekening met het parkeren van bakfi etsen, elektrische fi etsen en 
andere fi etsvormen. GroenLinks stimuleert het deelgebruik van 
vervoersmiddelen.

4. GroenLinks wil dat snorfi etsen, brommers en scooters voortaan 
op de rijbaan rijden. Speed pedelecs mogen op hiervoor 
geschikte fi etspaden.

5. We voeren milieuzones in voor de binnenstad en woonwijken.

6. We stimuleren distributiebedrijven en bezorgdiensten om met 
schone/elektrische voertuigen te rijden en samen te werken zodat 
er per buurt nog maar één elektrisch busje hoeft rond te rijden 
om de pakketjes te bezorgen.

7. We richten schoolomgevingen zodanig in dat fi etsen naar school 
wordt gestimuleerd, en het wegbrengen van kinderen op de 
achterbank van auto’s wordt ontmoedigt.

B.4 DUURZAMERE MOBILITEIT
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C SAMEN WONEN
Een stad bestaat om in te wonen. Een veilige, groene en gezonde omgeving waar 
we, met of zonder gezin, dagelijks fi jn kunnen leven. Voor de gemeente is er de 
rol om die omgeving te verzorgen, om voldoende (woon)ruimte te creëren en 
om mensen te helpen die moeite hebben met de dagelijkse dingen. Door als 
gemeente en inwoners naar elkaar om te kijken voorkomen we veel problemen 
en wordt een leefomgeving voor iedereen prettiger en beter. Hier ligt een 
belangrijke rol voor ontmoetingsplekken en mensen die van dichtbij helpen en 
verbindingen leggen met instanties. Juist door hiermee vroegtijdig problemen 
te voorkomen houden we een fi jne leefbare stad.

Bij een aantrekkelijke stad hoort voldoende aandacht voor veiligheid, want 
een onveilige stad is een onaantrekkelijke stad. De gemeente hoort haar 
taak op het gebied van veiligheid en handhaving goed uit te voeren. In 
dit programma is al gesproken over veiligheid op het gebied van verkeer, 
gezondheid en over gelijkwaardige behandeling, een noodzakelijke basis 
voor het gevoel van veiligheid van velen. Het is beter om overlast te 
voorkomen dan hiertegen op te moeten treden. Dat vraagt om voor-
zieningen voor alle groepen in de stad. Uiteindelijk zijn de wijkagent 
en sociale netwerken in de stad de basis van een veilige stad. Waar 
techniek kan bijdragen aan (een gevoel van) veiligheid, mag dit niet 
ten koste gaan van de vrijheid van onze inwoners of van dezelfde 
veiligheid die we juist proberen te beschermen.
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Een dak boven je hoofd is een grondrecht. Helaas zitten we in een 
situatie waarin de wachtlijsten voor huurwoningen gigantisch zijn en 
er voor velen geen betaalbare koopwoning te krijgen is. Als Groen-
Links willen we dat er meer betaalbare woningen gebouwd gaan 
worden, waar onder extra sociale huurwoningen. Zeker ook voor de 
toenemende groep van eenpersoonshuishoudens. Daarnaast willen 
we huidige woningen creatiever en slimmer benutten, bijvoorbeeld 
via het splitsen van woningen waar het kan, het stimuleren van 
doorstroming en het mogelijk maken van alternatieve woonvormen 
en creatieve oplossingen, zoals wooncoöperaties. GroenLinks zet 
zich in voor huizen op maat.

Programmapunten
1. Bij alle nieuwbouwplannen wordt rekening gehouden met een 

minimaal percentage sociale huurwoningen en een minimaal 
percentage woningen in het lagere en middensegment (koop en 
huur).

2. GroenLinks vindt dat woningen zijn bedoeld om in te wonen, niet 
om in te beleggen en verhandelen. Daarom voeren we in veel 
gevallen een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding in 
voor nieuwe koopwoningen.

