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Speerpunten:
• Struisvogelpolitiek aanpakken
• Veiligheid en leefbaarheid grondig verbeteren
• Wijk- en dorpsraden beslissingsbevoegdheid geven en adequaat
betrekken bij besluitvorming
• Diftar (afvalscheiding) in de huidige vorm afschaffen
• Financiën op orde, zo nodig beleid terugdraaien
(Zwembadvisie, fietsstad 2020)
• Subsidies toetsen aan maatschappelijke meerwaarde
• Aanscherpen integratie- & participatiebeleid
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Voorwoord
De roep om politieke vernieuwing is landelijk, maar ook lokaal hoorbaar!
Achterhaald beleid en verouderde inzichten worden links en rechts ingehaald door nieuwe
ontwikkelingen. In tegenstelling tot de snel veranderende maatschappij blijven bestuurders
zich halsstarrig vastklampen aan gedateerde besluiten en spelregels.
Struisvogelpolitiek is inmiddels zo ingeburgerd, dat de gevestigde orde moet vrezen voor haar
gezondheid als zij naar buiten kijkt. Men blijft achter de feiten aanlopen en verandert pas
schoorvoetend van mening wanneer het kalf verdronken is. Een luisterend oor voor dagelijkse
beslommeringen die de mens bezighouden is ver te vinden en ondanks alle beloften schittert
‘burgerparticipatie’ nog altijd in afwezigheid. Voorstellen om het politieke systeem te
veranderen worden weggehoond en bestempeld als ‘populisme’.
Democratisch Platform Enschede creëert een podium voor iedereen die wil bijdragen aan een
nieuw politiek landschap. Voor mensen met kennis van zaken, mensen die worden gedreven
door een heldere visie en met een sterk ‘wij’ gevoel.

Politieke vernieuwing
Democratisch Platform Enschede is van mening dat de inwoner zich behoort te herkennen in
een politicus. Daar is momenteel weinig tot geen sprake van en je hoeft niet gestudeerd te
hebben om de reden hiervan te begrijpen. Het systeem is er niet op ingericht om het begrip
‘democratie’ meer inhoud te geven dan dat een politicus noodzakelijk acht. Eens in de vier
jaren kennen we de wandelgang naar de stembus om ons vervolgens over te leveren aan
vermeende “volksvertegenwoordigers”. Een enkeling heeft blindelings vertrouwen in dit
systeem, maar het gros van de bevolking stemt plichtsmatig of helemaal niet.
“Word je niet gebeten door de hond, dan wel door de kat”
Een uitspraak die vaak wordt gebezigd door mensen die zichzelf niet meer kunnen motiveren
om naar de stembus te gaan. Als kiezer weet je niet meer waar je op moet stemmen, omdat
partijen geen enkele garantie geven dat zij zich conformeren aan hun programma. Gemaakte
campagnebeloften staan vaak haaks op het beleid dat wordt uitgevoerd. Inwoners hebben er
nog maar weinig vertrouwen in dat een politicus over daadkracht beschikt.
“Het roer om”
De zittende politiek gaat niet aan haar eigen stoelpoten zagen. Daarom zien we dat
fundamentele veranderingen in de politiek meestal/veelal uitblijven. Democratisch Platform
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Enschede vaart een andere koers en presenteert om bovenstaande reden een podium voor
directe democratie. Bij democratie draait het naar ons inzicht om draagvlak en inspraak en
heeft de bevolking op ieder gewenst moment een stem. Deze politieke reorganisatie vraagt
om synchronisatie tussen landelijk en lokale bewindslieden, waarbij geen ruimte is voor het
afschuiven en indammen van verantwoordelijkheid.

Ander tijdperk
Democratie is géén elitaire aangelegenheid en hoort zeker niet thuis in achterkamertjes. Een
handjevol raadsleden vertegenwoordigt ruim 157.000 burgers in ons stad, vier jaar lang
zonder last of ruggespraak!
Het politieke systeem geeft momenteel teveel ruimte voor belangen die niets van doen
hebben met wat de inwoners in een stemhokje aan een vertegenwoordiger meegeven.
Verblindt door spelregels uit lang vervlogen tijden loopt de gevestigde orde in de politiekcorrecte polonaise, waarin slechts een enkeling zich nog laat sieren door durf en daadkracht.
De ‘volksvertegenwoordiger’ is met een vergrootglas te zoeken en grotendeels verdrongen
door beroepspolitici. Daarnaast zien we dat de politiek uitblinkt in het zenden van informatie,
maar nauwelijks nog oog heeft voor de mens die schuilgaat achter de burger.
“Onze politiek is toe aan een grondige reorganisatie”
Een échte volksvertegenwoordiger laat zich kennen door een luisterend oor en laat zich leiden
voor voortschrijdend inzicht! Goede keuzes uit het verleden, kunnen de verkeerde zijn voor
vandaag.

