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INLEIDING 

GroenLinks is door de jaren heen vertegenwoordigd in de Almelose gemeenteraad. Weliswaar als 

een kleine fractie; deze periode met twee raadsleden.  

Uiteraard hopen we ook in de komende periode in de raad vertegenwoordigd te zijn. Niet zozeer 

voor onszelf, maar voor alles wat te maken heeft met milieu, klimaat en duurzaamheid maar ook met 

eerlijk delen. Natuurlijk gaat het om wereldwijde vraagstukken, maar ook in Almelo – dat hele kleine 

stukje aarde – moeten we aan de oplossing daarvan ons steentje bijdragen. 

Het gaat soms om slechts kleine dingen. Bijvoorbeeld het verbod van het gebruik van glyfosaat op 

grond in eigendom van de gemeente. Het was een initiatief van GroenLinks. Ook onze moties over bv 

het ecologisch groenbeheer, het geboortebos en een energiefonds hebben een meerderheid in de 

raad gehaald. Met zulke initiatieven wil GroenLinks zich ook de komende vier jaar luid en duidelijk 

laten horen. 

We benoemen in deze inleiding nog een paar hoofdpunten: 

- Economische bedrijvigheid is belangrijk, maar zeker niet ten koste van alles.  

- Er zal de komende raadsperiode veel meer aandacht en dus ook geld moeten zijn het 

welbevinden van mensen, voor ontplooiings- en ontmoetingsmogelijkheden voor de jeugd, 

voor speelgelegenheid voor jonge kinderen, voor activiteiten in de wijken, voor cultuur. 

- In navolging van andere gemeentes bepleit GroenLinks voor het gemotoriseerd vervoer een 

maximumsnelheid van 30 km in de hele stad, met uitzondering van de invalswegen en de 

ringweg (met uitzondering van de Van Rechteren Limpurgsingel). 

 

In het navolgende worden deze hoofddoelen wat nader uitgewerkt en worden ook andere punten 

genoemd die de aandacht waard zijn. Heel bewust is het programma summier gehouden.  

We zouden veel meer punten kunnen noemen, maar over het algemeen heeft een lang 

verkiezingsprogramma geen hoge ‘leesdichtheid’. En bovendien - zo wijst de ervaring uit – laten 

nieuwe ontwikkelingen zich moeilijk voorspellen. Maar GroenLinks Almelo zal ook die nieuwe 

ontwikkelingen steeds bezien in het licht van milieubehoud, ecologie, duurzaamheid en het 

welbevinden van mensen. 

De wereld leefbaar houden, daar gaat het uiteindelijk om. De mens leeft niet bij economie alleen. 

Eerlijke verdeling van de welvaart, een andere levensstijl, stoppen met de milieuvervuiling, zijn 

essentieel en niet de mantra van de economie die elk jaar zou moeten groeien. 

Vandaar dat wij als GroenLinks, ook in Almelo, vuurrood en knalgroen willen zijn. 

 

Namens het bestuur van GroenLinks Almelo 

Albert Holterman, (interim) voorzitter 
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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 en uitstoot worden 

gehaald.  

 

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

windenergie, zonne-energie, aardwarmte en laat dit niet alleen over aan bedrijven/ 

investeerders. 

 

• GroenLinks wil dat de gemeente samen met bewoners en bedrijven gaat werken aan het 

aardgasvrij maken van wijken. Hiervoor komen meer financiële en juridische mogelijkheden. 

 

• Het gebruik van auto’s zorgt voor CO2-uitstoot. Daarom gaan we snelheden voor 

gemotoriseerd vervoer verlagen, zowel in de bebouwde kom als op de toegangswegen rond 

Almelo. Veel straten kunnen van 80 naar 50 km en in de bebouwde kom van 50 naar 30 km. 

Dit verhoogt zeker ook de veiligheid voor kwetsbare groepen. 

 

• Bij vervanging van het gemeentelijk wagenpark kiest gemeente Almelo voor elektrische- 

en/of waterstofauto’s. Dat geldt ook voor dienstauto’s.  