3. We houden buurten schoon. We maken afval scheiden makke-
lijker en aantrekkelijker, door betere communicatie, extra inzet van 
afvalcoaches en meer plekken waar afval gescheiden kan worden 
ingeleverd. Afval is immers grondstof. We gaan door met acties als 
de Landelijke Opschoondag en zakgeldprojecten voor jongeren.

4. GroenLinks zorgt voor meer tijdelijke woningen, door bijvoorbeeld 
leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden te veranderen in woon-
ruimte.

5. We geven ruimte aan nieuwe initiatieven op woongebied zoals 
particulier opdrachtgeverschap, woonvormen, woon-zorgclusters 
en willen zo veel mogelijk innovatief en duurzaam bouwen.

6. Om dakloosheid aan te pakken moet in de eerste levensbehoefte 
van een dak boven je hoofd worden voorzien. Dakloosheid wordt 
de verantwoordelijkheid van de wethouder Wonen en er wordt 
geprobeerd daklozen eerst een dak boven het hoofd te geven 
voordat andere problemen met structurele hulp worden aange-
pakt.

7. GroenLinks zorgt samen met woningbouwcorporaties en instel-
lingen voor voldoende maatschappelijke opvang en woonruimte 
voor kwetsbare groepen en mensen met urgentie, verspreid over 
de stad.

8. Het uitbuiten van huurders moet meer worden aangepakt. Een 
verhuurdersvergunning wordt verplicht. Wie huurders uitbuit, niet 
zorgt voor fatsoenlijke woonomstandigheden of discrimineert bij 
het toelaten van huurders, verliest zijn of haar vergunning. Hierop 
wordt streng gecontroleerd.

9. Voor studenten en werkende jeugd gaan we grootschalig bouwen. 
Als studentenstad is het essentieel voldoende en goede woon-
ruimte te bieden aan studenten die voldoen aan alle eisen op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en onderhoud. Tegelijkertijd 
beperken we de ‘verkamering’ waar dit tot overlast leidt.

10. Als gemeente draagt Enschede verantwoordelijkheid om te 
zorgen voor goede en voldoende huisvesting voor arbeids-
migranten. Bedrijven mogen alleen nieuwe arbeidsmigranten 
aanstellen als er fatsoenlijke huisvesting voor hen beschikbaar is.

11. GroenLinks wil dat Enschede, als grote gemeente, meer verant-
woordelijkheid neemt voor de opvang van vluchtelingen.

C.1 WONEN VOOR IEDEREEN



Verkiezingsprogramma GroenLinks Enschede 2022-2026     p. 16

Wanneer mensen bij elkaar in de buurt wonen zorgt dit voor meer 
momenten waarop ze elkaar ontmoeten en voor meer begrip 
voor een ander die je anders niet zou kennen. GroenLinks zet zich 
daarom in voor wijken met verschillende groepen mensen bij elkaar. 
Wonen mag niemand uitsluiten of uitbuiten. Iedereen moet in 
elke wijk of buurt veilig en prettig kunnen wonen. Dit is een van de 
manieren om een stad beter te maken, net als de zorg voor prettige, 
leefbare, veilige, goed bereikbare én groene wijken met voldoende 
speelruimte en voorzieningen. Wijken waarin iedereen maximaal 
mee kan doen en waar mensen elkaar zo veel mogelijk kennen.

Programmapunten
1. In de wijk is een centrale rol weggelegd voor wijkcentra, buurt-

huizen, speeltuingebouwen, sportkantines of gebouwen op sport-
complexen voor activiteiten zoals dagopvang, buurtactiviteiten 
en als huiskamer van de buurt. Veel problemen kunnen worden 
voorkomen door laagdrempelige activiteiten en ontmoeting, en de 
inzet van de professionals in de wijk zoals de jongeren- en ouderen-
werker.