De missie van Democratisch Platform Enschede
“Van de zijlijn naar het middenveld”
Democratisch Platform Enschede is klaar met de beloften en excuses die inwoners iedere keer
weer krijgen voorgeschoteld. Een goed partijprogramma is mooi, maar de daad bij het woord
voegen is veel beter. De politiek staat in dienst van de burger en niet andersom.
Om te beginnen zullen wijkraden die momenteel slechts een adviserende rol hebben,
beslissingsbevoegdheid moeten krijgen in het gemeentelijk beleid.
“Financiële vergoeding voor bestuursleden van wijk- en dorpsraden”
Een democratisch proces begint bij het stemrecht van wijk- en dorpsorganen. Dat betekent
dat deze organen aantoonbaar representatief moeten zijn voor hun wijk, een officiële positie
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moeten krijgen aan de tafel van de gemeente en in aanmerking moeten komen voor een
periodieke vergoeding. De samenwerking tussen de gemeente en de wijk- en dorpsraden zien
we momenteel nog te weinig, hoofdzakelijk bij prestigeprojecten en financiële tekorten zoals
de G1000 (vuurwerkbeleid) en groenonderhoud. Zodra de gemeente wijk- en dorpsraden
actief betrekt bij de stedelijke ontwikkeling zullen inwoners van Enschede zich automatisch
herkennen in de besluitvorming. Praktisch gezien houdt dat in dat bij alle ingrijpende
bestemmingsplanwijzigingen de gemeente in samenwerking met de wijk- of dorpsraad een
enquête in haar standaardprocedure moet opnemen.
In het uiterste geval wordt een referendum uitgeschreven, waarbij de uitkomst bindend is.
Burgerparticipatie krijgt pas betekenis wanneer burgers serieus betrokken worden bij
ontwikkelingen in de stad. Alleen dan kunnen we spreken van draagvlak en democratie!

1. Maatschappelijke ontwikkeling
Burgerparticipatie
Dit begrip wordt inmiddels weinig serieus genomen. Dit is betreurenswaardig, gelet op het
feit dat ‘burgerparticipatie’ zou moeten leiden tot eensgezindheid.
Democratisch Platform Enschede maakt korte metten met achterkamertjespolitiek, u weet
beter wat goed is voor u en uw wijk dan de ambtenaren op het stadhuis.
Ouderenbeleid
Onze ouderen hebben onze maatschappij gevormd zoals we die nu kennen, daarvoor
verdienen zij alle lof! Deze generatie en met name de minder draagkrachtigen moeten we
waar mogelijk ontzien en ondersteunen. Ondanks dat de gemeente afhankelijk is van
financiën uit Den Haag kan zij nog altijd veel doen voor de gepensioneerde generatie. Het
vervoer voor ouderen geniet prioriteit, net zoals begaanbaarheid en veiligheid op straat.
Veiligheid
Voor inwoners van Enschede is het belangrijk dat het veilig is in hun leefomgeving. Het moet
zowel overdag als ‘s avonds veilig zijn om uit te gaan en om boodschappen te doen. Deze
veiligheid is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de politie. De politie dient hierbij
ten volle ondersteund te worden door de gemeente.
Bij haar werkzaamheden moet de politie kunnen rekenen op steun en vertrouwen vanuit de
lokale politiek. Hiernaast moeten problemen benoemd kunnen worden, anders worden deze
ook niet aangepakt.
Een manier om het veiligheidsgevoel te vergroten is de preventieve inzet van cameratoezicht
op afgelegen plaatsen en niet alleen in het centrum. Kortom, niet alleen cameratoezicht
inzetten op plaatsen waar zich herhaaldelijk problemen voordoen, maar ook daar waar
problemen te verwachten zijn.
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Ook mag de inwoner van Enschede van de burgemeester verwachten dat deze zijn
bevoegdheden op het gebied van de openbare orde ten volste benut.
Hiernaast kunnen handhavers, in dienst van de gemeente, nog beter ingezet worden bij het
onderwerp veiligheid. Een betere samenwerking tussen handhaving en politie is van het
grootste belang. Ook kunnen burgerinitiatieven, zoals een buurtpreventieteam, bijdragen aan
lokale veiligheid.
LHBTI (Lesbisch, Homo-, Bi-, Trans- & Interseksueel)
Democratisch Platform Enschede vindt dat de discussie rondom LHBTI het doel voorbij schiet.
De aandacht moet uitgaan naar mensen die zich schuldig maken aan onacceptabel gedrag
tegen en niet naar de doelgroep LHBTI. Intolerantie jegens geslacht of seksuele voorkeur is
doorgaans gestoeld op emancipatie- en integratie problematiek. In de Nederlandse cultuur
accepteren wij al decennialang dat iedereen naar eigen inzicht invulling geeft aan zijn of haar
(seks)leven. De overheid moet het lef tonen om de vinger op de zere plek te leggen en moet
stoppen om 'geïmporteerde' normen en waarden (die indruisen tegen de Nederlandse
normen en waarden) met de mantel der liefde te bedekken. Aan artikel 1 van de grondwet
dient iedereen zich te houden. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Democratisch Platform Enschede
vindt dat, ook op grond van culturele en godsdienstige gewoonten, discriminatie cq.
minachting niet mag worden toegestaan.

