Voorwoord

“Liberaal053 is fris en oprecht betrokken bij de maatschappij.”
Met deze uitspraak staat Liberaal053 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Liberaal053
neemt geen blad voor de mond en zegt waar het werkelijk op staat. De afgelopen vier jaar heeft
Liberaal053 al input gegeven bij de Raad via sociale media en rechtstreekse gesprekken met
raadsleden.
In 2018 heeft de inwoner weer de gelegenheid om een koerswijziging te bepalen voor de stad.
Het vertrouwen in het college is afgenomen, vanwege het feit dat er niet eerlijk en transparant informatie
wordt gegeven over de problemen waar Enschede mee te maken heeft. Begrijpend en helder voor de inwoner,
en samen met de inwoner. Hierna zullen wij onze ambities uiteenzetten!

Wat is liberaal053?
Een lokale partij welke veel waarde hecht aan een duurzame financiële huishouding van de gemeente
Enschede. Maar Liberaal053 is ook van mening dat de financiële keuzes uit te leggen moeten zijn aan de
inwoners van de stad Enschede. Rechtstreeks contact met de burger. En die burger moet volop de gelegenheid
hebben om de partij te voeden met kennis en informatie, eveneens het vragen van kennis en informatie.
De maatschappij ontwikkelt zich, aanvankelijke zekerheden worden onzekerheden. Burgers raken de grip op
de maatschappij kwijt. Daardoor verandert de samenleving. Maar al die ontwikkelingen moeten en kunnen
we het hoofd bieden en daarom is het van het grootste belang dat we de kop niet in het zand steken.
Problemen kunnen worden opgelost als we weten hoe de vork in de steel zit. En omdat veel, heel veel draait
om geld is een duurzame financiële huishouding ook zo belangrijk! Liberaal053 is niet bang om de
handschoen op te pakken en verantwoording te nemen.
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Waar staat Liberaal053 in het politieke spectrum in Enschede?
Liberaal053 staat met haar voeten midden in de samenleving, toegankelijk en in dienst van de inwoners.
Wij zijn van mening dat de gemeente Enschede er is voor haar inwoners, altijd een luisterend oor en begrip
voor de standpunten en ideeën van haar inwoners. Zij weten wat er leeft en de gemeentelijke overheid is hier
facilitair aan. Niet het systeem is dominant maar de bewoners van de stad. Zij zijn het die het vertrouwen
geven aan de politiek om de juiste keuzes te maken. Daardoor is het noodzakelijk dat wijkorganen de positie
krijgen die zij verdienen. Vroeg in het traject kunnen beïnvloeden van het proces met argumenten en frisse
inzichten. Dit zetten wij in met de volgende speerpunten;

# communicatie verbeteren. (luister en leg uit)
dit betekent dat men niet alleen ‘gehoord’ wordt maar vroeg in het traject mede richting mag geven aan de
ontwikkelingen. En veel van die ontwikkelingen hebben stedelijke gevolgen, maar ook regionaal. De
gevolgen dienen vooraf duidelijk gemaakt te worden, wat op de Agenda van Twente thuishoort en wat bij de
Raad past. Bijvoorbeeld:
- Islamitisch Cultureel Centrum
- Regionale IJsbaan
- Wedstrijd- sportbad

Wijk en dorpsorganen staan direct in contact met de buurtbewoners en zijn de oren & ogen van de wijken. In
de raadsperiode 2018 -2022 moeten zij een betere, formelere juridische positie krijgen. Bewoners hebben een
meewerkende rol.

# wijk- en dorpsorganen positioneren
de ACWO (Advies Commissie Wijk Organen) functioneert niet, dit wordt bevestigd door verschillende
bestuursleden van de wijkraden. De laatste jaren zijn er wijkraden opgeheven of gestopt. De
participatiesamenleving die is tot op heden nog onvoldoende van de grond gekomen. Hier moet men
ferme stappen zetten. Bekendheid en bekend zijn, zijn de pijlers voor het leggen van contact. En daarin
doet iedereen mee, de vrijblijvendheid maakt plaats voor verplicht. Oplossen van vragen en antwoord
geven zonder de inwoner van het kastje naar de muur te sturen.

