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1. ENERGIE & DUURZAAMHEID
Almelo levert energie op
GroenLinks kiest voor het investeren in groene energie en duurzaamheid. Dit levert banen op en
brengt de energiekosten van huishoudens omlaag.

•

Almelo zorgt ervoor dat de afspraken met het rijk over CO2-reductie worden gehaald.

•

Gemeente Almelo gaat zelf investeren in het opwekken van duurzame energie zoals windenergie,

•

Het energiezuiniger maken van straatverlichting met LED-verlichting gaat door.

•

Automobiliteit zorgt voor een uitstoot van CO2. Daarom gaan we snelheden voor gemotoriseerd

•

Bij vervanging van het gemeentelijke wagenpark kiest gemeente Almelo waar mogelijk voor een

•

De gemeente Almelo zorgt dat er meer laadpalen komen om elektrisch rijden te stimuleren:

•

Iedere lantaarnpaal wordt een laadpaal.

•

Centrale parkeerruimtes waar auto’s opgeladen kunnen worden.

•

Fiets en openbaar vervoer hebben onze voorkeur boven de auto.

•

Er komen goede (gratis) fietsenstallingen in de stad.

•

Supermarkten worden opgeroepen betere fietsparkeerplaatsen te maken. Meer ruimte om de

•

De fietssnelweg F35 wordt versneld aangelegd.

•

Afval is een nieuwe grondstof. Hergebruik is noodzakelijk. Burgers en bedrijven scheiden hun

•

Almelo houdt weer acties voor inzamelen van Klein Chemisch Afval, daarmee voorkomen we dat

•

Geluidsoverlast en lichtoverlast worden teruggedrongen en stille, donkere gebieden worden stil

•

Strooilicht van agrarische bedrijven kan voorkomen worden met eenvoudige aanpassingen.

(20% minder in 2020).

zonne-energie, aardwarmte en doet dit samen met investeerders.

vervoer verlagen, zowel in de bebouwde kom als op de rijkswegen rond Almelo.

A-label (bijv. elektrische auto’s).

zowel standaard systemen als snellaadsystemen.

fiets te parkeren en droog de boodschappen in te pakken.

afval nog specifieker.

dit in de grijze afvalstroom komt.

en donker gehouden.
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2. ECONOMIE, WERK EN INKOMEN
Wij accepteren geen werkloosheid
GroenLinks kiest voor investeren in banen, arbeid lonend maken en werk eerlijk verdelen. Met een
circulaire economie, rechten voor flexwerkers en ondersteuning van ZZP-ers, kunnen we Nederland
weer laten bloeien.

•

GroenLinks wil dat in Almelo iedereen mee kan doen. Ook de mensen voor wie dit door een
beperking, ziekte of ouderdom minder vanzelfsprekend is geworden. Van bedrijven verwacht
Almelo dat men ook serieus werk maakt om mensen met een handicap deel te laten nemen aan
het arbeidsproces.

•

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk criterium bij het verkrijgen van

•

De gemeente levert maatwerk als het om arbeidsbemiddeling gaat.

•

Zowel betaald als vrijwilligerswerk wordt zoveel mogelijk bevorderd omdat dit zelfvertrouwen en

•

Vrijwilligerswerk wordt ondersteund en gefaciliteerd maar mag niet in de plaats komen van

•

Het personeelsbestand van de gemeente is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenleving.

•

GroenLinks wil dat de gemeente open staat om mee te doen aan een experiment met een

•

De gemeente zorgt voor een basis armoedebeleid, met extra aandacht voor kinderen, waarin

gemeentelijke opdrachten.

sociale binding geeft.

betaald werk.

basisinkomen.

maatwerkoplossing het kernwoord is. Kwetsbare burgers horen ook bij onze stad. Wij laten hen
niet vallen maar geven hen een plek in onze samenleving.

•

Gemeente Almelo hanteert een maximaal rentetarief voor schuldhulpverlening van 2,5%.
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3. WELZIJN & ZORG
Betaalbare zorg voor iedereen
GroenLinks kiest voor een stad waar zorg een onderdeel is van de samenleving. Goed geregeld,
betaalbaar en voor iedereen toegankelijk.

