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Volt doet mee... in Enschede!
Wie durft te dromen, kan bergen verzetten.
Wij dromen van een Europa waarin een nieuwe
generatie in de politiek zorgt voor veranderingen.
Volt is een Europese beweging en politieke
partij. Wij zijn positief, pragmatisch en progressief,
en zoeken met ambitie en nuance de verbinding
met anderen die zich maatschappelijk betrokken
tonen. We hebben het doel om ons continent
socialer, democratischer en daadkrachtiger te
maken. Met een Europees programma verbinden
wij als eerste en enige Europese partij mensen
in alle lidstaten. Onze daden en ons verhaal zijn
het nieuwe en optimistische geluid dat Europa zo
hard nodig heeft. Ook in Enschede!
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onderwijsinstellingen, zoals het ROC
van Twente, hogeschool Saxion en de
Universiteit Twente. We willen stimuleren dat deze instellingen meer met
elkaar samenwerken en ze betrekken
bij de ontwikkeling van de stad.

Als grensgemeente is Enschede de
poort naar Europa. Europese samenwerking komt tot leven in de grensregio’s. Volt kan iets doen wat nooit
eerder gedaan is: samenwerken met
mensen van dezelfde politieke partij
aan de andere kant van de grens.
Volt Enschede en Volt Münster hebben
al afgesproken om structureel met
elkaar te gaan samenwerken.
We kunnen van elkaar leren door ervaringen en successen te delen en grensoverstijgende uitdagingen samen
aan te pakken. Want de klimaatcrisis,
werkloosheid en woningtekorten
stoppen niet bij de landsgrens. Ook
andere ideeën leveren voordelen op
aan inwoners aan beide kanten van
de grens, zoals een snellere treinverbinding, een regionale cultuurpas en
moeiteloos werken over de grens.

Wij willen dat de inwoners van Enschede
weer vertrouwen hebben in de overheid. Daarom zet Volt zich in voor een
integere en transparante overheid.
Wij doen dat in de Tweede Kamer en
straks in de gemeente. De huidige
bestuurscultuur heeft veel burgers
uit het oog verloren en de menselijke
maat is soms ver te zoeken. Wij willen
niet alleen over de inwoners, maar ook
mét de inwoners praten.
Volt heeft verkozen volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement,
maar ook in gemeenteraden in onder
meer Portugal, Bulgarije en Duitsland.
Het succes van de laatste verkiezingen
voor de Tweede Kamer, waarin Volt als
nieuwkomer drie zetels kreeg, geeft
ons vertrouwen in een goede uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen in
Enschede, op 16 maart 2022.

Volt denkt Europees, maar maakt
lokaal het verschil. Wij zoeken naar
praktische oplossingen voor lokale
problemen, waarbij we de beste voorbeelden uit Europa naar Enschede
halen. Want wij hoeven niet altijd
zelf het wiel uit te vinden. In ons
verkiezingsprogramma en beleidsprogramma vinden jullie tussen
onze eigen ideeën ook voorstellen
die zich ergens anders in Europa al
bewezen hebben. Hiervoor kunnen
we ook bouwen op de kennis van onze
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Volt doet in Enschede voor het eerst
mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat doen wij met gezonde
spanning. Voor een toekomst:
Made in Europe.
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In dit verkiezingsprogramma beschrijven
we onze plannen voor de gemeente
Enschede voor de komende vier jaar.
In ons beleidsprogramma vind je meer
informatie en een verantwoording.
Alle documenten zijn te vinden op
enschede.volteuropa.org.