# efficiënte overheid (lokale systeemwijziging)
- stadsdeel commissie worden onvoldoende bezocht door de inwoners, onderwerpen met stedelijke
gevolgen c.q. uitwerkingen dienen stedelijk behandeld te worden. Stadsdelen (commissies) worden
jaarlijkse netwerkbijeenkomsten om de partners en wijkorganen te ontmoeten.
Vertel de goede dingen en deel de informatie. De raadsgriffie is moeilijk vindbaar voor de inwoners, zij die
vragen hebben, in willen spreken in stedelijke commissie, dienen ondersteund te worden. Wij stellen voor om
tijdens de winkelopeningstijden bereikbaar te zijn, zowel fysiek als telefonisch. Hiervoor is het
vanzelfsprekend dat men in een winkelpand van de binnenstad zit en duidelijk herkenbaar is als orgaan dat
werkt voor de gemeenteraad. Op deze wijze is het laagdrempelig, en vrij om te komen.
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# afschaffen hondenbelasting
van een gemeente mag verwacht worden dat men de directe kosten die gemoeid zijn met dienstverlening door
de gemeente, doorbelast worden aan de gebruikers; denk aan vergunningen, rijbewijzen etc.
Met hondenbelasting wordt er € 900.000 per jaar binnen gehaald, maar dit word niet gebruikt voor de
doelstelling. Bijvoorbeeld voldoende hondenuitlaat plekken.
Wij vinden dit onacceptabel en pleiten voor een verlaging van de hondenbelasting of zo nodig het afschaffen
ervan. Wij gaan hierover graag in discussie!

# herzie enkele visies (zwembad, verbonden partijen, afval)
de gemeenteraad heeft teveel uit handen gegeven en is alleen maar een geldautomaat geworden.
Advies mag er soms nog ingediend worden, maar het college heeft teveel zeggenschap en een
regelmatig terugkerend pettenprobleem. Het hoogste orgaan van de gemeente Enschede, de Raad,
heeft de regie niet meer.
Voorbeelden zijn; het op afstand zetten van publieke onderdelen zoals onderhoud openbare ruimte, sport,
maar ook stichtingen die in het leven worden geroepen om personeel van de gemeente ‘buiten’ haar
organisatie te zetten. De ontwikkelingen in de buitengebieden baren ons zorgen, denk aan de luchthaven en
haar terreinen, maar ook binnenstedelijke problemen zoals de bereikbaarheid en mobiliteit (fietsstad 2020)

# lokale lastendruk (heffingen)
al jarenlang is er bekend bij het college dat de heffingen van de lokale lasten te hoog zijn, specifiek op de
afvalstoffenheffing heeft men een te hoge financiële aanslag opgelegd. De daadwerkelijke kosten en
opbrengsten zijn oncontroleerbaar door “belangenverstrengeling”. Als Liberaal053 pleiten wij voor een
transparante financiële verantwoording, welke stortkosten betaald Twente Milieu aan Twence? Welke
wisselingen hebben hier op plaatsgevonden in de afgelopen vijf jaar en welke kosten zijn er begroot voor
de komende vijf jaar?

Het grondbeleid is een erfenis uit het verleden, die niet voortvarend wordt aangepakt. Er is nog teveel
bedrijfsgrond in de boeken en de provincie heeft nu een opdracht gegeven om 40 ha hiervan af te
waarderen. De kosten die hieraan gekoppeld zijn betreft ongeveer 60 mln. Euro, ook deze zijn niet in de
meerjaren begroting opgenomen. Maar zullen wel aan de inwoners doorberekend worden. Deze financiële
strop zal de stad en haar inwoners de komende jaren voor een behoorlijke opgave stellen. Alleen door scherpe
keuze te maken met de stad kunnen wij dit het hoofd bieden.