2. GroenLinks stimuleert toegankelijke repair café’s, kringloopwin-
kels, weggeefwinkels en kookgroepen voor zowel ontmoeting om 
eenzaamheid tegen te gaan, als om duurzaam gedrag te stimuleren 
en om oude spullen een tweede leven te geven.

3. Daar waar wijken geherstructureerd worden, betrekken we 
de huidige inwoners in de plannen en zorgen we dat ze na het 
afronden van de herstructurering weer terug kunnen keren in hun 
oude wijk.

4. We investeren in de leefbaarheid en veiligheid in de buurten. Door 
initiatieven als de buurtapp, maar ook door meer wijkagenten in de 
wijk en ondersteunen van buurtbemiddeling.

5. We werken samen met religieuze, levensbeschouwelijke en maat-
schappelijke organisaties, verenigingen, onderwijs, hulpverleners, 
politie en veiligheidsdiensten om polarisatie en radicalisering in 
onze stad en daarbuiten tegen te gaan.

6. GroenLinks staat zeer terughoudend tegenover maatregelen als 
cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en 
samenscholingsverboden. Sta dergelijke maatregelen alleen en 
onder strenge voorwaarden toe als geen ander middel helpt om 
de openbare orde en veiligheid te bewaren. Gebiedsverboden 
worden streng gecontroleerd, zeker als het gaat om de veiligheid 
van ex-partner en kinderen.

C.2 SAMEN IN DE STRAAT, BUURT EN WIJK
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Dagelijks groen zien en ervaren, geeft mensen een positief gevoel 
over hun straat en wijk. GroenLinks wil schone lucht voor iedereen, 
kwetterende vogels en kinderen die zorgeloos buiten spelen. Groen-
Links strijdt voor het recht op een groene leefomgeving voor en 
van ons allemaal. Daarom willen wij fundamenteel kiezen voor een 
gezonde en duurzame leefomgeving. Sporten en bewegen is van 
groot belang voor onze inwoners. Sportfaciliteiten moeten toegan-
kelijk zijn en goed onderhouden, zodat deze door zo veel mogelijk 
Enschedeërs kunnen worden gebruikt. Ook zwembaden vervullen 
een belangrijke maatschappelijke rol in Enschede als het gaat om 
het aanleren van zwemmen en het werken aan een gezonde leefstijl.

Enschede is een groene stad, maar mag op veel gebieden nog 
groener. (Woon)wijken mogen groener met natuurzones die koeling 
bieden in hete zomers en hittestress tegengaan. Daarnaast creëren 
we meer stadsbeken of wadi’s om extra regenwater op te slaan. 
Natuurstroken, parken en velden in de stad geven noodzakelijke 
ruimte aan recreatie en ontspanning.

Programmapunten
1. GroenLinks wil een gezonde levensstijl voor iedere Ensche-

deër stimuleren. We moedigen bewegen aan door in onze stad 
voldoende en laagdrempelige sportmogelijkheden te bieden. We 
willen voldoende zwemwater voor alle doelgroepen en leeftijden. 
Het waar mogelijk behouden van kleine zwembaden biedt uitkomst 
voor speciaal onderwijs, doelgroepen en voor mensen die niet 
tegen te veel prikkels kunnen.

2. We vergroenen straten, buurten, openbare ruimtes door o.a. 
het inrichten van geveltuintjes, buurttuinen en groene school-
pleinen en stimuleren groene gevels en daken. We creëren groene 
wandelrondjes door de buurt. Er worden extra bomen gepland, er 
komen Tiny Forests, pluktuinen, voedselbossen, stadslandbouw in 
wijken en aan de stadsrand en iedere basisschool krijgt een eigen 
moestuin. Zo vergroten we de biodiversiteit en natuurbeleving in 
de stad.

3. We gaan veel zorgvuldiger om met de bomen in onze gemeente. 
De kapvergunningsplicht wordt weer ingevoerd en alleen in het 
uiterste geval, wanneer er geen alternatieven zijn, mag een boom 
worden gekapt. Voor iedere boom die de gemeente kapt, planten 
we er minimaal één terug.