School en Onderwijs
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Wanneer je wilt dat er in de toekomst iets verandert, moet je daar nu al mee beginnen. De
volwassenheid wordt al in de jeugdjaren gevormd: reeds op de basisschool en in het
voortgezet onderwijs wordt de kiem gelegd voor het verdere leven. Omdat het onderwijs zo
ontzettend belangrijk is voor het verdere leven, voor je plek in de maatschappij en voor hoe
de maatschappij er uit gaat zien, wil Democratisch Platform Enschede de nadruk leggen op de
volgende belangrijke waarden:
-

Iedereen moet onderwijs kunnen volgen.
Gezondheid is zeer belangrijk, zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.
Democratisch Platform Enschede is groot voorstander van sport op school en van
gezonde voeding in de kantine. Dus niet van suikers en chemisch gif in het eten in de
schoolkantines.
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-

-

-

Contacten tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen. Stages, excursies, lezingen,
bedrijfsbezoeken, banenmarkten, projecten etc. zijn belangrijk voor de jeugd om hen
voor te bereiden op de toekomst.
Onze kinderen groeien op in een westerse, Nederlandse cultuur. Wij hebben respect
voor het leven en wij groeien op in het besef dat iedereen gelijkwaardig is en een
vrouw niet onder doet aan de man.
Ouders hebben ook verantwoordelijkheid in het onderwijs. Zij behoren het goede
voorbeeld door betrokkenheid te tonen. Dit kan onder andere door ze in te zetten bij
luizencontrole, voorlezen, klussen in en rondom de school, begeleiding bij
(buitenschoolse) activiteiten, etc. Wij benadrukken dat opvoeding niet stopt bij de
voordeur van het ouderlijke huis.

2. Versterken van de economie
Innovatie & duurzaamheid
Deze komt primair vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs (vakopleidingen, hogescholen en
universiteiten). Financiële ondersteuning komt voornamelijk uit de provincie en van de
ministeries. Duurzaamheid is het magische woord van onze tijd, hier kijkt Democratisch
Platform Enschede kritisch naar. Te snel wordt het milieu en het woord ‘duurzaam’ misbruikt
om utopische doelen te bereiken en subsidies af te dwingen. Democratisch Platform Enschede
zal daarom kritisch kijken naar zowel de kosten, de baten als naar grensoverschrijdende
productieprocessen.
De ‘verduurzaming’ van onze samenleving kan niet gepaard gaan met roofbouw op landen
waar we weinig tot geen zicht op hebben. Gemeente Enschede zal zich de morele verplichting
op moeten leggen om de door haar gepropageerde duurzaamheidsinstelling in de praktijk te
brengen en serieus eisen te stellen aan ondernemingen in de stad. Immers ‘verduurzaming’
is, in een tijd waarin de samenleving gebukt gaat onder marketing, niet alleen afhankelijk van
het bewustwordingsproces van consumenten, maar ook van ondernemers, toeleveranciers
en fabrikanten.
Werkgelegenheid/arbeidsmarkt
Een gunstig vestigingsklimaat is noodzakelijk om het MKB de mogelijkheid te geven om te
zorgen voor arbeidsplaatsen. De gemeente Enschede dient hier ondersteunend aan te zijn.
Het grote bestand van mensen die wel mee willen doen maar nu vastlopen in regelingen van
de overheid moeten we meenemen in de verbeteringen die hierin kunnen worden
doorgevoerd. Vertrouwen moet het uitgangspunt zijn. Democratisch Platform Enschede vindt
dat hier een tegenprestatie voor gevraagd mag worden, wanneer deze mogelijkheid zich
voordoet
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Iedereen doet mee
Bij het versterken van de economie is ons uitgangspunt dat iedereen meedoet. Wij moeten
erop letten dat mensen niet gaan afhaken. Het bevorderen van arbeidsmarktparticipatie kan
bijvoorbeeld door medewerking te verlenen aan re-integratieprocessen.
Jeugdwerkloosheid dient te allen tijde te worden tegengegaan. In deze leeftijdsgroep staan
de meeste jongeren aan het begin van hun professionele ontwikkeling, zij moeten in hun groei
worden gestimuleerd. Deze groei stopt niet na de middelbare school of na de eerste
vervolgstappen in de professionele loopbaan. Persoonlijke groei is niet aan een specifieke
leeftijdgebonden.
In de herfst van hun carrière worden veel ouderen afgeschreven voor de arbeidsmarkt. Dit is
onterecht, hun ervaring kan enorm waardevol zijn. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van de
jongeren. Er moet een goede controle zijn op het toepassen van sociale regelingen en
vangnetten. Het uitgangspunt is om iedereen mee te laten blijven doen aan de economische
groei. Misbruik van deze regelingen wordt bestraft.
Het hebben van werk verdient de voorkeur boven het niet hebben van werk. Vrijwilligerswerk
met behoud van uitkering is een zeer geschikte manier om te blijven werken aan zowel
persoonlijke groei als aan het vervullen van een maatschappelijke rol. Verdringing van
betaalde functies door onbetaalde vrijwilligers is oneerlijk en fnuikend voor economie en
werkgelegenheid. Noodzakelijk zorg door professionals mag niet worden vervangen door
vrijwilligers.

