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Lokaal Almelo Samen

-       Is een liberale middenpartij met zowel linkse als rechtse standpunten 
-       Zet zich in voor de belangen van alle inwoners en ondernemers in Almelo 
-       Zet zich in voor goede sociale voorzieningen en lage lasten

Het verlies van vertrouwen in de politiek door burgers baart ons grote zorgen. 
Een groot deel van dit wantrouwen is terug te voeren op beleid door het Rijk.
Wij proberen er te zijn voor alle mensen in Almelo. Mensen die merken dat 
ze alleen komen te staan in hun contact met de lokale overheid mogen altijd 
contact met ons opnemen. 

LAS heeft een wethouder, Jan-Martin van Rees. Deze is bijvoorbeeld nauw 
betrokken geweest bij de herontwikkeling van de Binnenstad en van winkel-
centrum De Gors.

Leeswijzer:

Bij de verschillende onderwerpen worden in het kort de actiepunten voor 
2022-2026 beschreven.

Een uittreksel van belangrijke zaken, die LAS heeft bereikt de afgelopen vier 
jaar vindt u hieronder:

-       Afschaffing hondenbelasting
-       Geen verhoging OZB, afvalstoffenheffing en leges
-       Uitbreiding en vernieuwing winkelcentrum De Gors in Windmolenbroek
- Bestrijding eikenprocessierups succesvol ingezet
- LED-waarschuwingsverlichting bij zebrapaden

Een uitgebreide verantwoording treft u aan op de laatste bladzij van dit 
programma. 
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1. Openbaar Bestuur

1a. Bestuurscultuur, communicatie en dienstverlening

Meer nog dan in voorgaande periodes willen wij ons inzetten voor allen, die 
buiten hun schuld in (financiële) moeilijkheden zijn gekomen. 

Hierbij kunnen we niet zonder de gemeente en haar diensten.  
Klantvriendelijkheid met betrekking tot de toegang tot gemeentelijke diensten 
blijft belangrijk.
Er moet duidelijk in het Almelo’s Weekblad staan, hoe men een klacht kan 
indienen, en hoe men een aanvraag kan doen voor de WMO, Bijzondere 
Bijstand en andere diensten.

Almelo moet een inclusieve gemeente zijn: elke inwoner kan meedoen, elk 
gebouw moet goede toegangen hebben voor minder-validen 

en alle informatie moet begrijpelijk zijn. 

1b. Economische zaken en financiën
   
De afgelopen jaren is de financiële situatie flink verbeterd dankzij 
inspanningen van LAS. 
Ook in de komende periode zullen wij de uitgaven van de gemeente kritisch 
blijven beoordelen. Bezuinigingen mogen niet leiden tot lastenverhoging of 
verminderde dienstverlening. 

De rechtbank moet voor Almelo behouden blijven.  

Wij zijn er voorstander van, dat ook andere providers dan Caiway toegang 
krijgen tot het netwerk van Cogas, zodat er voor de inwonersvan Almelo wat te 
kiezen valt.  
Wij willen een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod in de binnenstad. Ook de 
lege plekken moeten zo snel mogelijk ingevuld worden. 
Winkels moeten toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators.

Wij vinden dat het XL businessplan uitgebreid kan worden aan de overzijde 
van het kanaal, de zgn Kanaalsprong. Maar ook voor andere industrie moet er 
voldoende mogelijkheden zijn om zich te vestigen in Almelo.  