“Staat de gemeente Enschede in dienst van de Enschedeërs of
staat de Enschedeër in dienst van het systeem?”
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Liberaal053 en: Dienstverlening en financieel beleid
Het vertrouwen in de overheid loopt zienderogen achteruit. De inwoners herkennen zich niet in de besluiten,
de inspraak door inwoners is te laat in het proces, zodat er van enige invloed geen sprake meer is.
Er zijn verschillende plaatsen in de stad waar men zich niet meer veilig voelt! Communicatie schiet tekort, dit
onderkent de gemeente, alleen is zij niet in staat om dit tij te keren.
Onze ambitie?



De inwoner centraal
* opheffen stadsdeel commissies



Terugdringen bureaucratie
* centrale regie en communicatie, de gemeente is facilitair

Liberaal053 en: Schuldhulpverlening

Het is bekend dat de schuldhulpverlening in de huidige vorm niet meer toereikend is om de problemen het
hoofd te bieden. Tijdelijke ondersteuning voor hen die het niet meer redden is een verantwoordelijkheid van
ons allemaal. Kwijtscheldingsbeleid moet tijdelijk zijn, weer meedoen in de maatschappij d.m.v.
tegenprestaties vragen aan degenen die langdurig aan de kant staan, door werkzaamheden voor de
gemeenschap uit te voeren.
Onze ambitie?



* dat iedereen een bijdrage levert, naar vermogen, de vrijblijvendheid is voorbij



* evaluatie van de wijkteams, vertrouwen geven en minder bureaucratie

Liberaal053 en: de Bezuinigingen

Liberaal053 is van mening dat we ons willen beperken tot die activiteiten die onlosmakelijk met de gemeente
verbonden zijn en dus de primaire verantwoordelijkheid zijn van de gemeente.
Onze ambitie?


* teveel taken zijn uit handen gegeven door de gemeente, dit moet herzien worden



* grenzen aan marktwerking



* data/gegevens zijn eigendom van de gemeente, zodat er adequaat beleid kan worden gemaakt
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Liberaal053 en: Sport

De Raad is doorgeschoten in het maken van verkeerde keuzes, en heeft de wens van haar inwoners
onvoldoende gerespecteerd.
Beperkingen zijn er opgelegd m.b.t. het genereren van inkomsten voor sportverenigingen.
Onze ambitie?
 *een sportvisie die past bij de stad en haar inwoners
 * herziening van de zwembadvisie en het sportbeleid
 * samenwerking met buurgemeenten (ijsbaan-wedstrijdbad) waar nodig

contact: info@liberaal053.nl
twitter: @liberaal053

versie definitief
Pagina 5 van 13

Liberaal053 en: de Maatschappelijk ontwikkeling
Liberaal053 en: Sociale Zekerheid

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de decentralisatie. Deze decentralisatie is
bedoeld om het voor de burgers beter en overzichtelijker te regelen.
Enschede heeft uiteraard te kampen met bewoners die het moeilijk hebben. Deze burgers moeten we helpen
door een duwtje in de rug te geven met een tijdelijke ondersteuning of door gedurende een beperkte periode
een (financieel) vangnet te bieden.
Onze ambitie?

 * terugdringen van de bureaucratie
 * zorgen dat inwoners maar tijdelijk in de ondersteuning zitten
 * in-, door- en uitstroom

Liberaal053 en: de Zorg

De vele facetten van de ZORG is een heet hangijzer binnen de gemeentepolitiek. Voor Liberaal053 staat
onomstotelijk vast dat zorg nooit budget gedreven mag zijn. Zorg is noodzakelijk voor jongeren en ouderen,
waarbij de kaders goed gecommuniceerd moeten worden met de inwoners van de stad die hier mee te maken
hebben.
Vanaf 2015 het jaar waarin de gemeenten verantwoordelijk werden voor de decentralisatie zijn er
voortvarende stappen gezet. Maar dit betekent niet dat er niks meer gedaan hoeft te worden of er kritisch
teruggekeken moet worden.
Wat staat vast?
Dat de regels en de financiën het debat hebben gedomineerd, Liberaal053 wil de menselijke zorg weer terug
hebben. Wat hebben onze inwoners nodig? En daar laten we de vrijwilligers buiten! Zorg hoort bij
professionals en de zorgplicht is een verantwoordelijkheid (regie) die de gemeente dient uit te voeren.
Onze ambitie?