4. We vervangen waar mogelijk verharding door groen en we 
planten bomen en struiken op parkeerterreinen en andere grote 
verharde vlaktes.

5. GroenLinks wil regenwater zoveel mogelijk opvangen in vijvers, 
wadi’s en infi ltratiezones en wil waar mogelijk water afvoeren via 
(stads-) beken. We promoten het afkoppelen van regenpijpen en 
stimuleren bedrijven en bewoners om regenwater te gebruiken 
voor het sproeien van de tuin of doorspoelen van het toilet, zodat 
drinkwater wordt gespaard.

6. Luchtvervuiling, met name van fi jnstof, is een probleem dat de 
gezondheid schaadt van alle inwoners. GroenLinks stelt een 
actieplan luchtkwaliteit op met maatregelen om deze in Enschede 
te verbeteren. We pakken de luchtvervuiling van hout en kolen-
kachels aan, met voorlichting over houtstook en gezondheidsri-
sico’s. Vervuilende kachels zoals open haarden mogen niet meer 
in nieuwbouw. Het meest vervuilende verkeer (brommers, oude 
vracht/bestelbusjes) wordt geweerd door milieuzones in te stellen 
in woonwijken. Gemeentelijke bladblazers worden elektrisch.

7. We gaan de ‘lichtvervuiling’ aanpakken: openbare verlichting 
wordt gedimd waar mogelijk, door onder andere slimme straat-
verlichting toe te passen. We zorgen wél dat het gevoel van veilig-
heid behouden blijft en de wandelaar en fi etser voldoende licht 
hebben om zich veilig te voelen.

8. Geluidsoverlast beïnvloedt de leefbaarheid. Drukke wegen krijgen 
geluidsarme bestrating.

C.3 EEN GROENE EN GEZONDE GEMEENTE
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10. Samen met de andere Twentse gemeenten behouden en 
versterken we de unieke natuurwaarden van het Twentse land-
schap. In het buitengebied worden geen wegen verhard, uitgezon-
derd fi etspaden. Evenementen en nieuwe ontwikkelingen worden 
er alleen toegestaan als deze geen negatieve eff ecten hebben op 
de omgeving, en de rust en natuur beschermd blijven.

9. Vuurwerk afgestoken door consumenten/particulieren leidt tot veel 
overlast, luchtvervuiling, en schade. GroenLinks wil daarom een 
totaalverbod op vuurwerk voor consumenten/particulieren binnen 
Enschede. Een centrale vuurwerkshow door professionals is een 
goed alternatief.
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D TROTS OP ENSCHEDE
Enschede is de grootste stad in het Oosten van Nederland en heeft de voorzie-
ningen die daarbij horen. Denk aan onze onderwijsinstellingen, zowel praktisch als 
theoretisch/academisch en ons rijke studentenleven; onze sportvoorzieningen, 
sportverenigingen en clubs; onze culturele voorzieningen en organisaties, van 
amateurverenigingen, theaters, orkesten tot operagezelschap; onze aanspre-
kende festivals op het gebied van muziek, techniek, kunst en onze sportevene-
menten met landelijke allure. Ook is Enschede één van de groenste gemeenten 
van Nederland. Met al deze dingen hebben we een stad waar we terecht trots 
op mogen zijn. GroenLinks koestert al deze dingen en vindt het belangrijk dat 
onze inwoners en bezoekers van de stad hier optimaal van kunnen genieten 
en er trots op kunnen zijn.