De kermis moet voor de binnenstad behouden blijven. 
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Actiepunten Lokaal Almelo Samen voor de periode 2022-2026
 
-       Blijvend activeren en stimuleren van een gevarieerd winkel-
        en horeca-aanbod in het centrum 
-       Terugdringen leegstand binnenstad
-       Toegang tot netwerk Cogas door andere providers  

1c. Werkgelegenheid

Werkgelegenheid blijft de motor voor welzijn en welvaart. Hiertoe willen wij 
bedrijven blijven aantrekken voor meer werkgelegenheid. 
Mensen die bij de sociale dienst lopen en mensen met een (lichte lichamelij-
ke of geestelijke) beperking moeten geholpen worden bij het vinden van een 
baan. Hierbij moet de Soweco/NUO een belangrijke rol blijven spelen. 
Ook moeten mensen met een bijstandsuitkering geholpen 
worden om vrijwilligerswerk te vinden om op die manier hun kansen op een 
baan te vergroten. Dit mag geen verdringing van werk teweeg brengen. 
Wij zijn groot voorstander van het behoud van de Karelskamp voor Almelo. 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen voor de periode 2022-2026
-      Stimuleren van (startende) ondernemers
-      Aandacht voor samenwerking tussen bedrijven en scholen 
       (Stageplekken etc)

1d. Personeel en organisatie van de gemeente Almelo 

B&W moet blijven bestaan uit burgemeester en bij voorkeur vier wethouders

1 e. Openbare orde en veiligheid 

Fietstunnels moeten voorzien worden van cameratoezicht. 
Wij juichen buurtpreventie toe. 
Het veiligheidsgevoel van inwoners moet vergroot worden.  
De veiligheid van met name jongeren in het uitgaanscentrum moet beter 
gewaarborgd worden door bijvoorbeeld verbeterd cameratoezicht en eventu-
eel preventief fouilleren. 

We willen dat drugsoverlast wordt aangepakt. Tevens moeten criminaliteit en 
de ondermijnende activiteiten bestreden worden.  

LAS is voorstander van een stevige bestrijding van illegale prostitutie, lover-
boys en mensenhandel. LAS wil dat er betere voorlichting wordt gegeven over 
de gevolgen van sexting.
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2. Verkeer, veiligheid en parkeren

2a. Verkeer en veiligheid 

Fietsveiligheid:  
Er moet actief gewerkt worden aan “tegelijk groen” voor fietsers, zodat fietsers 
dan de enigen zijn, die groen licht hebben en veilig kunnen oversteken. Er zijn 
nog te veel onoverzichtelijke plekken, die nog steeds een gevaarlijke situatie 
opleveren. Voorbeelden zijn onder andere hoge heggen en bomen. Bijvoor-
beeld moet het kruispunt van Rechteren Limpurgsingel/Berkelstraat/ 
Kieftsbeeklaan een stuk veiliger gemaakt worden voor fietsers.
Ook moet er een betere verlichting aangebracht worden vanaf de Berkelstraat 
tot aan de Hospitaalweg ter hoogte van het oude Heraclesstadion.  

Met de verlichting bij fietspaden en bij zebrapaden is reeds een goede start 
gemaakt.In fietstunnels betere verlichting en camerabewaking. Dit blijft voor 
ons een belangrijk aandachtspunt.  

Goed openbaar vervoer is belangrijk voor de inwoners. Wij willen dat alle 
wijken goed bereikbaar zijn en blijven.
 
2b. Parkeren 

Wij zijn voor een aantrekkelijk parkeerbeleid. Daarom willen wij lage parkeer-
tarieven overdag en gratis parkeren na 18.00 uur in de binnenstad. Bij alle 
lang-parkeerplaatsen en het gebied rond het centrum moet een blauwe zone 
van 2 uur ingevoerd worden. Op zondagen en bij evenementen moet parkeren 
gratis zijn, ook in de parkeergarages. LAS wil graag het hele parkeerbeleid 
(voor zowel bewoners, werkzoekenden als bezoekers) onderzoeken en ver-
beteren. Er moet een goede balans komen tussen parkeren voor bezoekers, 
werkenden en bewoners. 
De bewegwijzering naar de binnenstad moet verbeterd worden. 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen voor de periode 2022-2026
 
-       Meer en betere verlichting bij fietspaden
-       Cameratoezicht bij fietstunnels
-       Alle zebrapaden beter zichtbaar maken, onder andere door het 
        aanbrengen van LED-waarschuwingslichten en goede 
        waarschuwingsborden. 
-       Blauwe zones van 2 uur in de binnenstad 
-       Lage parkeertarieven en gratis parkeren na 18.00 uur 
-       Gratis parkeren op zondagen en bij evenementen 
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3. Stadsontwikkeling en milieu