 

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

zowel standaard systemen als snel laadsystemen. In nieuwbouwijken worden lantaarnpalen 

tevens laadpalen.  

 

• Fiets en openbaar vervoer hebben onze voorkeur boven de auto.  

 

• Er komen voldoende goede (gratis) fietsenstallingen in de stad.  

 

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

de fiets te parkeren en droog de boodschappen in te pakken.  

 

• De fietssnelweg F35 wordt versneld afgemaakt en is in 2025 klaar. Tevens komen er 

voldoende veilige voetpaden. 

 

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

afval nog specifieker. Scheiden aan de bron gaat voor na scheiding. Na scheiding zorgt 

daarnaast voor nog beter recyclebaar materiaal.  

 

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

dat dit in de grijze afvalstroom terecht komt.  

 

• Bij aardgasvrij maken moet de CO2 vermindering voorop staan. Geen biomassa centrales 

t.b.v. warmtenetten i.v.m. fijnstof- en CO2 uitstoot.  
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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 en groene economie, rechten voor flexwerkers en ondersteuning van ZZP’ers, kunnen 

we Nederland en Almelo 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 beperking deel te laten nemen 

aan het arbeidsproces. 

 

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk criterium bij het verkrijgen van 

gemeentelijke opdrachten. 

 

• De gemeente levert maatwerk als het om arbeidsbemiddeling gaat binnen de participatie 

wet. 

 

• Zowel betaald als vrijwilligerswerk wordt zoveel mogelijk gestimuleerd omdat dit 

zelfvertrouwen en sociale binding geeft. 

 

• Vrijwilligerswerk wordt ondersteund en gefaciliteerd, maar mag niet leiden tot verdringing 

van betaalde arbeid. 

 

• Het personeelsbestand van de gemeente is zoveel mogelijk een afspiegeling van de 

samenleving. 

 

• We willen dat de gemeente open staat om mee te doen aan een experiment met een vorm 

van basisinkomen. 

 

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

maatwerkoplossing het kernwoord is. Kwetsbare burgers horen ook bij onze stad. Wij laten 

hen niet vallen maar geven hun een plek in onze samenleving. 

 

• Almelo voorkomt energie-armoede. Bewoners met een laag inkomen worden geholpen met 

energiebesparende adviezen en financiële hulp. 

 

• GroenLinks neemt afstand van de in Almelo in te voeren Wet bijzonder maatregelen 

grootstedelijke problematiek (de Wbmgp) of de zgn. ‘Rotterdamwet’, waarbij mensen die 

van buiten komen en een bijstandsuitkering aanvragen, worden geweerd. Almelo moet een 

sociale stad worden, waar armoede wordt aangepakt in plaats van mensen geweerd. 

 

 

 

 

 



GROENLINKS  2022 - 2026 

5 
 

 3. WELZIJN & ZORG 

Betaalbare zorg voor iedereen 

GroenLinks kiest voor een stad waar welzijn en zorg een onderdeel zijn 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 brengen in een wijkcentrum. Wijkcentra hebben een onmisbare functie in de wijk. 

 

• 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. 

 

• Het minimumloon is bij inschrijvingen in Almelo 14 euro per uur. 

 

• De gemeente gaat meer investeren in kennis over de problematiek met betrekking tot 

jeugdzorg. Daarmee wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd. Complexe jeugdzorg is geen 

taak voor de gemeente en hoort bij een landelijke aanpak. 

 

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

beleid voor. De zorg voor iemand anders op je nemen is een zware verantwoordelijkheid. 

 

• Gemeente Almelo zorgt ervoor dat alle gemeentepanden en openbare gebouwen goed 

toegankelijk zijn én blijven voor mensen met een beperking. De gemeente stimuleert ook 

ondernemers om hun panden toegankelijk te maken. Het inclusiebeleid wordt verder 

uitgewerkt en ingevoerd. 

 

• Organisaties en activiteiten voor LHBTIQ+ groeperingen worden beleidsmatig en financieel 

ondersteund. 