3. Duurzame leefomgeving
Bereikbaarheid & gastvrijheid
Bereikbaarheid is van groot belang voor een stad die staat voor gastvrijheid. Op de eerste
plaats moet een stad in binnen- en buitenwijken goed bereikbaar zijn voor voetgangers,
fietsers en automobilisten.
De infrastructuur verdient meer aandacht, zodat verkeersinfarcten worden bestreden. Meer
aandacht moet er uitgaan naar de aanleg van trottoirs met verlagingen voor mensen die
afhankelijk zijn van rollators en rolstoelen. Oversteekplaatsen moeten veiliger en waar nodig
met snelheidsbeperkende maatregelen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer worden
uitgerust.
Het publiek dat Enschede aantrekt behoort zijn geld te spenderen aan leuke activiteiten en
niet beboet te worden door middel van o.a. extreem hoge parkeertarieven.
Duurzaamheid & milieu
Duurzaamheid gaat hand in hand met innovatie en voortschrijdend inzicht. Achterhaalde
ontwikkelingen moeten worden afgerond en plaats maken voor nieuwe.
Januari 2018

9

Daarbij kijkt Democratisch Platform Enschede kritisch naar het rendement, de totstandkoming
en de kosten die projecten met zich meebrengen. Hierbij kunnen externe investeerders een
belangrijke rol in spelen. Projecten die daadwerkelijk renderen en energie besparen kunnen
in aanmerking komen voor stimuleringsregelingen tijdens een (afzienbare) opstartfase.
•
•

Wij zijn voor alternatieven om energie op te wekken, dus voor zonneparken: ‘JA’.
Willen wij windmolens in ons buitengebied of aan de randen van Enschede: ‘NEE’.
“Het milieu staat centraal wanneer we over verduurzaming spreken”