3a. Vernieuwing Binnenstad 

Er is al heel veel gebeurd in de binnenstad, waardoor deze veel aantrekkelij-
ker is geworden. Na de corona pandemie vinden wij het belangrijk om met 
ondernemers om de tafel te gaan zitten en te bespreken hoe we met elkaar 
het probleem van de leegstand kunnen oplossen. 
Ook moet besproken worden dat huren van winkelpanden betaalbaar zijn of
worden, zodat er een divers aanbod van winkels kan komen in de binnenstad. 
Er is een openbaar toilet gerealiseerd in de binnenstad. Het lijkt ons een goed
moment om te inventariseren, waar eventueel nog een openbaar toilet  
geplaatst kan worden. 

3b. Openbare Ruimte 

Het buitengebied is recreatief en toeristisch gezien een belangrijk element in 
Almelo. Dit willen wij zo houden. 
Wij willen extra geld voor onderhoud groen en onkruidbestrijding uittrekken. 
Met inwoners moet het onderhoudsniveau bespreekbaar zijn om te kijken, 
waar de knelpunten liggen. 
Ook het bestrijden van de eikenprocessierups blijft belangrijk. 

3c. Wonen in Almelo 

Er moeten meer woningen gebouwd worden met nadruk op starterssenioren-
woningen. Er moeten voldoende plekken komen in Almelo voor bijzondere 
nieuwe woonvormen (knarrenhofjes, waterwonen en tiny houses, etc). 

De twee dorpskernen, te weten Aadorp en Bornerbroek, en een klein deel van  
Mariaparochie hebben elk hun eigen karakter en vormen hechte
gemeenschappen. LAS vindt het belangrijk dit zo te houden.

De woningbouwcorporaties moeten actief werken aan de verduurzaming van   
de sociale huurwoningen, waarbij de eerste focus ligt op de goedkopere 
sociale huurwoningen. Herstructurering van wijken om de leefbaarheid en 
veiligheid te vergroten is daarbij van belang. 
Er moet een goede woon-zorgvisie komen. Hierin moeten genoeg mogelijkhe-
den zitten voor diverse woon-zorgvormen. De inwoners moeten kunnen kie-
zen tussen zelfstandig thuis wonen of een verpleeghuis. Alles dient te worden 
afgestemd op de behoeften van zorgvragers en hun mantelzorgers.
Wij streven naar een betaalbare woning, een vaste baan en een goed 
inkomen te worden. 
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3d. Klimaat en energie

We hebben te maken met klimaatverandering. Veel droge, warme zomers, 
korte, hevige stortbuien met wateroverlast tot gevolg. Wij stimuleren groene 
daken, ontstenen van tuinen, en het  afkoppelen van hemelwaterafvoer. Bij 
het stimuleren denken wij aan bijvoorbeeld subsidie op groene daken en het 
gratis ophalen van verwijderde stenen en het verstrekken van gratis
regentonnen.  
Als lokale partij wil LAS aansluiting vinden bij de besluitvorming van het 
Waterschap. LAS denkt hierbij aan Water Belangen Vechtstromen(WBV). 
Deze partij heeft evenals LAS geen politieke binding met Den Haag (lokale 
betrokkenheid). 
Van het gas af is prima, maar inwoners mogen niet onder druk worden gezet 
door de gemeente om mee te werken. Aanpassingen  ter vervanging van gas 
mogen alleen uitgevoerd worden, indien dit budgetneutraal kan voor de 
inwoners. En (hoofd)gasleidingen moeten blijven liggen, omdat deze zeer 
geschikt zijn voor waterstoftoevoer, de energiebron voor de toekomst. 
Bij nieuwbouw moeten wel leidingen worden aangelegd voor alternatieve 
energiebronnen. 

