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Inleiding 
De VVD vindt het belangrijk dat u het recht heeft om regisseur te zijn van uw eigen leven, in uw eigen gemeente. 
Onze gemeente is er om u de randvoorwaarden te bieden die deze regierol mogelijk maakt en waardoor u zelf in 
staat bent uw pad te kiezen. 
In Enschede is het goed werken en wonen, er wordt goede zorg verleend aan hen die dat nodig hebben, we 
hebben mooie culturele- en sportfaciliteiten en gerenommeerde opleidings- en kenniscentra. Hier is de VVD trots 
op. De kwaliteit van onze basisvoorzieningen willen we behouden voor de toekomst en dat betekent dat er de 
komende vier jaar kritisch gekeken moet worden naar hoe dit het beste inhoud kan worden gegeven. Lef, 
daadkracht en resultaat zijn hierin de sleutelwoorden. 
 
Door de economische crisis zijn idealen en toekomstbeelden van burgers, maar ook die van de overheid in de 
afgelopen jaren in een ander daglicht komen te staan. Taken van de landelijke overheid worden overgeheveld 
naar lokaal en elke inwoner gaat in de portemonnee voelen dat er mindere tijden zijn aangebroken. Voor de 
gemeente Enschede betekent dit stappen zetten: lef tonen om harde keuzes te maken en daadkrachtig op te 
treden. De VVD is er niet bang voor de handen uit de mouwen te steken. Wij stellen orde op zaken om resultaten 
te boeken waarbij de samenleving gebaat is. 
 
Lef, daadkracht en resultaat zijn nodig om een nieuwe politieke weg in de slaan. De VVD zet uw stem om in 
daadkracht voor een sterk gemeentelijk beleid. 
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Economie, werk en talentontwikkeling 

 

Economie en regio 

 
De landelijk ingezette tendens van het efficiënter omgaan met overheidsmiddelen zet in de komende jaren door. 
Om een kwalitatief hoogwaardige organisatie op de been te kunnen houden, wil de VVD actief aansluiting zoeken 
bij andere steden en organisaties in de regio. Bovenstedelijke samenwerking en het samenvoegen van ambtelijke 
organisaties waar mogelijk, is het uitgangspunt. Bestuurlijk fuseren is voor de VVD geen doel, maar wordt zeker 
niet uitgesloten als daarmee de landelijke- en internationale positie kan worden versterkt. De banden met de 
Duitse buurgemeenten moeten op het gebied van zorg, wonen, cultuur en arbeidsmarkt in de komende periode 
worden 
aangehaald. 
 

Banen door ruimte voor ondernemen 

Een betaalde (deeltijd-)baan is het beste middel om zelfstandig te functioneren. Iedereen die buitenspel staat op 
de arbeidsmarkt moet geprikkeld worden volwaardig mee te doen in de maatschappij. Behoud en uitbreiding van 
werkgelegenheid blijven daarom de komende jaren voor de VVD de absolute speerpunten. De sleutel tot het 
scheppen van banen ligt in het midden- en kleinbedrijf, de Enschedese ondernemer moet daarom alle ruimte 
krijgen. Met kracht zal de VVD het beleid “De werkgever op kop” (link invoegen) doorzetten. Ondernemers 
worden hierin optimaal gefaciliteerd, om zo de juiste match tussen werkgever en werknemer tot stand te 
brengen. 
 

De binnenstad 

Leegstand van winkels en zieltogende horeca zijn de VVD een doorn in het oog. Wat de VVD betreft worden er 
daarom geen nieuwe meters verkoopoppervlak aan de bestaande toegevoegd. Creativiteit is nodig om de 
binnenstad nieuw elan te geven en hierin zien wij een actieve rol weggelegd voor het “Actieprogramma 
Binnenstad” in samenwerking met de belangenverenigingen. Wat de VVD betreft blijft de binnenstad het 
visitekaartje van Enschede. 
 