Het huidige 'uit het oog uit het hart’ beleid verdient aandacht. Over de Klimaatwet en het
Klimaatakkoord van Parijs zijn de meningen verdeeld, maar dat neemt niet weg dat lucht- en
milieuvervuiling in een rap tempo teruggedrongen moet worden. We zullen dus in
ogenschouw moeten nemen dat het milieu niet stopt bij onze landsgrenzen. Dat geldt ook
voor het dumpen van schadelijke (vloei)stoffen onder de grond en in natuurgebieden. De
gemeente zal bedrijven moeten wijzen op hun verantwoordelijkheid en zal hen moeten
dwingen en begeleiden om oplossing te zoeken voor opslag van milieuonvriendelijke
producten. De natuur en de volksgezondheid mogen nu en in de toekomst niet in het gedrang
komen, ook al lijkt het risico nihil. Democratisch Platform Enschede is derhalve geen
voorstander om milieuonvriendelijke stoffen op te slaan in zoutcavernes in en rondom
Boekelo.
“Aanpak van wateroverlast”
Door de verstedelijking van onze leefgebieden en de verdwenen stadsbeken, in combinatie
met de huidige klimaatverandering (intensere regenbuien soms wel tot 70 tot 100mm per/m2)
en het verminderde gebruik van water door de industrie is het grondwaterpeil in sommige
delen van Enschede flink gestegen, met overlast voor bedrijven en huiseigenaren tot gevolg.
Democratisch Platform Enschede wil dat Enschede ‘RAINPROOF/ KLIMAATPROOF’ wordt:
De gemeente moet samen met de juiste instanties zoals met het waterschap en
stadsingenieurs een stress-test gaan uitvoeren en samen met het waterschap,
maatregelen treffen om extreme wateroverlast te voorkomen.
De stadsbeken in Enschede moeten weer gaan stromen. Overtollig regenwater kunnen
we opvangen door het aanleggen van beken en opvangplaatsen.
Bedrijven en huiseigenaren stimuleren om regenwater te gaan afkoppelen in
infiltratiebekkens/ buffers. In nieuwe wijken en bij renovatieprojecten van riolering
moet waar mogelijk regenwater worden afgekoppeld.
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Diftar (vuilscheiding conform ‘gedifferentieerde tarieven’)
• Schoon straatbeeld, geen ‘verrommeling’.
• Kosten binnen de perken, verlaging van de vaste lasten voor de inwoners.
Het is een achterhaald afvalsysteem. Daar wringt de schoen!
Na-scheiding is conform veel onderzoeken efficiënter, met uitzondering van glas, textiel en
papier. Niet elke burger in Enschede heeft de luxe van een tuin, galerij, schuur etc. om drie of
vier containers neer te zetten. Ook kan de gemeente Enschede niet van de Enschedeër
verwachten dat hij/zij een hobby maakt van afval scheiden.
•
•

Is Democratisch Platform Enschede dan tegen Diftar, het antwoord is: ‘JA’.
Willen wij hergebruiken waar dit mogelijk is: ‘JA’.