LAS is tegen hoge windmolens. 
Wij zien het “zonnig”, dus wij willen liever zonnepanelen. 
Zonnepanelen moeten zoveel als mogelijk worden gelegd
op daken van bedrijfspanden, bijvoorbeeld in het XL-businesspark.  

Wij ondersteunen de initiatieven van de bewoners in Aadorp om coöperatief te 
gaan samenwerken bij het realiseren van opwekken van eigen energie 
(Aahoes).

3e Milieu en afval 

Wij zijn groot voorstander van het hergebruik van grondstoffen. Ook vinden 
wij, dat het delen en hergebruik van goederen gestimuleerd moet worden.   

Het systeem van gescheiden inzamelen heeft zo langzamerhand aangetoond 
niet te werken. Wij willen teruggaan naar nascheiding bij de afvalverwerker 
zelf. Wij streven naar een minimaal aantal kliko’s. 

Wij constateren, dat er nog steeds overlast is op het gebied van hondenpoep. 
De verantwoordelijkheid ligt bij de hondenbezitters, zeker nu men dankzij ons 
geen hondenbelasting meer hoeft te betalen. De gemeente kan zorgen voor 
voldoende hondenuitlaatgebieden en deze ook onderhouden.  
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Visvijvers mogen niet gebruikt worden als overstort voor sloten en daken.  
Actiepunten Lokaal Almelo Samen voor de periode 2022-2026

-       Wij zijn voor  nascheiding 
-       Geen extra verhoging afvalstoffen- en rioolheffing 
-       Behoud en inrichting van groene zones in de stad 
-       Hergebruik goederen stimuleren (circulaire economie) 
-       Opruimen van en handhaven op hondenpoep
-       (Hoofd)gasleidingen bij aanpassingen laten liggen ivm waterstof als 
         toekomstige alternatieve energiebron. 

4. Sociaal Beleid

Maximale ondersteuning van de Voedselbank, de Boodschappenmand, het  
Armoedepact en andere eetgelegenheden (zoals onder andere de Eethoek) 
voor mensen met een te smalle beurs. Hierbij is het van groot belang, dat we 
kinderen niet uit het oog verliezen. Geld dat vanuit het Rijk bestemd is voor 
kinderen, moet ook aan kinderen besteed worden.  
Nu veel mensen depressief  (lijken te) worden, moet extra aandacht uitgaan 
naar de mogelijkheden, die de GGZ in dit kader kan bieden. 
De collectieve ziektekostenverzekering moet gehandhaafd blijven. 
Bestrijding malafide zorgbureaus blijft onverminderd een punt van aandacht. 
Geld voor de zorg moet naar de zorgbehoevende

Veel mensen maken gebruik van de WMO. 
Bij het afhandelen van aanvragen voor de WMO moet er voldoende aandacht 
zijn voor de persoonlijke situatie van de inwoners en dient er efficiënt te 
worden gewerkt.
Inzet van mantelzorgers moet alleen op vrijwillige basis gebeuren. 
Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op adequate ondersteuning. 
Zij moeten zich bij het zorgloket kunnen aanmelden/registreren als 
mantelzorger. worden door de gemeente als waardering voor de inzet van 
mantelzorgers. 
Er moet zo mogelijk een keer per jaar een mantelzorgersdag georganiseerd

Aandacht bij huiselijk geweld: bij voorkomen, bestrijden en stoppen hiervan 
ligt de nadruk steeds meer op hulp in de thuissituatie. Naast professionals 
(wijkcoach, wijkagent, huisarts, zorgorganisaties, leerkrachten) is het inzetten 
van ervaringsdeskundigen aan te bevelen. 
LAS blijft aandacht schenken aan het voorkomen van discriminatie en streeft 
naar een meer inclusieve samenleving. LAS staat achter de LHBTIQ+ 
beweging.
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Wij blijven voorstander van een proef medicinale wietteelt onder bepaalde
voorwaarden, te weten niet meer dan 5 planten per woning. Ook moet de 
patiënt of iemand uit het gezin meerderjarig zijn en over een medische 
verklaring beschikken.