•

In elke wijk moet er een inloop/ontmoetingsruimte voor de bewoners zijn. Waar mogelijk onder te

•

In elke wijk komt een wijkteam dat oog heeft voor wat er achter de voordeur speelt en

brengen in een wijkcentrum. Wijkcentra hebben een onmisbare functie in de wijk.

samenwerkt met alle benodigde zorgaanbieders. Almelo voert het project Gezinsondersteuning
Schelfhorst en Sluitersveld in voor heel Almelo.

•

Kijk bij aanbestedingen in de zorg niet primair naar de prijs maar naar kwaliteit en
klantgerichtheid van de aanbieder. Het belang van de cliënt en hulpverlener gaat daarbij
nadrukkelijk boven organisatiebelangen. We vinden dat marktwerking in de zorg geminimaliseerd
moet worden.

•

Gemeente gaat meer investeren in kennis over de problematiek bij de Jeugdzorg. Daarmee wordt

•

Wij zijn zuinig op onze mantelzorgers en willen hen ondersteunen. Daar ontwikkelen we beleid

de kwaliteit van de zorg verbeterd.

voor. De zorg voor iemand anders op je nemen is een zware verantwoordelijkheid. Mantelzorgers
krijgen jaarlijks een tegoedbon, te besteden bij een onderneming in Almelo (Mantelzorgcompliment).

•

Faciliteer het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen en mensen met een

•

Gemeente Almelo zorgt ervoor dat alle gemeentepanden en openbare gebouwen goed

beperking.

toegankelijk zijn én blijven voor mensen met een rollator of rolstoel. De gemeente stimuleert
ondernemers om hun panden ook toegankelijk te maken. De gemeente verwijdert obstakels op
trottoirs en zorgt ervoor dat deze niet schuin zijn.

•

Wij willen het persoonsgebonden budget (PGB) behouden voor intensieve zorgvragen. Voor
sommige mensen met een zorgvraag is een PGB essentieel om zelfredzaam te zijn en zelfstandig
te functioneren.

•

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn maar niet terug kunnen naar hun land van herkomst,
krijgen onderdak en ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen.
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4. GROEN & MILIEU
Almelo heeft ‘groen’ nodig om leefbaar te blijven
GroenLinks kiest voor behoud van de groene longen, vergroten van de biodiversiteit en laat bermen
en parken bloeien door ecologisch groenbeheer.

•

De groene longen moeten behouden blijven. GroenLinks wil geen woningbouw, geen industrie en

•

Biologische landbouw in de groene longen en het buitengebied wordt gestimuleerd. Vraag en

•

Almelo gaat experimenteren met stadslandbouw. Daar waar nu terreinen voorlopig onbebouwd

geen sportterreinen in deze groene longen.

aanbod van biologische producten in de nabijheid van de stad worden zo op elkaar afgestemd.

blijven, komt tijdelijke natuur met meer dan alleen gras. Verbetering van de biodiversiteit komt
onder meer ten goede van insecten, vlinders en bijen.

•

Alle inwoners mogen hun buurt vergroenen met geveltuintjes.

•

Almelo plant meer bomen in de stad om luchtkwaliteit te verhogen. Bomen hebben ook een

•

De motie over het geboortebos is aangenomen en Almelo voert deze uit. Voor elke geboren

•

Het budget voor groenonderhoud is voldoende voor een aantrekkelijk en ecologisch groenbeheer

•

Gemeente Almelo verwijdert overtollige verharding om meer ruimte te creëren voor regenwater

gunstig effect om de temperatuur te reguleren bij hitte.

Almeloër wordt een boom geplant in het geboortebos. Dit als compensatie voor de CO2-uitstoot.

en het behoud van al onze bomen.

opvang. Er komen Meer wadi’s om regenwater op te vangen en verdroging van de bodem te
voorkomen.

•

GroenLinks wil dat het nieuwe Natuurhus wordt gerealiseerd voor onder meer natuureducatie.

•

Gemeente Almelo geeft geen vergunning af voor megastallen.

•

Vuurwerk geeft een enorme milieuvervuiling en veel menselijk leed. De gemeente organiseert met
Oud & Nieuw een centraal vuurwerk en verbiedt vuurwerk afsteken door particulieren.
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5. BOUWEN & WONEN
Verantwoord (her)gebruiken wat we hebben
GroenLinks kiest voor hergebruik van bestaande gebouwen en het verbijzonderen van de ‘compacte’
binnenstad.