* een stevige evaluatie hoe onze cliënten, de inwoners, het beleid hebben ervaren



* duidelijkheid over de knelpunten en daar op zeer korte termijn oplossingen bij te maken



* heldere definities want zorg is een containerbegrip geworden



* huishoudelijke hulp is geen zorg!
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Liberaal053 en: Onderwijs

De algemene kwaliteit van het onderwijs is een landelijke verantwoordelijkheid. Liberaal053 vindt
(openbaar) basisonderwijs heel belangrijk, omdat daar de basis ligt voor de ontwikkeling van de kinderen.
De school en haar docenten hebben tevens een belangrijke signaleringsfunctie m.b.t. de veiligheid en het
welzijn van de kinderen.
Onze ambitie?



* jaarlijks een huisbezoek bij elke leerling door de (mentor)docent

Liberaal053 en: Normen & Waarden

Liberaal053 heeft als uitgangspunt zo veel mogelijk vrijheid voor het individu zolang de vrijheid van anderen
niet wordt beperkt. Wat niet van jou is daar blijf je vanaf.
Onze ambitie?



* elkaar aanspreken op ongewenst gedrag



* meer camerabewaking



* meer controle en meer handhaving



* eventueel extern bedrijf door middel van budget per wijk

Liberaal053 en: Schoon en Leefbaar huis

Al decennia is men gewend dat er ondersteuning is bij het huishouden voor hen die dit niet meer zelf kunnen.
Door veranderende gezinssamenstelling of studerende kinderen die buiten de regio verblijven komt de
ondersteuning onder druk te staan. Dient de overheid hier voor te zorgen of is de inwoner c.q. bewoner
hiervoor verantwoordelijk?

Onze ambitie?



* mantelzorg dient gewaardeerd te worden



* de wijkambtenaar heeft een actieve meldplicht, bij verwaarlozing of sociale problematiek



* wijkbewoners/wijkagenten moeten een centraal meldpunt hebben waar men terecht kan
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Liberaal053 en: Cultuur

Cultuur is een verrijking voor de stad en haar inwoners. Middels tijdelijke financiële maatregelen kan een
impuls worden gegeven. De gemeente moet zich echter niet met de uitvoering bezig gaan houden omdat dat
niet haar kerntaak is. Het subsidiebeleid past hier niet meer in.
Onze ambitie?



* subsidiebeleid herzien



* tijdelijke financiële stimuleringsmaatregelen



* regionale samenwerking op het gebied van cultuur, gefinancierd uit de Agenda van Twente

Liberaal053 en: Welzijn

Hier zien wij een belangrijke taak voor het wijkorgaan, de tijd dat men alles maar over de schutting gooide
naar de overheid ligt achter ons. Als wijk- en dorpsbewoners kijk je weer om naar elkaar. Je hebt aandacht
voor je buren en voor de mensen die moeilijk mee kunnen komen. Bewoners zijn in staat om hun wijk/dorp
meer samenhangend te maken.
Onze ambitie?



* het wijkbudget en het welzijnbudget worden samengevoegd



* de wijk- en dorpsorganen krijgen een formele juridische positie



* de ACWO wordt opgeheven

Liberaal053 en: de Inwoners

Verschillende vertegenwoordigingen/gezelschappen/artiesten brengen wij in beweging via de cultuurcoach.
Structurele subsidies worden herzien en vervangen door stimuleringsgelden.
Onze ambitie?



* de subsidieregeling en haar verordening worden herzien



* hiervoor in de plaats komen stimuleringsgelden
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Liberaal053 en: Versterken economie
Liberaal053 schuwt de lokale discussie niet als het gaat om bepalende kwesties die van grote invloed zijn op
de stad Enschede. Daarom geven we hier ook een overzicht van onze standpunten.

Liberaal053 en: Kennispark
het Kennispark Twente is de motor voor de economische ontwikkelingen voor Enschede en in groter verband
ook voor Twente. Deze motor wordt aangedreven door innovatie, onderzoek en wetenschap. Deze moeten we
samen met het MKB inzetten om de positie van Enschede als kennisstad te verbeteren.