Verplaatsing en concentratie van de winkelmeters en het toevoegen van andere functies kan een oplossing zijn 
om de binnenstadaantrekkelijker te maken, mits dit met een vooraf geformuleerde visie gebeurt die de diversiteit 
van het horeca- en winkelaanbod als uitgangspunt aanhoudt. Om creativiteit en diversiteit te bewerkstelligen 
vindt de VVD dat de ondernemer zelf moet kunnen bepalen wanneer deze zijn zaak openstelt voor publiek. Deze 
vrijheid omvat alle dagen van de week en alle uren van de dag. 
 

Bedrijventerreinen 

Hoewel de langetermijnprognoses er voor Enschede en de andere Netwerksteden er gunstiger uitzien dan 
verwacht (Ecorys, okt 2013), is de VVD is voorstander van het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande 
bedrijventerreinen door herstructurering: focus op optimaal ruimtegebruik. De bolling van de Usseler Es zal 
daarom in ieder geval de komende vier jaar niet verder ontwikkeld worden, de krans biedt alternatieve 
mogelijkheden. De VVD is daarom bereid om de fasering in de plannen aan te passen. Wij gaan daarnaast voor 
gezamenlijke acquisitie en programmering voor alle bedrijventerreinen in Twente.  
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Qua bedrijvigheid in het buitengebied signaleert de VVD dat de agrarische activiteit terugloopt. Om leegstand in 
ons “groene goud” te voorkomen, kan vrijkomend vastgoed gebruikt worden als ontwikkelplek voor kleinschalige, 
passende bedrijvigheid. Voor grootschalige activiteiten blijft er ruimte op de bestaande bedrijventerreinen. 

 

Kennispark Twente, de technologische top 
Enschede heeft de ambitie het middelpunt van een technologische topregio te zijn. We staan als VVD achter de 
doelstelling van het Kennispark om een optimale omgeving te creëren voor innovatie en ondernemerschap, op 
basis van de kennis en het talent rond de Universiteit Twente en de Saxion Hogeschool. Doel is de realisatie van 
meer (hoogwaardige) arbeidsplaatsen in de regio. 

 

Stadspromotie en stedelijk toerisme 
De promotie van de stad en het verbeteren van het imago van de stad is van cruciaal belang. Hiervoor dient 
langdurig een substantieel bedrag uitgetrokken te worden. Via bestaande aansprekende evenementen wordt de 
omzet in horeca en detailhandel bevorderd.  
 
De naam van ‘Oude Markt’ als onderscheidend horecaplein en Enschede als winkelstad verder onder de aandacht 
wordt gebracht. Hierbij past ook het stimuleren van de toeristisch-recreatieve functie. Profilering van Stad 
Enschede met al zijn voorzieningen op het gebied van Cultuur en Leisure. Enschede loopt ten opzichte van 
vergelijkbare steden al jarenlang achter qua aantal beschikbare hotelbedden, de VVD juicht de komst van nieuwe 
hotels naar Enschede dan ook toe. 

 

Talentontwikkeling 
De gemeentelijke invloed op het onderwijs is door veranderende wetgeving de afgelopen jaren steeds minder 
geworden. De VVD zet vooral in op goede voorlichting aan ouders en kinderen over kwaliteit van de scholen en 
over de perspectieven op de arbeidsmarkt. Ervaring met het arbeidsmarktbeleid maakt duidelijk dat de 
aansluiting tussen het onderwijs en arbeidsmarkt verre van optimaal is. Veel jongeren komen na het afronden van 
de studie tot de conclusie dat het geleerde niet leidt tot betaald werk. Waar mogelijk ondersteunen wij dan ook 
initiatieven om jongeren kennis te laten maken het bedrijfsleven en ondernemerschap.  
 