Europees
denken,
lokaal doen
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Klimaatcrisis
aanpakken

Volt streeft naar een gelukkige, gezonde toekomst
voor iedereen. Wij erkennen de klimaatcrisis en willen
deze stevig aanpakken. Daarbij hoort een economie
waar winst maken niet ten koste gaat van de leef-

1. Plannen zijn zinloos als ze niet
uitgevoerd worden. Daarom willen wij
een klimaatmonitor voor de gemeente
Enschede, die inwoners inzicht geeft
in de voortgang van klimaatplannen.
Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel
energie Enschede opwekt, verbruikt
en bespaart, en een overzicht van
biodiversiteit en vergroening. Dit
vergroot het draagvlak en zorgt
voor meer betrokken inwoners en
ambtenaren bij het realiseren van de
klimaatdoelstellingen.

3. De gemeente Enschede omvat
niet alleen stedelijk gebied, maar ook
buitengebied. Een groot deel wordt
beheerd door boeren. De combinatie
van stad en buitengebied maakt
Enschede zo mooi. Volt wil niet óver
boeren, maar mét boeren praten.
Wij gaan samen kijken naar wat er
leeft, boven de grond en in de bodem,
en die biodiversiteit zichtbaar maken
en eventueel verbeteren.
4. Enschede is een groene stad
en daar zijn wij trots op. Maar het
kan nog groener. Wij willen de stad
strategisch vergroenen om hittestress
en wateroverlast tegen te gaan en de
biodiversiteit in de stad te vergroten.
Met elkaar verbonden groenstroken
en wadi’s zorgen voor meer vlinders,
bijen en vogels, maar ook voor het
opvangen van water. De stad maken
wij graag groener en schoner door bij
mobiliteitsvraagstukken de belangen
van fietsers en wandelaars voorop te
plaatsen. Wij gaan voor uitstootvrij
openbaar vervoer en meer publieke
laadpalen.

omgeving van mens en dier. Laten we als groene stad
voorop lopen en iedereen meenemen. Dat doen we
voor inwoners van Enschede én uit solidariteit met onze
medemensen wereldwijd. We willen de oorzaken van de
klimaatcrisis aanpakken door snel stappen te zetten om
de uitstoot in Enschede te verminderen en meer hernieuwbare energie op te wekken. Daarbij realiseren we
ons dat alle energie die bespaard wordt, niet opgewekt
hoeft te worden. Isolatie van je woning verlaagt gelijk
je energierekening. Ook gaan we Enschede klaarmaken
om de gevolgen van de klimaatcrisis, zoals hittegolven

2. Wij willen in Enschede meer
hernieuwbare energie opwekken.
Wij kijken daarvoor naar alle mogelijke
opties. Alle geschikte daken in
Enschede kunnen van zonnepanelen
worden voorzien. Ook zijn wij voor
windmolens op goede winderige
locaties en op veilige en gezonde
afstand van de bebouwing. Wij willen
ook kijken naar energiebronnen en
energiedragers van de toekomst.
Daarvoor is de lokaal aanwezige
kennis van de onderwijsinstellingen
erg waardevol.

en extreme regenval, het hoofd te bieden.
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Digitalisering in het
belang van inwoners

Digitalisering is de drijfveer van de moderne maatschappij. Het maakt het ook mogelijk om als gemeente
snelle en betaalbare dienstverlening te bieden.

1. Wij willen een Wethouder van
Digitale Zaken in lijn met Volts landelijke wens voor een ministerie van
Digitale Zaken. Zo’n wethouder is er
bijvoorbeeld al in Frankfurt. De wethouder moet een persoon zijn met
verstand van digitalisering en cyber
security. De nieuwe wethouder heeft
als doelstelling het vergroten van de
deskundigheid op digitaal gebied
binnen de gemeente.

3. Wij willen dat de overheid het goede
voorbeeld geeft door transparante
en onafhankelijke technologie te
gebruiken. De gemeente moet stelselmatig bereid zijn méér te betalen voor
open-source oplossingen. Bij besteding
van publiek geld moet publieke code
de norm zijn.
4. Wij willen dat de maatschappij minder afhankelijk wordt van
techbedrijven die ongebreideld
persoonlijke gegevens oogsten om die
te verkopen aan de hoogste bieder.
De gemeente moet ernaar streven dat
inwoners ook in het maatschappelijk
leven deel kunnen nemen als zij geen
gebruik willen maken van de grote
platformen. Ook kan de gemeente
alternatieven, die wel gebruik maken
van open standaarden, stimuleren
onder scholen, sport- en cultuurverenigingen.