 

• Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn maar niet terug kunnen naar hun land van herkomst, 

krijgen onderdak en ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen. 

 

• Avedan moet voldoende financieel ondersteund worden om in Almelo de welzijnstaken naar 

behoren uit te voeren. Er wordt extra ingezet op kansen voor Jongeren en er is aandacht 

voor eenzaamheid onder ouderen. Vormen van opbouwwerk worden opnieuw ontwikkeld 

met betrekking tot aanpak van wijken bij herstructurering en de energietransitie. 

 

• Bewonersinitiatieven moeten niet alleen worden gestimuleerd, maar ook gefaciliteerd (en 

waar mogelijk en gewenst financieel ondersteund) door de gemeente. 
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4. GROEN & MILIEU 

Almelo heeft groen nodig om leefbaar te blijven 

GroenLinks geeft een zeer hoge prioritiet aan klimaatbeheersing. Er komt veel aandacht voor meer 

groen en goed milieubeheer. Biodiversiteit staat bij ons hoog in het vaandel.  

• De groene longen moeten behouden blijven. Van de groene longen van Almelo is in feite 

alleen de oostelijke (het Wateregge-gebied) nog intact. Wat er nog rest van de andere 

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

geen sportterreinen in deze groene longen. 

 

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

Vraag en aanbod van biologische producten in de nabijheid van de stad worden zo op elkaar 

afgestemd. 

 

• Almelo gaat experimenteren met stadslandbouw, pluktuinen en voedselbossen. Daar waar 

nu terreinen voorlopig onbebouwd blijven, komt tijdelijke natuur met meer dan alleen gras. 

Verbetering van de biodiversiteit komt onder meer ten goede aan insecten, vlinders en bijen. 

 

• Alle inwoners mogen hun buurt vergroenen met geveltuintjes en worden gestimuleerd hun 

tuinen te ontstenen. Voor elke vierkante meter ‘ontstening’ geeft de gemeente een 

stimulans in de vorm van een boompje, een struik, et cetera. 

 

• Almelo plant meer bomen in de stad, ook in het centrum, om de luchtkwaliteit te verhogen. 

Bomen hebben ook een gunstig effect om de temperatuur te reguleren bij het tegen gaan 

van hittestress.  

 

• De motie over het geboortebos is aangenomen en Almelo gaat dit realiseren. Voor elke 

pasgeboren Almeloër wordt een boom geplant in het geboortebos. Dit dienst ook als 

compensatie voor de CO2-uitstoot. 

 

• Het budget voor (ecologisch) groenbeheer moet voldoende zijn voor het behoud van onze 

bomen en een mooi groene stad. Bomenkap vindt alleen plaats in uitzonderlijke situaties 

 

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

regenwater opvang. Er komen meer wadi’s om regenwater op te vangen en verdroging van 

de bodem te voorkomen. 

 

• Gemeente Almelo geeft geen vergunningen af voor megastallen en stopt per direct met het 

mogelijk maken van een megastal bij Aadorp. 

 

• Almelo gaat activiteiten met (te)veel stikstof en PFAS-uitstoot weren. 

 

• Vuurwerk geeft een enorme milieuvervuiling en veel menselijk leed. De gemeente 

organiseert met Oud & Nieuw een centrale vuurwerkshow en verbiedt het gehele jaar het 

afsteken van vuurwerk. 
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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. Er wordt gebouwd voor alle doelgroepen ook in de binnenstad. 

• GroenLinks staat voor compact bouwen binnen de bebouwde kom maar ook met voldoende 

groene ‘onaangeharkte’ plekken met natuurlijke begroeiing ter bevordering van de 

biodiversiteit en beleving. Liever de hoogte in dan uitbreiding buiten de bebouwde kom.  

 

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

voldoende. GroenLinks is tegenstander van uitbreiding van het Businesspark XL 2 over het 

Twentekanaal aan de westelijke kant. En al helemaal als daar alleen zogenaamde ‘dozen’ 

zouden worden gebouwd die nauwelijks werkgelegenheid opleveren. 