Met het verder uitbouwen van kindcentra willen we voorkomen dat kinderen niet goed aan de start van hun 
onderwijscarrière beginnen en gedurende die periode onnodig in zware zorgvoorzieningen terechtkomen De 
middelen voor brede schoolontwikkeling moeten ook meer voor deze doelen ingezet worden. Niet alleen 
kinderen maar ook ouders kunnen op de brede school terecht, bijvoorbeeld voor taalcursussen of pvoedkundige 
vragen. Opvoeden blijft daarmee de primaire verantwoordelijkheid van ouders. Doordat kinderen tussen 0 en 12 
jaar tijdens werkdagen tussen 07:30 en 18:00 uur op de brede school terecht kunnen, krijgen ouders een betere 
gelegenheid om te werken aan hun eigen ontwikkeling en loopbaan. Op het terrein van onderwijshuisvesting 
wordt vooral ingezet op het hergebruik van bestaande locaties en het verduurzamen van de bestaande 
gebouwen. Kortom: de gemeente zet in op talentontwikkeling in de breedste zin van het woord. 
 

Enschede Studentenstad 
Veel studenten uit Enschede komen later op belangrijke posities in de hele wereld. Een fijne studietijd levert onze 
stad veel ambassadeurs voor het leven op en kan daardoor een belangrijke bijdrage opleveren voor de 
economische ontwikkeling van de stad. De VVD zal zich dan ook inzetten voor goede huisvesting, voorzieningen 
en aansprekende evenementen. Ook willen wij goede mogelijkheden bieden voor studenten die –ook na hun 
studie– in Enschede hun dromen waar willen maken. Daarbij valt te denken aan een goede begeleiding bij 
voorbeeld bij het starten van een eigen onderneming, of het ontwikkelen van een nieuw product. 
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Samenleving 

Jeugd 

Een kind dat opgroeit in een veilige en stabiele thuisbasis, heeft een grotere kans op een succesvolle 
schoolloopbaan, talentontwikkeling en daarmee op een passende baan als het volwassen is. De opvoeding is in 
eerste instantie een taak van de ouders. Als zij hierin niet slagen, kan een beroep worden gedaan op jeugdzorg. 
De ingezette decentralisatie van de jeugdzorg is een geweldige kans om flexibiliteit in te bouwen en om ruimte te 
geven aan nieuwe, innovatieve aanbieders, die zorg op een efficiëntere en effectievere manier kunnen verzorgen. 
De VVD is voorstander van een vraaggerichte aanpak waarbij de ouders de regierol behouden: de overheid 
ondersteunt het gezin actief, maar neemt geen taken uit handen. Omdat er vaak binnen hetzelfde gezin 
meerdere problemen spelen is het van belang dat er een goede aansluiting is met andere aanbieders van zorg.  
 
Om te voorkomen dat problemen in gezinnen zich uitbreiden naar andere leefgebieden zoals onderwijs, werk en 
vrije tijd, moet de verbinding met de volwassenenzorg goed worden geborgd. Vroege signalering van 
problematiek in de jeugdzorg is de sleutel tot een succesvolle aanpak. Hiermee een lang en slepend zorgtraject 
worden voorkomen, maar is ook het beste voor de talentontwikkeling van het kind.. De VVD wil de focus leggen 
op de groep 0 tot 6-jarigen omdat moeilijkheden die voor het zesde jaar ontstaan later verworden tot 
hardnekkige problemen. De gemeente maakt optimaal gebruik van de ingezette decentralisatie van het 
Rijksbeleid en neemteen leidende rol om dubbelingen in (de kosten van) zorg en ondersteuning te voorkomen. 
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Zorgen en verzorgd worden 

In principe worden mensen geacht hun zaken betreffende wonen, zorg en welzijn zelf of onderling te regelen. De 
gemeente schept alleen voorwaarden om de zelfredzaamheid te verhogen. Preventie richt zich erop dat de 
inwoners van onze stad zich bewust moeten zijn van gezondheidsgevaren voor zichzelf en voor anderen. Bij dit 
alles dienen we uit te gaan van de keuzevrijheid van het individu. Participeren is een keuze en een recht, maar kan 
geen verplichting zijn die wordt afgedwongen. Uitzondering hierop zijn mensen die een beroep doen op de 
overheid om (inkomens-) ondersteuning. Als men wat verlangt en krijgt van de samenleving, dan mag die 
samenleving daar ook een tegenprestatie voor verlangen. 
 