Enschede is een trotse Twentse stad met een rijke geschiedenis, eigen 
identiteit en cultuur. We zijn trots op oans Eanske en moeten dit koesteren 
en onze eigenheid bewaren. Daarnaast is Enschede ook steeds meer een 
internationale stad. Met onze universiteiten, hogescholen en bedrijven 
trekken we mensen van over de hele wereld aan om te studeren, wonen 
en werken in onze stad. Deze mensen zorgen voor kennis, werkgele-
genheid, innovatie, creativiteit en het ontstaan van nieuwe initiatieven. 
Daarnaast is Enschede van oudsher al sterk verbonden met Duitsland. 
Denk aan de aantrekkingskracht van de markt en aan euregionale 
samenwerking. Steeds meer mensen weten Twente en Enschede te 
vinden als toeristisch gebied.

Bijzonder aan Enschede zijn ook haar parken en ruime groene 
buitengebieden. Het Abraham Ledeboerpark staat in de top 
10 van mooiste parken in de wereld (Green Flag Award), en 
Enschede staat wereldwijd zelfs op plek 19 van groene steden. 
Dit kunnen en willen we beter gaan benutten en meer aandacht 
aan gaan geven. Mede dankzij GroenLinks is de pijler ‘Groene 
leefstad’ in veel stedelijke visies opgenomen.
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GroenLinks streeft naar een inclusieve, tolerante, open samen-
leving waarin mensen met verschillende religieuze en culturele 
achtergronden, seksuele voorkeuren, levensstijlen en leeftijden met 
respect voor elkaar samenleven. We zijn trots dat Enschede zich om 
deze reden een Regenboogstad mag noemen. Om iedereen met 
verschillende achtergronden mee te laten doen aan het openbare 
leven blijft dit iets om met de diverse organisaties op dit gebied 
verder uit te werken.

Programmapunten
1. GroenLinks wil dat Enschede een stad is waarin zowel huidige 

bewoners als nieuwkomers zich welkom voelen; studenten, vluch-
telingen, arbeidsmigranten, expats. De gemeente zorgt zowel voor 
mensen die hier lang wonen als voor hen die hier tijdelijk wonen.

2. GroenLinks staat voor een actief antidiscriminatiebeleid. We accep-
teren geen enkele vorm van racisme en discriminatie en reageren 
snel en adequaat op signalen die daarop wijzen. We bevorderen de 
emancipatie van LHBTIQ+.

3. Meedoen in een aantrekkelijke stad hoeft geen geld te kosten. 
Ook voor minima zorgt GroenLinks voor voldoende activiteiten en 
openbare voorzieningen.

4. De grens naar Duitsland zou geen barrière moeten zijn voor onder-
nemers, bewoners, studenten en andere groepen of instellingen. 
Daarom werken we in Euregionaal verband samen om administra-
tieve en bestuurlijke drempels weg te nemen en grensoverschrij-
dende OV-verbindingen te verbeteren.

5. We doen als Enschede mee aan landelijke en internationale vredes-
acties, zoals “Mayors for Peace” en de Vredesweek. We stimuleren 
en ondersteunen activiteiten die zich richten op internationale soli-
dariteit, vrede, duurzaamheid en rechtvaardigheid.

6. Ook kwetsbare mensen verdienen een fi jne plek in Enschede; 
mensen met een zorgvraag, mensen die vluchten voor oorlog, 
geweld of vervolging omdat ze zich inzetten voor mensenrechten. 
Voorzieningen voor deze groepen horen in elke wijk, gecombineerd 
met een Enschedees noaberschapsprogramma. Enschede meldt 
zich aan als Shelter City.

7. GroenLinks stimuleert dat de gemeente naast de opvang van 
statushouders en vluchtelingen hun ook zinvolle activiteiten 
aanbiedt. Aan vluchtelingen zonder verblijfsstatus wordt een 
noodopvang geboden die niet alleen uit bed, bad en brood 
bestaat, maar ook uit begeleiding en dagbesteding.

8. GroenLinks komt op voor diversiteit op de werkvloer. De 
gemeente wordt een voorbeeldwerkgever door bijvoorbeeld 
anoniem solliciteren de norm te maken. Met het bedrijfs-
leven maken we harde afspraken over het in dienst nemen van 
jongeren, ouderen, laaggeschoolden en personen met een 
handicap.