 

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

verschillende doelgroepen. Oud en jong, rijk en arm kan bij elkaar wonen. Hierbij is ook 

gelegenheid voor zelfstandig collectief particulier opdrachtgeverschap.  

 

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

 

• De gemeente kijkt goed naar wie panden koopt en met welk doel. Speculatie moet worden 

voorkomen. Zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding zijn hiervoor juridische 

mogelijkheden. 

 

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

 

• Nieuwbouw wordt gasloos en energieneutraal ontworpen en gebouwd. 

 

• We ontwikkelen beleid om historische en beeldbepalende gebouwen te behouden.  Er komt 

meer geld voor monumentenbeleid. 

 

• Almelo gaat leegstand van winkelpanden tegen met actieve ondersteuning voor startende 

ondernemers bijvoorbeeld via ‘Start je winkel in Almelo’. Ook alternatieve (tijdelijke) 

bestemmingen worden aangemoedigd. Bewoning toestaan blijft een serieuze optie. 

 

• Winkels gaan toegangsdeuren dichtdoen 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. 

 

• Zolang er nog veel andere belangrijke zaken zijn waar geen geld voor is worden het Almelo-

Nordhornkanaal en de zijtak naar de Schelfhorst geen vaarroute 
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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. Goed onderwijs zorgt ervoor dat de 

jongere generatie de toekomst aan kan. 

• 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. 

 

• Na alle bezuinigingen door de collegepartijen in deze raadsperiode is het de hoogste tijd voor 

een hernieuwd besef van het belang van onder meer de bibliotheek, Hof88, het 

Stadsmuseum. Hiervoor wordt het budget voor cultuur met circa 20 % verhoogd. 

 

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

aangemoedigd. Culturele organisaties worden voldoende ondersteund bij het uitoefenen van 

hun taak. 

 

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

gebruikelijke bezoekers moet vooral de jeugd hier in aanraking kunnen komen met boeken. 

De bibliotheek moet die centrale rol blijven vervullen. 

 

• Omroep Almelo moet een kwalitatief goede omroep voor Almelo worden, zowel op het 

gebied van radio als tv maar ook online. Zij krijgen de (financiële) mogelijkheid om het 

Keurmerk Nederlandse Streekomroepen te bemachtigen. 

 

• 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 nodig. Hiervoor zijn nieuwe en veilige fiets-loop routes nodig. 

 

• Breedtesport krijgt de volle ondersteuning. Sport helpt kinderen gezond op te groeien en zich 

sociaal te ontwikkelen. ‘Gezonde kantines’ horen daar ook bij. Professionele sport wordt niet 

financieel ondersteund. 

 

• Steeds sterker blijkt in deze tijd het belang van gezond leven. Daarom pleiten we voor steun 

aan alle beleid en initiatieven om verslavingen (roken, alcohol, drugs, gokken en gamen) te 

voorkomen en een levensstijl met gezond eten en veel bewegen te bevorderen. 

 

• GroenLinks wil dat het Natuurhus in het Hagenpark blijvend wordt ondersteund om 

natuureducatie te kunnen blijven bieden aan scholen.  
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7. SAMEN LEVEN EN DEMOCARTIE  

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 en prettig wonen en samenleven. 

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

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

toekomst. 

 

• In Almelo gaan we respectvol met elkaar om. We willen met elkaar een samenleving delen 

en opbouwen. 

 

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

de problemen, gevoelens en opvattingen van de ander. Er zijn meer overeenkomsten dan 

verschillend tussen mensen. 

 

• 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. 

 

• Dit alles kan alleen wanneer mensen zich veilig en geborgen weten. Dat geldt niet alleen 

buiten de deur, op school, op het werk (pesten en buiten sluiten), maar ook binnenshuis 

spelen problemen (kindermishandeling en huiselijk geweld). 

 

• Openheid wordt de norm. De gemeente informeert actief zowel de raad als de mensen in de 

stad. Dit zorgt ervoor dat de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) in Almelo zo goed als 

achterhaald is. 