Zorg, de zorg van iedereen 
De WMO is een liberale wet die mensen in staat stelt de regie over hun eigen leven te behouden als zij een beroep 
moeten doen op zorgverlening. Hierbij regeert voor ons de menselijke maat. De VVD begrijpt dat het niet alleen 
voor de zorgvrager, maar ook voor de directe omgeving ingrijpend is om een beroep te moeten doen op de WMO. 
De rol van mantelzorger wordt door veel mensen in onze stad als vanzelfsprekend op zich genomen als het 
bijvoorbeeld gaat om een gehandicapt kind, ernstig zieke partner of hulpbehoevende ouder. In de toekomst 
ontkomen we er niet aan dat er steeds meer van deze mantelzorgers wordt verlangd. De VVD vindt daarom dat er 
maatwerk moet worden geleverd in de zorg en dat er ondersteuning in de thuissituatie moet zijn op het moment 
dat het in echt niet meer gaat. Ons uitgangspunt blijft: zorg die je nodig hebt staat centraal en is altijd 
gewaarborgd. 
 

Participatie 

Iedereen heeft een talent. De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen 
hebben. Volledige zelfontplooiing (talentontwikkeling) is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar 
waar nodig mensen te ondersteunen en te faciliteren om deze doelen te bereiken. Als mensen deze doelstellingen 
behalen, dan leidt dit o.a. tot zelfrespect en tevredenheid. 
 
Meedoen is niet vrijblijvend. Het is ook brengen en niet alleen consumeren. Om de bovenstaande doelstellingen 
te bereiken is participatie in de samenleving nodig op diverse niveaus. Het individuele niveau, met name op de 
arbeidsmarkt, het buurtniveau en het stadsdeel‐ en gemeentelijke niveau. Door burgerinitiatieven krijgt een 
samenleving samenhang, waardoor leefbaarheid en sociale cohesie worden. 
 

Werken aan wijken en welzijn 

De visie van de VVD is dat de toekomst van goed functionerend en betaalbaar welzijnswerk ligt in het 
aanbesteden aan meerdere partijen en dit uit te laten voeren door die partijen die daar echt in gespecialiseerd 
zijn. Hierbij staat een goede afstemming tussen vragende partijen in de wijken en de diensten van de aanbieders 
centraal. 
 
Voor de gemeente ligt hier tegelijkertijd een kans om scherpe keuzes te maken in welke takken van welzijnswerk 
nu echt nodig zijn (in afstemming met de vragende partijen en wijken) en welke activiteiten nuttig kunnen zijn 
maar geen prioriteit hebben. Door te werken met meerdere kleine reorganisaties kan er bovendien flexibeler 
geschakeld worden. De VVD wil dat het geld voor het welzijnswerk terecht komt bij degenen die dat nodig 
hebben, niet inde overhead van een grote instantie. Zoals uit de recente evaluatie over ‘wijkbudgetten’ is 
gebleken, heeft deze wijze van participatie aantoonbare toegevoegde waarde voor wijkbewoners.  
 
Daar waar aan de ene kant de participatiegraad c.q. het ‘actief meedoen in de eigen wijk’ toeneemt, blijken 
gedane investeringen ook op tal van plaatsen zeer positief te zijn ontvangen door bewoners. Voor de VVD ligt het 
voortzetten dan wel het uitbouwen van het beleid rondom ‘wijkbudgetten’ logisch in lijn met het recht op 
zelfbeschikking: wijkbewoners weten heel goed wat nodig en goed is voor hun wijk. De gemeente zal de verdere 
ontwikkeling van zelfbeschikking en regulering op wijkniveau nadrukkelijk moeten blijven ondersteunen. 
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Ouder worden in onze stad 

De VVD streeft ernaar dat het mogelijk is om tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig in de eigen wijk, buurt of dorp 
kunnen blijven wonen. In elke wijk zijn daarom in voldoende mate aan de omstandigheden aangepaste woningen 
voorhanden. Bij wachtlijsten voor zorgvoorzieningen wordt gekeken of het mogelijk is om een plek te vinden in de 
eigen vertrouwde omgeving. 
 