D.1 EEN GASTVRIJE EN INCLUSIEVE GEMEENTE
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Kunst en cultuur maken een stad mooi, levendig en aantrekkelijk: 
denk aan architectuur, cultureel erfgoed, evenementen en street 
art. Of het nu is door samen naar een festival te gaan of door zelf 
met anderen te zingen, dansen of toneel of muziek te maken, door 
culturele activiteiten komen mensen, net als bij sport, bij elkaar. Het 
is gezond en maakt mensen onderdeel van een gemeenschap en zo 
van de stad. Daarnaast geven cultuur en erfgoed een stad kleur en 
karakter.

GroenLinks wil stimuleren dat mensen in aanraking komen met, 
en zich welkom voelen bij, culturele plekken in de stad. Er zijn 
veel culturele instanties in Enschede. Cultuur moet meer naar de 
mensen komen met activiteiten, laagdrempelig in de wijk, dichtbij 
huis. De museumnacht en kunst in het volkspark brengen verschil-
lende mensen al bij elkaar. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de 
waarde van broedplaatsen en culturele feestdagen. Cultuur maakt 
een stad aantrekkelijker. Om er te gaan wonen en werken, maar ook 
om te bezoeken.

Enschede heeft onderscheidende culturele opleidingen zoals AKI 
en ARTEZ. Ook landelijk wordt gezien dat er in Enschede interes-
sante dingen gebeuren: Planet Art, Tetem en het Boosterfestival 
zijn landelijk erkend. Helaas heeft ook de Enschedese cultuur te 
lijden onder corona en verdient daarom de komende jaren extra 
aandacht. Het zijn vooral de makers: de artiesten, de kunstenaars, 
de evenementenorganisaties die het zwaarst zijn getroff en.

Programmapunten
1. GroenLinks is trots op Enschede als de culturele hotspot van het 

Oosten en zorgt dat dit uitgedragen wordt in woord en daad, zowel 
naar buiten als naar de eigen bevolking en laat de diversiteit aan 
initiatieven zien, van klein tot groot en van gangbaar tot experimen-
teel.

2. We creëren een aantrekkelijker en breder cultuuraanbod, door 
met name te investeren in de programmering in plaats van in 
gebouwen. De grote Enschedese cultuurinstellingen geven ruimte 
aan amateurverenigingen uit Enschede. Er komt een Cultuur-
fonds, dat de middelen krijgt om kleinschalige lokale culturele 
initiatieven te ondersteunen middels eenmalige subsidies.

3. Bij investeringen in de openbare ruimte en gebiedsontwikkelingen 
komt een bijdrage voor kunst en cultuur mee, met een vrije vorm. 

4. We versterken het imago van Enschede als festivalstad. Culturele 
organisaties worden gefaciliteerd om kleine festivals op te zetten 
die op termijn de kans hebben om uit te groeien tot landelijk 
aantrekkelijke evenementen.

5. We investeren in de duurzaamheid en kwaliteit van culturele orga-
nisaties. We maken meerjarenafspraken vanuit een cultuurvisie 
en zetten een cultureel fondsenwerver in.

6. Vaste en betaalbare plekken voor bijzondere culturele initia-
tieven worden gefaciliteerd in zogenaamd broedplaatsenbeleid, 
zoals bij het Robson, Studio Complex, SickHouse, Tankstation 
en de Muziekbank. Zo behouden we belangrijke initiatieven die 
bijdragen aan creativiteit, innovatie en bijdragen aan hun buurt 
en stad.

7. GroenLinks stimuleert de verbinding tussen zorg en welzijn ener-
zijds en kunst en cultuur anderzijds waarbij bijvoorbeeld kwets-
bare of zieke mensen in contact worden gebracht met kunst en 
cultuur.