Het huidige systeem dat wij in 2017 ingevoerd hebben is gekopieerd van Hengelo, waar het
ook niet bepaald op rolletjes loopt. Dat moet anders. Een herinvoering van het oude systeem
naast het huidige zal de chaos in het straatbeeld als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. De
primaire taak van de gemeente is om te zorgen dat er een hygiënische en ordelijke
leefomgeving is voor al haar inwoners en niet om te kwartetten met milieuheffingen en
verdienmodellen.
De leefomgeving moet vrij zijn van ongedierte en dient goed onderhouden en schoon te zijn.
Dit is onder andere realiseerbaar met een combinatie van deugdelijk groenonderhoud, een
goed afvalbeleid en toezicht. Democratisch Platform Enschede stelt gemeente Enschede
primair verantwoordelijk voor het straatbeeld.
Wij willen:
1. Voorscheiding van Textiel, Glas en Papier, chemische componenten, frituur en verf.
2. Ondergrondse containers zonder pasjessysteem.
3. Na-scheiding van alle andere afvalstoffen in nauw overleg met Twence.
Zorg & WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Zorg kan altijd beter. Bureaucratie moet worden teruggedrongen, tezamen met financiële
uitgaven die aan de strijkstok blijven hangen.
De hulpaanvrager staat centraal. Keukentafelgesprekken zijn van belang bij (jeugd)hulp om de
mate van zelfredzaamheid te kunnen bepalen. De werkzaamheden van mantelzorgers en
professionele hulp vragen derhalve om meer verduidelijking. De WMO-raad en
seniorenorganisaties kunnen en moeten actief worden betrokken bij het zorgbeleid van de
gemeente.
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Democratisch Platform Enschede juicht vrijwilligerswerk toe, zolang dit niet leidt tot
banenverdringing. Hierbij is een verdeling van de takenpakketten van instanties van belang,
zodat de zorg niet gaat lijden onder administratieve rompslomp en dubbele werkzaamheden.
Het zorgbeleid van de gemeente Enschede moet draaien om de noden van haar burgers en
dient gefocust te zijn op de efficiëntie van organisaties.
Dienstverlening en parkeerbeleid
De gemeente Enschede is primair verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en de
infrastructuur van haar stad. De betaalbaarheid van openbaar vervoer en de inzet ervan
tijdens vakantieperioden zal een welkome bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van onze
stad. De huidige parkeertarieven in en rondom de binnenstad leiden tot overlast in
omliggende wijken die nu noodgedwongen met parkeerzones worden opgezadeld.
Democratisch Platform Enschede wil het uurtarief aanzienlijk verlagen en een dagtarief van
maximaal € 10,00 instellen, een reductie op uurtarieven op koopzondagen en het parkeren
buiten winkeltijden naar max. € 0,50 per uur terugbrengen.
Onze parkeertarieven mogen geen thema zijn voor bezoekers en mogen er niet toe leiden dat
onze binnenstad minder aantrekkelijk wordt.
Sport & recreatie
Sport en recreatie is voor jong en oud van belang en hebben een maatschappelijke functie.
De gemeente heeft de taak om ervoor te zorgen dat al haar inwoners gebruik kunnen maken
van de faciliteiten die de stad biedt. De toegankelijkheid van activiteiten is afhankelijk van de
infrastructuur, kosten en locatie. Voor iedereen is het van belang dat een sportlocatie veilig
en eenvoudig is te bereiken.
Zwembadvisie
Zwembaden worden behalve voor topsport ook voor recreatie en voor fysiotherapie
doeleinden gebruikt. Daarom is de afstand en bereikbaarheid van belang. Het sluiten van
lokale zwembaden past niet bij dit beeld. Indien er behoefte is aan een specifiek zwembad
voor topsporters, zal dat op regionaal niveau opgepakt moeten worden. Uit financieel
oogpunt, maar ook met het oog op de verbinding die sport met zich meebrengt behoren
steden deze initiatieven gezamenlijk op te pakken. Concurrentie op dit gebied is onwenselijk
en resulteert alleen maar in onnodige kosten voor gemeenten en haar burgers.
Cultureel erfgoed
Democratisch Platform Enschede hecht buitengewoon veel waarde aan het behoud van
historische gebouwen en objecten in de gemeente Enschede. Eigenaren van monumentale
panden zijn (mede)verantwoordelijk voor het behoud van de originele staat.
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De gemeente zal duidelijke eisen moeten gaan stellen als zij haar identiteit en restanten uit
het verleden wil behouden. In het verleden zijn veel historische bouwwerken door wanbeleid
en verpaupering onder de sloophamer verdwenen. Democratisch Platform Enschede wil
daarom dat elke eigenaar jaarlijks tot 15% van de WOZ-waarde in mindering kan brengen bij
aantoonbare investeringen in woning- of winkelpanden. Dit zijn investeringen die in het teken
staan van het behoud en van de uitstraling van historische objecten. Subsidie voor
gevelrenovatie van panden van voor 1960 wordt uitsluitend toegekend wanneer deze het
authentieke karakter ten goede komt en door de gemeente als meerwaarde voor de stad
wordt aangemerkt.
Wonen en bouwen
Gemeente Enschede heeft de taak om de woningmarkt voor al haar inwoners betaalbaar te
houden. Zij dient de controle te houden op de huizenmarkt en de balans tussen huur- en
koopwoningen te bewaken. De infrastructuur en groenzones zijn onlosmakelijk verbonden
aan stedelijke ontwikkeling, net als verduurzaming en het milieu. Dat geldt niet alleen voor
particulieren, maar met name voor projectontwikkelaars. De gemeente moet een
daadkrachtig beleid ontwikkelen om, conform de nieuwste inzichten en ontwikkelingen,
Enschede naar een hoger niveau te tillen. Het inpassen en behouden van oude panden, grond
en historische objecten moet vanzelfsprekend zijn.
Bij verduurzaming snijdt het mes aan twee kanten, een investering stimuleer je alleen als
baten en lasten in verhouding staan. Kwaliteit gaat boven de kwantiteit als aan verduurzaming
een toekomstvisie ten grondslag ligt. Dat geldt ook voor het terugdringen van gemeentelijke
begrotingstekorten. Het afstoten van gemeentelijke grond voor spotprijzen is uitsluitend
gunstig voor de korte termijn. Derhalve biedt beleid dat gericht is op executieverkoop vaak
weinig ruimte voor burgerparticipatie.
Vliegveld
Bij de ontwikkeling van voormalig vliegbasis Twenthe speelt het algemeen belang een grote
rol. Daaronder vallen de belangen van projectontwikkelaars, van gemeente Enschede, maar
ook van de omwonenden in en nabij Lonneker. Ongeacht wat de opbrengst bij de verkoop van
grond is hebben we de plicht om natuurgebieden, het milieu en het leefcomfort rondom de
basis te behouden in de huidige staat of liever nog, te verbeteren. De gemeente zal zich de
verplichting moeten opleggen om nauw samen te werken met raden en stichtingen in dit
gebied, alvorens zij toezeggingen aan investeerders doet.