Toppers in sport 

Sport draagt bij aan een goede gezondheid. Daarnaast worden in en rondom sportclubs sociale netwerken 
onderhouden. De VVD wil inzetten op de jeugd door verenigingen te ondersteunen, immers jong geleerd is oud 
gedaan. De Enschedese amateursportverenigingen hebben laten zien dat er zowel in de breedtesport als in het 
topsportsegment aansprekende prestaties worden geleverd. Dat is goed voor al diegenen die wekelijks de 
sporten beoefenen en voorde velen die als toeschouwer hiervan genieten. Hiermee zetten we Enschede ook 
landelijk en internationaal op de kaart. Sportverenigingen zijn daarnaast belangrijk om mensen die moeilijk 
toegang hebben tot de arbeidsmarkt weer een kans te bieden. De sociale contacten en de netwerken van 
bedrijven rondom de verenigingen helpen hen op weg. De VVD is er voorstander van die verenigingen te blijven 
faciliteren die langdurig werklozen of arbeidsongeschikten een plek bieden en erin slagen hen te laten 
doorstromen naar regulier werk. 
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Leefomgeving 

Enschede, groei vanuit het hart 

In Enschede voel je je thuis. De VVD wil dat inwoners zoveel mogelijk ruimte hebben om vorm te geven aan hun 
eigen leefomgeving. Het buitengebied van Enschede is van grote waarde. Verstedelijking van dit gebied mag niet 
klakkeloos gebeuren. Gezonde agrarische bedrijvigheid is hierin van groot belang om de instandhouding te 
waarborgen. 
 
De procedures rondom bouwen wil de VVD sterk vereenvoudigen en binnen een korte termijn afronden. De 
wijken zijn geschikt voor elke levensfase. In de wijken is “schoon, heel en veilig” het credo: dit onderhoudsniveau 
van de openbare ruimte moet in de komende periode minimaal gehandhaafd blijven. Van bewoners wordt 
verwacht dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor hun leefklimaat en zich actief opstellen in hun 
woonomgeving, omdat betrokkenheid de beste vorm van preventie is tegen verloedering. 
 
Met het vaststellen van de “woonvisie 2012 – 2025” (link invoegen) is richting gegeven aan wonen in Enschede. De 
komende vier jaar wordt vooral ingezet op kleinschalige ontwikkelingen in plaats van grote lang lopende 
projecten. Er komen geen nieuwe uitleggebieden voor woningbouw en de groei wordt gerealiseerd vanuit het 
hart (het binnen-singelgebied).Daar waar in wijken buiten de singels herstructurering plaats gaat vinden, worden 
minder sociale huurwoningen teruggebouwd om het overschot daarvan te reduceren en wordt de kwaliteit van de 
leefomgeving vergroot. 
 

Veiligheid in de wijk 

Enschedeërs moeten zich veilig voelen in hun wijken en buurten. Daarom pleiten we voor de blijvende inzet van 
meer wijkagenten. De VVD zet in op het voorkomen en aanpakken van overlastgevend gedrag. Bij herhaaldelijke 
overlast door hanggroepen en vervelend groepsgedrag in de openbare ruimte dient met passende maatregelen 
bestreden te worden die erop gericht zijn de overlast te verminderen. Bij het inrichten van de openbare ruimte 
moet altijd rekening gehouden worden met de veiligheid; dit kan door al bij het ontwerp daarop te letten. 
Verkeersveiligheid blijft een hoge prioriteit. We zetten in op vermindering van de verkeersdruk inwoonstraten en 
rondom scholen. Tegelijkertijd moeten de wijken wel bereikbaar blijven. 
 