Wij willen dat:
* meer financiële middelen genereren door goede contacten met Brussel te onderhouden

Liberaal053 en: het Ondernemerschap
de gemeente dient haar regelgeving verder terug te brengen en (nieuwe) ondernemers volop in staat te
stellen om tot ontplooiing te komen. De sterke positie van het MKB is het startpunt voor ondernemende
individuen. Van ondernemers verwachten we lef, durf en ideeën. En dat betekent ook risico’s nemen.


Wij willen dat:
* overbodige regelgeving (bureaucratie) terugdringen

contact: info@liberaal053.nl
twitter: @liberaal053

versie definitief
Pagina 9 van 13

Liberaal053 en: Duurzame leefomgeving
Liberaal053 en: (On)zelfstandige bewoning

In Enschede staat dit probleem bekend in meerdere wijken, echter is de regelgeving hierin onduidelijk. Want
wat gebeurt er bij overtreding, en hoe word voorkomen dat wijken opgekocht worden om verhuurd te
worden. Zowel bij zelfstandige bewoning, als onzelfstandig! Er komen klachten vanuit de bewoners die een
te lang proces kennen. Wet en Regelgeving. Het mag niet zo zijn dat bewoners geen woongenot meer hebben,
en dat al bestaande koopwoningen in waarde zullen dalen. Wij achten de gemeente verantwoordelijk voor het
verlenen van teveel vergunningen, zonder voldoende controle per wijk. Wijken verloederen!
Onze ambitie?



* vergunningen dienen gecontroleerd te worden door handhaving



* niet naleven van wet en regelgeving kan leiden tot huisuitzetting, ASO WET



* duidelijke en open communicatie door bewoners meer te betrekken en te informeren

Liberaal053 en: Afvalbeleid
libereraal053 is zich bewust van de toenemende afvalproblematiek. De verrommeling van de stad heeft tot
veel onvrede geleid. Het roer moet om. Na rapportages van deskundigen is een heroriëntatie op zijn plaats.
De kosten in verhouding tot de beleidsdoelstellingen zijn toe aan een zorgvuldig onderzoek.
Onze ambitie?



* grondstoffen uit het restafval halen



* onderzoek naar na-scheiding



* diftar afschaffen



* een nieuw bekostigingssysteem, met hoge service en een opgeruimde stad

Liberaal053 en: (duurzame) Energie
om in de toekomst niet alleen maar afhankelijk te zijn van fossiele brandstof zal er meer ingezet moeten
worden op duurzame middelen. Zonneparken zijn daar een goed voorbeeld van. Als gemeente kan daar een
schepje bovenop door kritisch te kijken naar het straatverlichtingplan. Dynamische verlichting kan bijdragen
aan het terugdringen van onnodig verbruik.
Onze ambitie?



* meer inzetten op besparingen van de openbare straatverlichting
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Liberaal053 en: Veiligheid

Het gevoel van veiligheid is een terugkerend item voor de inwoners van Enschede. Er zijn verschillende
plaatsen in de stad waar men zich niet meer veilig voelt! Dit zijn niet alleen de openbare ruimten maar ook in
je eigen huis is dit een toenemend probleem. Door onderverhuur en drugsoverlast is de veiligheid voor veel
inwoners afgenomen! Dit belangrijke signaal dat al enkele jaren speelt dient voortvarend opgepakt te worden.
Door intensieve controle, fysiek maar ook op de vergunningen is dit weer onder controle te krijgen.
Onze ambitie?



* meer camerabewaking



* handhaving op vergunningen



* mobiele particuliere beveiliging in samenspraak met wijkorgaan

Liberaal053 en: de Openbare ruimte
De wijk en dorpsorgaan en haar bewoners zijn het beste in staat om te bepalen hoe hun leefomgeving netjes is
en blijft. Het maaibeleid maar ook zwerfvuil en andere zaken kunnen zij prima zelf beoordelen, zij
constateren wanneer er nut en noodzaak is. Zij kunnen daarvoor samenwerkingen aangaan met scholen,
sportverenigingen en instellingen.
Onze ambitie?