Omdat digitalisering een hoge vlucht heeft genomen, zeker tijdens de corona-
pandemie, vinden wij het belangrijk om op dit gebied te investeren in die
gezinnen, waar het financieel nodig is. 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen voor de periode 2022-2026 

-       Mensen, die in de bijstand zitten, helpen om (waar mogelijk) vrijwilligers-
        werk te vinden, zodat zij een grotere kans maken op de arbeidsmarkt,
        zonder dat er sprake is van werkverdringing
-       Voldoende aandacht voor huiselijk geweld 
-       Geld, bestemd voor kinderen, blijven inzetten voor kinderen   
-       Geld, bestemd voor de zorg moet naar de zorgbehoevende
-       Handhaven collectieve ziektekostenverzekering 
-       Inzetten van ervaringsdeskundigen 
-       Mantelzorgers verdienen respect en onze waardering

5. Onderwijs, sport en cultuur

5a. Onderwijs

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor deelname 
aan de Nederlandse samenleving. Wij stimuleren daarom deelname aan 
peuterspeelzalen en andere vormen van voor- en vroegschoolse opvang. 
Onderwijs is een basisvoorziening en moet dus voor iedereen op gelijke wijze 
toegankelijk zijn.

Wij zijn van mening dat onderwijs op het gebied van natuur en milieu zeer 
waardevol is en sterk bevorderd moet worden.  
Het is van groot belang dat in het basis- en voortgezet onderwijs aandacht 
blijft voor kunst, cultuur en muziek. Dit is uitermate belangrijk voor de ontwik-
keling van kinderen. 
Hof 88 en de bibliotheek moeten hierin ook een belangrijke rol blijven spelen. 

Actiepunten Lokaal Almelo Samen voor de periode 2022-2026
 
-       Stimuleren van voor- en vroegschoolse opvang  
-       Onderwijs op natuur- en milieu-gebied faciliteren
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 5b. Sport en beweging

Sporten begint op jonge leeftijd. Via Almelo Doe(t) Mee  kunnen kinderen
zwemlessen krijgen en een sport beoefenen. Lichamelijke oefening  
(gymnastiek) is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en dient 
onderdeel te zijn van het standaard lesprogramma. 
De gemeentelijke schoolsportdagen moeten in ere worden hersteld. 
Sport en beweging moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen 
met een smalle beurs en mindervaliden. 
Onderhoud van de sportvelden moet gefinancierd worden door de gemeente 
om de clubs enige financiële armslag te geven. 
Dankzij LAS wordt het komend jaar gestart met de bouw van een nieuw 
zwembad voor de inwoners.
 
Actiepunten Lokaal Almelo Samen voor de periode 2022-2026
-       Meer aandacht voor sport op school 
-       Schoolsportdagen weer in ere herstellen
-       Stimuleren sport en beweging 
-       Sport laagdrempelig en bereikbaar voor iedereen
-       Onderhoud sportvelden financieren door de gemeente 

5c. Kunst en Cultuur

Een veelzijdig kunst- en cultuurklimaat maakt de stad aantrekkelijk. 
Organiseren van culturele activiteiten, zoals muziek- en theatervoorstellingen, 
kunnen mensen van verschillende nationaliteiten met elkaar verbinden. 
Interculturele activiteiten of uitwisselingen van culturele activiteiten tussen 
steden onderling kunnen hieraan bijdragen. Het zal meteen de maatschappe-
lijke participatie bevorderen. 

Het initiatievenfonds voor amateurkunst is een goede ondersteuning. Culturele
initiatieven moeten in eerste instantie uit het maatschappelijk veld 
voortkomen. 
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6. Agrarisch gebied

Het agrarisch gebied is het grootste deel van de gemeente Almelo.
Daarom is het van belang om ook de leefbaarheid van het platteland blijvend 
te stimuleren.

Agrariërs moeten niet belemmerd worden in de uitoefening van hun 
bedrijfsactiviteiten. Goede verbindingswegen blijven hiervoor noodzakelijk.
 