Maar we realiseren ons dat er risico’s kleven aan
digitalisering. Denk aan cybercriminaliteit, verlies
van privacy en het gevaar om contact met inwoners
te verliezen die niet mee kunnen komen in de snel
veranderende digitale wereld. Wij zien dat steeds meer
mensen verdwalen in filterbubbels en fabeltjesfuiken.
Manipulatieve algoritmen in de ‘sociale’ media zorgen
ervoor dat mensen gefilterd informatie ontvangen.
Dit belemmert het publieke debat en daarmee het
functioneren van de democratie. Wij vinden het
belangrijk dat er in Enschede een samenhangende

2. Een inclusieve digitale overheid
houdt in dat alle inwoners van de voordelen van digitalisering gebruik kunnen
maken op hun eigen niveau. Wij willen
dat de gemeente meer bijeenkomsten
aanbiedt om digitale geletterdheid en
digitale weerbaarheid te verbeteren.
Wij zullen studenten en experts inzetten om inwoners basisbeginselen bij te
brengen op het gebied van digitale vaardigheden, privacy en social media. Ook
kunnen zij inwoners uitleggen hoe ze
zich kunnen beschermen tegen digitale
criminaliteit, en wat zij kunnen doen als
zij daar toch slachtoffer van zijn.

strategie komt om de risico’s en uitdagingen op
gebied van digitalisering het hoofd te bieden.
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Een integere en transparante overheid

Het is belangrijk dat de overheid vertrouwen
heeft in haar inwoners en andersom. In de
afgelopen decennia is er een bestuurscultuur
ontstaan waarbij veel achter gesloten deuren

1. Een heldere en toegankelijke
gemeentebegroting vinden we
belangrijk. De huidige begroting
is een complex document van 230
bladzijden, en vormt zo een barrière
voor voor geïnteresseerde burgers
én gemeenteraadsleden die beleid
willen toetsen. Een eerste stap is om
jaarlijks een ‘gemeentebegroting in
één oogopslag’ te maken. Hierdoor
maken we ook de vrije beleidsruimte
zichtbaar.

3. Wij betrekken inwoners actiever
bij de gemeente. Dit doen we door
jullie in burgerfora actief mee te laten
denken over lokale onderwerpen.
Jullie input kan gebruikt worden ten
behoeve van het besluitvormingsproces. De gemeente zorgt dat deze
burgerfora bijgestaan worden door
experts, zodat je als deelnemende
burger goed geïnformeerd wordt over
het lokale onderwerp. Daarnaast roepen
we een denktank in het leven, waarin
inwoners, raadsleden, het bedrijfsleven
en onderwijsinstellingen zich samen
buigen over vraagstukken op gebied van
‘De overheid van de toekomst’.

wordt besloten. Volt is voor meer transparantie
bij de overheid, ook in de gemeente. Wij willen
daarnaast inwoners meer betrekken bij de lokale
politiek, door burgerinitiatieven te stimuleren.
Want samenwerking met inwoners verbetert de
kwaliteit van beleid. Wij willen dat de overheid
actief onderdeel van de maatschappij uitmaakt.
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4. Wij hechten waarde aan
transparant gebruik van
persoonsgegevens door de
gemeente. De inwoners moeten zelf
kunnen bepalen en inzien wat er met
hun persoonlijke gegevens gebeurt.
Zij moeten zelf kunnen aangeven
of de gemeente hun gegevens mag
gebruiken als de gemeente ze nodig
heeft. Het moet dan mogelijk zijn om
de gemeente toestemming te geven
om de verstrekte gegevens voor een
bepaalde periode te gebruiken, zodat
zij deze niet bij elk contact opnieuw
hoeven te vragen. Deze toestemming
kun je dan periodiek verlengen, of
niet, zodat je persoonsgegevens niet
onnodig lang bewaard blijven.