Handhaving en toezicht 

Regels zijn alleen te handhaven als deze regels zijnen er voldoende toezicht is. De VVD wil 
minder regelgeving die vervolgens strikt gehandhaafd worden. Dit is voor iedereen duidelijk. We vertrouwen er op 
dat regels gerespecteerd worden, gebeurt dit niet dan is de VVD voorstander  om streng tegen op te treden met 
passende boetes en straffen. 
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Cultuur 
Eén van de factoren die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een stad in positieve zin 
beïnvloedt, is de aanwezigheid van aansprekende kunst- en cultuurvoorzieningen. Daarom is het van belang de 
culturele infrastructuur in de stad zoveel mogelijk intact te laten. De VVD kiest liever voor het investeren in 
kunstuitvoeringen en –projecten dan voor het investeren in stenen en gebouwen. Waar mogelijk moeten culturele 
instellingen samenwerken om overheadkosten terug te dringen. Dit moet als harde eis worden opgenomen in 
subsidieovereenkomsten. 
 

Bibliotheek 

De digitale ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Kennis wordt steeds meer decentraal opgeslagen en de 
rol van de bibliotheek hierin verandert dus ook. Een innovatieve, vernieuwende bibliotheek heeft de steun van de 
VVD. Wij zijn tegen het investeren van geld in huisvesting. Om de filialen in de wijken in stand te houden, moet de 
samenwerking worden opgezocht met scholen en andere (publieke) instellingen in de buurten en wijken. 
 

Lokaal bestuur in bestuurlijke samenwerking 
Twente dient zich daadkrachtig verder te ontwikkelen als kennisintensieve en toeristische regio. De ligging van 
Enschede aan de grens, vinden wij een tot nu toe onbenutte kans. Enschede moet zijn positie benutten om met 
steden over de grens op diverse terreinen samen te werken. 
 
De Euregio moet zich aanmelden als Europese Experimenteerregio. Dit biedt veel extra kansen. Samenwerking in 
de regio is onontbeerlijk voor het in de markt zetten van de streek en de stad. Hechte samenwerking tussen de 
gemeente, het lokale en regionale bedrijfsleven en de onderzoeks- en onderwijsinstellingen is een voorwaarde 
hiervoor. 
 
Het gemeentelijk beleid gericht op kennisintensieve bedrijvigheid moet blijvend ingebed worden in een krachtig 
regionaal innovatiebeleid. Werk maken van kennis. Innovatieve industrie wordt gekoesterd en gezien als motor 
voor ontwikkelingen, ook op het gebied van kleinschalige ambachtelijke werkgelegenheid en ten dienste van het 
Midden- en Kleinbedrijf. 
 

Financiën: uitkomen met je inkomen 
De vooruitzichten voor de financiële positie van de gemeente Enschede zijn zorgwekkend te noemen. Enschede 
blijft de gevolgen van de crisis goed voelen. Het langer uitblijven van economisch herstel vormt een groot risico, 
die grote gevolgen kan hebben voor de financiële positie van de stad. De reserves raken uitgeput en de benodigde 
middelen voor het bereiken van ambities en de beschikbare budgetten groeien uit elkaar. 
 
Uitkomen met je inkomen betekent, dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden welke taken de gemeente 
nog wel uitvoert en welke niet (meer). En dat de taken, die in ieder geval wettelijk dienen te worden uitgevoerd, 
zo efficiënt mogelijk worden ingericht. 
 
Het weerstandsvermogen van de gemeente is niet op het gewenste peil en moet door een stringent 
spaarprogramma de komende jaren weer opgebouwd worden. De noodzakelijke afboekingen op grondposities 
hebben er ook voor gezorgd dat de schuldpositie de norm overstijgt, ook deze positie zal op den duur weer 
genormaliseerd moeten worden. De ingezette lijn van bezuinigingen en besparingen wordt voortgezet, waarbij 
lastenverzwaringen zoveel mogelijk dient te worden 
voorkomen. 
 
Door het inrichten van een compacte en flexibele ambtelijke organisatie, zal het aantal ambtenaren de komende 
jaren verminderen en passend zijn bij de taken die we nog wel doen. Voor verbonden partijen en partners geldt, 
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dat –wanneer het hen financieel tegen zit- zij de effecten hiervan zelf in hun organisatie moeten oplossen. Een 
ook voor de lange termijn houdbare financiële huishouding vindt de VVD essentieel voor het goed functioneren 
van onze gemeente. 