De agrarische sector staat voor grote veranderingen. Wij streven daarom naar 
het verruimen van bestemmingsmogelijkheden voor nevenactiviteiten voor 
agrariërs, bijvoorbeeld voor duurzame en/of recreatieve activiteiten. De inzet 
van de ervencoaches is hiervoor van essentieel belang. 
De Almelose waterwegen dienen goed bevaarbaar te zijn voor kano’s en 
andere platbodems. 

7. Regionale Samenwerking

LAS vindt het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt met alle gemeenten 
in de regio. Denk hierbij onder andere aan het doortrekken van de 
Fietssnelweg.
De door Borne ontwikkelde plannen mbt de  “Vloedbelt-/Tusveldverbinding” 
hebben een grote nadelige invloed op de verkeersverbindingen in Almelo 
(denk aan het mogelijk dichtslibben van de Van Rechteren Limpurgsingel,
bijvoorbeeld bij het kruispunt met de Berkelstraat).  
Ook wordt door het aanleggen van deze verbinding het verkeersprobleem 
verschoven. 
LAS is hier geen voorstander van en ziet meer in het traject langs het spoor, 
de zogenaamde “spoorverbinding”. Indien de gemeente Borne en de Provincie 
toch kiezen voor de door hen geplande verbinding, dan zullen zij ook alle 
kosten moeten dragen voor de aanpassingen, die Almelo vervolgens moet 
doen om al het extra verkeer in goede banen te leiden. 
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Verantwoording Lokaal Almelo Samen - periode 2018-2022

-       Hondenbelasting is afgeschaft

-       Er is geen verhoging OZB, afvalstoffenheffing en leges geweest (Buiten
         de inflatiecorrectie)  

-       Aantal kilo’s gratis weg te brengen afval is van 100 naar 500 kilo gegaan 

-       Woonboulevard is doorontwikkeld tot  LifeStyleBoulevard

-       Inwoners en ondernemers worden in een vroeg stadium betrokken bij
        zaken die hen direct aangaan

-       Er is een  ondernemersloket ingericht voor beter en direct contact tussen
        ondernemers en de gemeente 

-       Er is extra aandacht en hulp voor vroegtijdige schoolverlaters 

-       Er wordt veel aandacht gegeven aan kinderen in probleemsituaties 

-       Speelvoorzieningen worden behouden en er wordt geïnvesteerd in 
         nieuwe speelvoorzieningen. 

-       Kwalitatieve afhandeling van schuldhulpverlening is verbeterd en er 
        wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de 
        schuldhulpverleningsbureaus 

-       Startende ondernemers worden begeleid door een ondernemersgroep 

-       Verkeerslichtinstallaties zijn dusdanig afgesteld, dat er sprake is van een 
        betere doorstroming van het verkeer  

-       Led-waarschuwingsverlichting bij zebrapaden is ten dele gerealiseerd  

-       Uitbreiding en vernieuwing winkelcentrum De Gors Windmolenbroek. 

-       Aantrekken bedrijven voor meer werkgelegenheid 

-       Budget bestrijding eikenprocessierups opgehoogd en bestrijding met 
        succes geïntensiveerd 
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-       Budget onderhoud in groen en wegen opgehoogd. Onderhoud ligt nu op
        een hoger niveau. 

-       Bouw van nieuw zwembad in Almelo met voldoende recreatieve 
        activiteiten.

-       Het besluit is genomen om de hoogspanningskabels in Almelo 
        ondergronds te leggen.  

-       In de binnenstad is meer groen gerealiseerd met bomen en 
        plantenvakken  

-       Er is nieuwe visie vastgesteld voor de Grote Straat Noord. 

-       Er is veel geïnvesteerd in de verbetering van wegen, fietspaden en 
        kruisingen, zoals de Sluitersveldsingel, de Kolthofsingel, de Henriette
        Roland Holstlaan, de Bleskolksingel, de Plesmanweg, de Van Rechteren 
        Limpurgsingel en de Hospitaalweg.  