2. Om te zorgen dat alle geluiden uit
de stad gehoord worden, adopteren
raadsleden als duo een wijk. Als
deze duo’s regelmatig in gesprek
gaan met inwoners, verkleinen zij de
afstand tussen inwoners en de politiek
in de gemeenteraad. Idealiter is de
gemeenteraad een afspiegeling van de
bevolking, maar tot die tijd zorgt dit
voor snelle toegang tot raadsleden, in
elke wijk.
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Focus op kwetsbare
inwoners

Wij staan voor een samenleving waarin iedereen mee
kan doen. In een beschaafde maatschappij horen de
belangen van kwetsbare inwoners te worden gezien en
gerespecteerd. Maar dit blijkt tegenwoordig niet altijd
vanzelfsprekend. De afgelopen jaren heeft de gemeente
Enschede in de handhaving van regels (te) hard opgetreden. Dit heeft veel inwoners die afhankelijk zijn van
de bijstand in de problemen gebracht. Het is tijd is om
de menselijke maat te voeren als het gaat over sociaal
beleid. Wij willen maatwerk leveren aan kwetsbare
inwoners, en deze groep is divers. Denk aan mensen
in armoede, immigranten, mensen met een fysieke of
mentale beperking, ouderen met een zorgvraag, mensen
met een verslaving, daklozen, internationale studenten
en kinderen in een onveilige thuissituatie. Wij willen toe
naar een inclusieve samenleving, dus moeten wij ons
extra inzetten voor die groepen.
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1. Effectieve armoedebestrijding zorgt
voor meer gelukkige en gezonde inwoners. Wij willen dat de gemeente een
experiment start om mensen met een
bijstandsuitkering parttime te laten werken. Zo krijgen zij niet alleen de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsproces, maar wordt hun inspanning ook
beloond met een bijverdienpremie.

3. Het onderwijs is een plek waar je
voor kinderen het verschil kunt maken.
Daarom willen wij scherp blijven op
kansengelijkheid in het onderwijs,
door een goede basis aan te bieden.
In het onderwijs zelf, om de noodzaak voor commerciële bijscholing
te verminderen. Maar ook met gratis
schoolmaaltijden en schoolfruit,
aandacht voor een gezonde levensstijl
en voldoende gym- en muzieklessen.
Enschede bezit grote kennisinstituten,
de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en het ROC van Twente.
Samen met de gemeente kunnen zij
werken aan effectieve maatregelen
om kansengelijkheid in het onderwijs
te bevorderen.

2. De manier waarop wij met psychische problemen omgaan kan beter.
Het hebben van psychische problemen
moet uit de taboesfeer. Hulpverlening
moet sneller en makkelijker bereikbaar zijn. Op dit moment zijn er wachtlijsten en krijgen mensen pas laat hulp.
Zeker in de jeugdzorg is de organisatie
van hulpverlening versnipperd. Mede
hierdoor is er een te grote administratieve last voor hulpverleners die hulp
zouden moeten verlenen. Wij streven
naar vermindering van bureaucratische
processen en zien een noodzaak voor
geïntegreerde jeugden gezinszorg. Alle
verschillende diensten zouden in één
centrum teams moeten vormen waarbij
één team met één dossier dezelfde
voordeur bedient. Als organisaties
samenwerken kunnen ze geïntegreerde
hulp bieden in een vroeg stadium.
Het zou ook helpen om laagdrempelig
contact aan te bieden, zoals vrije inloopmomenten. Door zorg te coördineren valt niemand tussen wal en schip.