* betrokkenheid van inwoners met hun omgeving (noaberschap)



* bewust maken van kosten

contact: info@liberaal053.nl
twitter: @liberaal053

versie definitief
Pagina 11 van 13

Liberaal053 en: de samenwerking in de Regio
Enschede is geen eiland. Als grootste stad van de regio Twente is zij de regisseur op verschillende
onderwerpen. Daar waar dit kan leiden tot efficiënte en effectieve consequenties zullen wij dit als
Liberaal053 ondersteunen. Nauwkeurig, zorgvuldig en met de correcte informatie. De inwoner van Enschede
moet kunnen vertrouwen op deze uitgangspunten. Hier hoort heldere en duidelijke communicatie bij. Op dit
vlak zijn er nog slagen te maken, maar ook de noodzakelijke evaluaties zijn hier een onderdeel van. Doen we
de goede dingen en doen we de dingen goed? Is een vraag die hieraan ten grondslag moet liggen!
Onze ambitie?



* kritisch te zijn op de samenwerkingsverbanden en verbonden partijen, de regie terug bij de
gemeenteraad of (financiële)verantwoordelijkheid overdragen en alle gevolgen en consequenties
accepteren.

Liberaal053 en: Verkeer & Milieu
Enschede heeft een uitzonderlijke positie in Nederland. Alle vormen van transport kunnen hier worden
samengebracht. Het spoor, de haven, de (snel)wegen en het behoud van het vliegveld kunnen een sterk
fundament vormen voor de banenmotor die voor heel Twente van belang is. Zeker in combinatie met het
hiervoor genoemde kennispark Twente en de Universiteit Twente zijn de kansen legio. De samenwerking op
landelijk en/of bovenregionaal niveau is essentieel, daar moet vol op worden ingezet.
Onze ambitie?



* de provincie hierop aan te spreken, en de lobby te doen richting de landelijke overheid

Liberaal053 en: Mobiliteit & bereikbaarheid
De belangrijke voorwaarden voor, de hoofdstad van Twente, om de stad toegankelijk te houden en het milieu
minimaal te belasten. Dit is te realiseren door de verkeerslichten zodanig in te stellen zodat er onnodige
belasting van het milieu plaatsvindt. De ambitie “Fietsstad 2020“ is doorgeschoten en roept meer irritatie op
dan begrip, nog afgezien van de financiën die hiervoor zijn uitgegeven en ten kostte gaan van onderhoud aan
wegen.
De betrokkenheid van wijkbewoners en haar vertegenwoordigingen m.b.t. wijkverkeersplannen hebben laten
zien in de afgelopen tijd dat ook hier op het gebied van communicatie nog verbeterslagen zijn te maken.
Stedelijke mobiliteit en bereikbaarheid, dient altijd meegewogen te worden. Dit kan door vooraf de kaders
helder te hebben en de ‘bewegingsruimte’ te bepalen.

Onze ambitie?



* voldoende financiën te koppelen aan bereikbaarheid en mobiliteit
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Liberaal053 wil aan de slag

Enschede is een ondernemende stad en dat kunnen we waarmaken. Met aansprekende thema’s zoals
“platteland ontmoet de stad” kunnen we het centrum en dus de hele stad nog aantrekkelijker maken.
De rol van de wijkorganen in de stad zal groter worden omdat overheid en politie minder aanwezig zullen
zijn.
Buurtbewoners zullen nog meer zelf het heft in handen moeten nemen en de daarbij passende
verantwoordelijkheid.
Op sociaal gebied moeten we de bereidheid hebben om elkaar aan te spreken. Dat is de duidelijkheid en
openheid waar Liberaal053 voor staat. In het kader van de buurtparticipatie kan de gemeente een schakel zijn
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ondernemers en wijkinitiatieven bij elkaar te brengen.
Met dit verkiezingsprogramma gaat Liberaal053 de verkiezingsstrijd aan! We weten waarvoor we staan en
we gaan de discussies niet uit weg. Dat kan alleen in alle openheid en eerlijkheid. Alleen daarmee kunnen we
stad leuker, mooier maar vooral leefbaarder maken.

Enschede © 2018
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