4. Middelen en Gemeentelijke organisatie
Lokale heffingen
Gemeente Enschede heeft inkomsten nodig om ontwikkelingsbeleid mogelijk te maken. Dat
betekent dat er in eerste instantie kritisch gekeken moet worden naar waar we zeggenschap
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over hebben en waarover niet! Wanneer wij uitvoeringswetten constateren vanuit de
rijksoverheid die onwerkbaar zijn, zullen we dit middels een krachtig signaal kenbaar maken
aan politiek Den Haag. De kosten voor inwoners dienen draaglijk te blijven en verordeningen
dienen tegen dit licht te worden gehouden. Parkeertarieven, hondenbelasting etc. mogen
bijvoorbeeld geen melkkoe zijn om de pot ‘algemene middelen’ te spekken.
Subsidies (algemeen)
Subsidies dienen herzien te worden en te worden omgezet naar ‘stimuleringsregelingen’ voor
bepaalde tijd. Een heldere doelstelling en maatschappelijke meerwaarde is een vereiste.
Subsidie groeit niet aan de bomen en verplicht afgedragen belastinggeld mogen we niet
verwarren met een vrijwillige bijdrage.
Hondenbelasting
Deze komt uit een tijd dat op honden een transportbelasting geheven werd. Democratisch
Platform Enschede wil de hondenbelasting met 50% verlagen binnen de bebouwde kom en
volledig afschaffen in het buitengebied. De opbrengst dient uitsluitend uitgegeven te worden
aan voorzieningen en uitgaven rondom het hondenbezit, zoals betere uitlaatvelden en
maatregelen voor een hygiënisch straatbeeld.
Overhead en onnodige lasten
Hier dient kritisch naar gekeken te worden. Het alsmaar produceren van beleidsstukken dient
aan banden gelegd te worden. De gemeenschappelijke regelingen en de verschillende
deelnemingen van de gemeente Enschede dienen opnieuw bekeken te worden. Het kan niet
zo zijn dat we een opdracht (mandaat) geven aan het college en de gemeenteraad alleen maar
de portemonnee mag trekken zonder inspraak. Voorbeelden zijn Twente Milieu, Openbaar
vervoer, Openbare Lichamen (crematorium) en stichtingen.
Voorts zal Democratisch Platform Enschede zich hard maken voor de volgende punten:

5. Gekozen burgemeester
De burgemeester is bij voorkeur iemand die al meerdere jaren woonachtig is in de gemeente
Enschede en emotionele binding heeft met inwoners uit de stad en omliggende dorpen. Een
burgermeester die van oudsher binding heeft met de stad is automatisch meer betrokken bij
besluiten en consequenties die eruit voortvloeien.
Het kandideren van burgemeesters moet een transparant proces worden en losgetrokken
worden van achterkamertjes- en vriendjespolitiek. Een quotum voor burgemeesters en
andere bewindsvoerders dient voorkomen te worden, zodat de kwaliteit niet lijdt onder een
sociaal wenselijk ideaalbeeld.
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6. Referenda
NOODREM: Indien besluitvorming haaks staat op de publieke opinie, dient eenieder de
mogelijkheid te krijgen om een (bindend c.q. opschortend) referendum te organiseren.
Democratisch Platform Enschede stelt daarbij 2% van het landelijke criterium voor. Een
initiatiefnemer moet conform deze richtlijn 200 handtekeningen inzamelen binnen 4 weken
en als deze zijn goedgekeurd, nogmaals 6.000 handtekeningen binnen 6 weken. Om een
referendumuitslag geldig te verklaren zal een opkomstdrempel van 30 procent van de
kiesgerechtigden gelden.