4. Enschede kent diverse groepen
nieuwkomers zoals arbeidsmigranten,
buitenlandse studenten en vluchtelingen. Wij willen alle nieuwkomers
ondersteunen door het opzetten van
een meertalig welkomstloket. Daar
kunnen zij terecht voor al hun vragen
en worden zij proactief geïnformeerd
over zorg, woonruimte, zelfredzaamheid en toegang tot de arbeidsmarkt.
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Goed wonen en
leven in Enschede

Enschede is met 160.000 inwoners de 14e stad
van Nederland en de grootste stad in regio
Twente. Voor al haar inwoners moet Enschede
een prettige stad zijn om in te wonen. Eerst moet
je een woning kunnen vinden, wat nu vooral voor
starters en studenten erg lastig is. Daarnaast
zijn er genoeg dingen die beter kunnen, zoals de
omvang en het aanbod van sport en cultuur,
de bereikbaarheid en de veiligheid.
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1. Wij willen investeren in innovatief
en duurzaam wonen. Volt is voor
maatregelen om meer woningen
beschikbaar te maken voor studenten
en starters, zoals het invoeren van
een woonplicht. Als er extra gebouwd
wordt, willen we dat er gebouwd
wordt voor de juiste doelgroepen.
Ook kunnen leegstaande kantoren
omgebouwd worden tot woningen. We
stimuleren nieuwe bouwmogelijkheden
zoals circulair of prefab bouwen.
Denk daarbij ook aan een noodoplossing zoals de containerwoningen
die gebouwd worden op het terrein
van de Universiteit Twente.

3. Wij willen in Enschede de
mobiliteit verder verbeteren.
Wij luisteren daarbij goed naar de
wensen van de inwoners. Openbaar
vervoer moet zo ingericht zijn dat
je makkelijk overal in Enschede en
omgeving kunt komen. We willen het
transportaanbod uitstootvrij maken en
duurzaam uitbreiden. Dit kan met meer
parkeermogelijkheden aan de noorden oostzijde van de stad, het uitbreiden
van de fietssnelweg en het realiseren
van meer wandelpaden. Ook willen
we de toegankelijkheid van Enschede
verbeteren voor mensen met een
beperking.

2. Cultuur, sport en recreatie geven
het leven kleur. Dat is goed voor de
mentale en de lichamelijke gezondheid
van de mens. In de gemeente Enschede
kan er (nog) meer gebeuren op dit
gebied. Wij willen het sport- en
cultuuraanbod uitbreiden. Sport
willen we uitbreiden op het gebied
van watersport, mountainbiken en
E-sports. Ook willen wij meer aandacht
voor recreatie in het toekomstige,
nieuwe zwemcomplex van Enschede.
Verder willen we meer street art en
kunst in de openbare ruimte, zoals
een voor jong en oud aantrekkelijke
reeks kunstwerken op de laan die het
Rijksmuseum met de Museumfabriek
verbindt.

4. Veiligheid op straat is een punt
van aandacht. In Enschede moet
iedereen veilig over straat kunnen.
Om hieraan te werken willen wij
Stadsnoabers gaan aanstellen, de
Twentse versie van de in Rotterdam
succesvol ingevoerde Stadsmariniers.
Dit zijn burgergerichte ‘superambtenaren’, die zijn toegewezen
aan wijken of stadsdelen om daar
hardnekkige veiligheidsproblemen
op te lossen. Deze Stadsnoabers zijn
een aanspreekpunt voor inwoners als
ze hun zorgen over veiligheid in hun
wijk willen uiten. Zij zijn zichtbaar in
de wijk, hebben korte lijntjes met de
gemeente en de politie, maar ook
met de wijkregisseurs, wijkraden en
bewonersverenigingen.
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Europees denken,
lokaal doen

Er is geen betere plek voor Europese samenwerking dan in de grensregio. Volt Twente en Volt
Münster pakken al samen grensoverschrijdende
vraagstukken op, en Europees denken zit

1. Enschede kan haar strategische
positie aan de Duitse grens beter
benutten om de regionale arbeidsmarkt te versterken. Volt wil voor
jongeren vakinhoudelijke uitwisselingen stimuleren. Door te leren
over de culturele en economische
verschillen kunnen we die verschillen
gaan overbruggen. Regionale vacatures
digitaal toegankelijk maken kan een
goede stap zijn naar een grenzeloze
arbeidsmarkt.