8. Onze geschiedenis geeft onze stad identiteit en karakter. We 
koesteren de historie van Enschede, zowel in gebouwen, land-
schapselementen als historische gebeurtenissen. We onder-
steunen eigenaren en geïnteresseerden in het bewaren en 
ontsluiten van cultureel erfgoed en stimuleren cultuureducatie 
voor alle doelgroepen, met extra aandacht voor nieuwe Ensche-
deërs en minima.

D.2 KUNST, CULTUUR EN ERFGOED
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Bewoners van Enschede betrekken bij het maken en uitvoeren van 
beleid is voor GroenLinks erg belangrijk. Enschedeërs kennen hun 
wijk en stad het beste en deze kennis is waardevol voor bestuur-
ders. Daarom wil GroenLinks bewoners actief informeren en initia-
tieven van inwoners en organisaties ondersteunen als zij dit nodig 
hebben.

Jongeren weten hoe zij en hun leeftijdsgenoten tegen zaken in de 
stad aankijken. Om deze reden is het belangrijk dat ze meepraten 
over projecten die hun aangaan. Een goede vorm om jongeren 
het vertrouwen te geven en hun mening mee te laten tellen is een 
Enschedese jongerenraad.

Programmapunten
1. Bewoners, verenigingen, bedrijven en organisaties worden vanaf 

het begin van het proces actief bij gemeentelijke beleids- en 
besluitvorming betrokken.

2. GroenLinks gaat voor een jongerenbudget, waaruit initiatieven 
aangedragen door jongeren kunnen worden bekostigd. Daarnaast 
laten we jongeren meepraten over de gemeente en beleid, onder 
andere via een jeugdraad, programma’s en projecten.

3. GroenLinks wil een gemeente die eerlijk, respectvol en duidelijk 
is naar de burger, open staat voor vragen en bezwaren en deze 
zo snel mogelijk beantwoord. Er moet duidelijk worden uitge-
legd waarom een bepaald besluit genomen is. Brieven en formu-
lieren horen geschreven te zijn in begrijpelijke taal. Gemeentelijke 
besluiten, visies, nota’s en beleidsstukken zijn openbaar zodat 
duidelijk is wat de gemeente doet en hoe ze dit doet. Gemeentelijke 
diensten worden niet alleen online, maar ook telefonisch en fysiek 
aangeboden.

4. We bieden begeleiding en ondersteuning aan bewonersbedrijven 
en -initiatieven.

5. GroenLinks wil zorgen voor een onafhankelijk gemeentelijk klach-
teninstituut dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan gemeen-
teraad en college, over de eff ecten die beleid en besluiten hebben 
op inwoners.

6. We wisselen kennis en ervaring met andere gemeenten uit. Door 
in regionaal verband samen te werken zijn we effi  ciënter en leren 
we als gemeenten van elkaar.

7. GroenLinks staat voor uiterst zorgvuldig omgaan met de privacy 
en persoonlijke levenssfeer van de Enschedese inwoners en 
bezoekers. We gaan daarom zeer terughoudend om met techno-
logieën om bewegingen en gedragingen van (grote hoeveelheden) 
individuen te monitoren.

8. Wanneer er bezuinigd moet worden, staat GroenLinks voor het 
ontzien van sociaal zwakkeren, mensen met lage inkomens en 
hulpbehoevenden. GroenLinks stimuleert het benutten van 
beschikbare subsidies.

9. GroenLinks versterkt de voorbeeldfunctie van de gemeentelijke 
organisatie: door klimaatneutraal te zijn in 2040, een inclusief 
personeelsbestand te hebben, duurzaamheidscriteria centraal 
te stellen en sociale werkvoorziening indicaties mee te nemen. 
Ook koopt de gemeente alle producten en diensten circulair in, 
voorkomt en beperkt afval, hergebruikt grondstoff en en koopt 
alleen biologische en dierproefvrije producten in. In de catering 
komt een ruim assortiment aan vegetarische en veganistische 
producten.

D.3 SAMEN BESTUREN WE DE GEMEENTE
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