•

GroenLinks staat voor compact bouwen binnen de bebouwde kom. Liever de hoogte in dan

•

Almelo ontwikkelt geen nieuwe bedrijventerreinen. De bestaande voorraad is ruim voldoende.

•

De gemeente zorgt ervoor dat het woningaanbod voldoet aan de behoefte van de verschillende

•

Gemengde bebouwing is de norm: goedkoop en duur, huur en koop door elkaar.

•

De gemeente biedt ruimte voor nieuwe initiatieven als ‘tiny houses’ en drijvende huizen.

•

Nieuwbouw wordt gasloos en energieneutraal ontworpen.

•

We ontwikkelen beleid om historische en beeldbepalende gebouwen zoveel mogelijk te

•

Almelo gaat leegstand van winkelpanden tegen met actieve ondersteuning voor startende

uitbreiding buiten de bebouwde kom.

doelgroepen. Hierbij is ook gelegenheid voor zelfstandig collectief particulier opdrachtgeverschap.

behouden.

ondernemers via ‘Start je winkel in Almelo’. Ook alternatieve bestemmingen worden
aangemoedigd.

•

Winkels gaan toegangsdeuren benutten om energieverspilling te voorkomen.

•

De (binnen)stad moet goed bereikbaar zijn en blijven voor fietsers en openbaar vervoer.

•

De kleine kernen groeien op beperkte schaal. Het voorzieningenpeil wordt in stand gehouden.
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6. ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT
Almelo is een gezonde en veilige plek om te leven
GroenLinks kiest voor een goed klimaat voor kunst en cultuur. Een culturele stad is een
aantrekkelijke stad. Een sportieve stad is een gezonde stad.

•

Kunst, cultuur en sport zijn geen sluitpost van de begroting. Waar kunst, cultuur en sport bloeien,
is het goed leven. Er komt een stevig kunst- en cultuurbeleid. Dit moet ook toegankelijk zijn voor
mensen met een laag inkomen.

•

Initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en sport vanuit de bevolking worden aangemoedigd.

•

De bibliotheek heeft een belangrijke rol als culturele ontmoetingsplek in Almelo. Naast de

Culturele stichtingen worden ondersteund bij het uitoefenen van hun taak.

gebruikelijke bezoekers moet vooral de jeugd hier in aanraking kunnen komen met boeken. De
bibliotheek moet die centrale rol blijven vervullen.

•

Omroep Almelo krijgt voldoende ondersteuning om een kwalitatief goede omroep voor Almelo te

•

Straatartiesten kunnen zonder vergunning optreden in de stad.

•

Elke jongere gaat van school met een startkwalificatie.

•

Kinderen moeten lopend of fietsend naar school kunnen. Het brengen met de auto is dan niet

•

Breedtesport krijgt van GroenLinks de volle ondersteuning. Sport helpt kinderen gezond op te

zijn, zowel op het gebied van radio als tv.

nodig. Hiervoor zijn nieuwe fiets-loop routes nodig.

groeien en zich sociaal te ontwikkelen. ‘Gezonde kantines’ horen daar ook bij.
Professionele sport wordt niet financieel ondersteund.

•

Roken is niet gezond. Daarom pleiten we voor striktere handhaving van het rookverbod in
openbare ruimtes en sportaccommodaties/tribunes.

7

7. SAMEN LEVEN
Almelo is één samenleving met en voor alle inwoners
GroenLinks staat voor het besef dat we in al onze verschillen Almelo samen maken tot een stad waar
we allemaal trots op kunnen zijn.

•

We delen onze democratie en rechtsstaat. Er is hier geen ruimte voor discriminatie en racisme.

•

In Almelo gaan we met respect met elkaar om. We willen met elkaar een samenleving delen en

•

Als we met elkaar als samenleving verder willen komen, moeten we ons blijvend inleven in de

We verslaan de angst en tegenstellingen door samen te bouwen aan onze gedeelde toekomst.

opbouwen.

problemen, gevoelens en opvattingen van de ander. Hoe verschillend mensen ook zijn, we zijn
allemaal begaan met de toekomst van onze kinderen.

•

In Almelo weten we om te gaan met verschillen. Iedereen krijgt gelijke kansen en heeft gelijke
vrijheden. We vormen een samenleving die mensen verbindt en verenigt, in plaats van splijt en
buitensluit.
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