7. Bescherming Nederlandse waarden
Democratisch Platform Enschede refereert aan het huidige integratiebeleid en aan culturele
ongeregeldheden in onze samenleving. We zien dat het benoemen van cultuur gerelateerde
problemen nog altijd moeizaam op gang komt. De vinger wordt zelden op de zere plek gelegd,
waardoor hele eenvoudige zaken niet adequaat worden opgelost.
“Ten aanzien van de Nederlandse normen en waarden doen wij geen water bij de wijn”
Integratie betekent adoptie van de Nederlands cultuur; het wegwuiven of ridiculiseren van
eigen tradities en verworvenheden doet afbreuk aan dat proces. Bewindslieden die met een
‘weg met ons’ mentaliteit misstanden bagatelliseren, zal Democratisch Platform Enschede
hard aanpakken.
Een ambtenaar moet bijvoorbeeld zijn of haar medewerking acuut kunnen staken als
minachting wordt geuit op culturele of religieuze gronden. Iedereen is gelijk in onze
samenleving, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, huidskleur, nationaliteit, religie etc.
Niemand is meer of minder dan een ander.
Daarnaast is Democratisch Platform Enschede een voorstander van een samenleving
waarbij iedereen in het publieke domein zich kan distantiëren van een levensovertuiging
van anderen. De overheid heeft hier haar verantwoordelijkheid en de plicht om de scheiding
van kerk en staat te waarborgen. Iedereen die zich in dienst stelt van onze overheid behoord
een neutrale uitstraling te handhaven en zich in te zetten voor het seculiere karakter van
onze maatschappij.
“Vrijheid van meningsuiting”
Iedereen heeft het recht om meningen en overtuigingen (van welke aard dan ook) tezamen
met bijkomende aspecten, te bekritiseren en te ridiculiseren. Vrijheid van meningsuiting laat
zich niet beteugelen.
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8. Integratie
Dit is een gevoelig thema voor veel politieke partijen, met als resultaat dat er onvoldoende
eisen zijn en worden gesteld aan nieuwkomers. Iedereen met en zonder een Nederlands
paspoort dient naar behoren in de Nederlandse samenleving te participeren. Een solidaire
samenleving komt niet tot stand door het ontkennen van onverzoenbare leefregels, maar
door ze te benoemen en duidelijk grenzen te stellen.
“Het doel van integratie is dat het woord ‘gastcultuur’ verandert in ‘onze’ cultuur,
dat is de Nederlandse cultuur!”
Vooropgesteld wordt dat de gemeente Enschede al haar medewerking dient te verlenen aan
het integratieproces van mensen met een verblijfsstatus. De focus moet liggen op het
functioneren in onze samenleving en op het bijbrengen van emancipatie.
Integratiebeleid moet resultaatgericht zijn, met als doel gelijkwaardigheid en volwaardige
deelname aan onze maatschappij. Democratisch Platform Enschede bestrijdt de bewering dat
integratie van twee kanten moet komen.
Ontoelaatbaarheden mogen onder geen beding door de vingers worden gezien.
Met de Nederlandse cultuur is niets mis, in tegendeel! Onze vrijheid en ons gelijkheidsbeginsel
staan op een zeldzaam hoog niveau en daar mogen we trots op zijn. Het hebben van respect
voor andere culturen mag niet resulteren in het weggeven van onze eigen identiteit. Het
toegeven aan en wegkijken van onoverbrugbare culturele verschillen heeft inmiddels voor
veel onnodige problemen gezorgd. Strengere regels en een adequaat integratiebeleid komen
ten goede aan het ‘wij’ gevoel tussen allochtone- en autochtone bevolkingsgroepen.
“De Nederlandse cultuur en normen & waarden staan voorop”

9. Islamisering
Islamisering is een belangrijk, maar beladen onderwerp die politici liever onder het tapijt
vegen. Democratisch Platform Enschede verstaat onder 'islamisering' de toenemende druk op
het begrip ‘scheiding van kerk en staat’, door het introduceren van islamitische gebruiken en
normen en waarden. Ondanks dat Nederland niet volledig een seculiere samenleving is,
hebben wij ons eeuwenlang ingespannen om er een te zijn. Slechts enkele feestdagen en de
kerkklokken herinneren ons nog aan een tijd dat religie een belangrijke rol speelde in ons
bestaan.
We zien dat migranten uit islamitische landen gebruiken introduceren die wezenlijk horen bij
een staatsgodsdienst. Er wordt een aanslag gepleegd op het ‘seculiere’ karakter van onze
samenleving als religieuze overtuigingen onze maatschappij gaan overschaduwen.
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“Vrijheid komt ons allen toe”
De zogenaamde gebedsoproep vanaf een moskee (de Adhaan) is daar een voorbeeld van.
Het opdringen van tradities en overtuigingen valt niet onder de godsdienstvrijheid, als
voorzien in artikel 6 van de Nederlandse grondwet. Concreet is het belijden van een
godsdienst een privéaangelegenheid en heeft iedereen wettelijk het recht om deel te
nemen aan rituelen en plechtigheden, maar ook om ervan verschoond te blijven. Bepleite
vrijheden mogen niet leiden tot een gedoogbeleid voor discriminatie en culturele distantie.
“Overheid en het neutraliteitsbeginsel”
Overheidsfunctionarissen hebben een voorbeeldfunctie en behoren neutraal en zonder
religieuze kenmerken in dienst te staan van onze samenleving. Politieke, religieuze, seksuele
etc. voorkeur staan in schril contrast met de neutrale rol van overheidsfunctionarissen en
ordehandhavers.
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