3. In de hele Euregio zijn ruim 200
musea en culturele attracties. We
willen het initiatief nemen voor een
Euregio-cultuurpas, waarmee je met
korting deze plekken kan bezoeken.
Zo stimuleren we om ook eens over
de grens te kijken, en boren we
nieuw publiek aan voor de regionale
cultuursector.
4. Partnersteden zijn een goede
basis voor kennisuitwisseling. Wij
willen dat de gemeente Enschede
meer Europese partnersteden
krijgt die een vergelijkbaar profiel
hebben qua normen en waarden,
maar bijvoorbeeld ook overeenkomen
qua grootte en hun ligging in een
grensgebied. Partnersteden kunnen
helpen bij uitwisselingen van leerlingen
en studenten. Ook bedrijven en de
gemeente kunnen leren van goede
ideeën die al werken in de partnerstad.

in het DNA van de Euregio. Door intensieve
samenwerking met Europese partners kunnen
we goede ideeën uit andere gemeenten ophalen
en lokaal toepassen. Want uiteindelijk willen we
lokaal het verschil maken.
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2. Goede mobiliteit in de regio is
een voorwaarde voor meer regionale
samenwerking. We zijn blij met de
fietssnelweg F-35 en zien die graag
uitgebreid worden binnen Enschede en
richting Oldenzaal en de Duitse grens.
Daarnaast gaan we ons inzetten voor
snellere treinverbindingen, zowel
richting de rest van Nederland als
richting Osnabrück en Münster. Dit is
belangrijk voor de hele regio, maar ook
voor de rol van Enschede als poort naar
de rest van Europa.
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De kandidaten van
Volt Enschede

Bedankt voor je tijd!
Zoals je hebt kunnen lezen, richten we onze
aandacht op de grote thema’s van deze tijd.
Het tegengaan van de klimaatcrisis en de
transitie naar een digitale wereld die burgers
versterkt in plaats van tegenwerkt.

Erik Kemp

Oscar Escobosa Bosman

Linda Wissink

Iris Allijn

Elize Hulscher

Anna Kaal
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Luc Blokhuis

Thomas Hazewindus

Dick Schlüter
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Michelle Meijer

werken, zullen we ons inzetten voor
onze mooie stad. Dat doen we graag
met iedereen die, net als wij, gedreven
is om de wereld (en Enschede) beter
achter te laten voor de volgende
generaties.

We kijken in ons beleidsprogramma en
verkiezingsprogramma ook naar wat
er specifiek in Enschede speelt. Volt
focust zich nadrukkelijk op kwetsbare
inwoners, omdat de afgelopen jaren
de menselijke maat wel eens verloren
is gegaan in Enschede. Ook zullen we
ons inzetten voor een groene, leefbare
stad met een modern cultuuraanbod,
zodat Enschede aantrekkelijk blijft om
in te wonen. We denken Europees en
maken lokaal het verschil.

Ben je enthousiast geworden over
ons programma of heb je zelf nog
suggesties voor hoe het beter kan in
Enschede? Wij horen dan graag van je!
Je kunt ons bereiken op
twente@voltnederland.org.

Dit is de eerste keer dat Volt meedoet
aan de gemeenteraadsverkiezingen
in Nederland. Bij het opstellen van
dit verkiezingsprogramma hebben
we vast goede ideeën over het hoofd
gezien. We kijken uit naar goede
ideeën van inwoners en andere
politieke partijen die meedoen in
Enschede. Door constructief samen te

Wij denken dat het tijd is voor gezonde
spanning in de gemeenteraad van
Enschede. Jij ook? Stem dan op Volt.
Voor een toekomst: Made in Europe.
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Alles is mogelijk
in een Europa dat
samenwerkt
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