
 
 
De grootste lokale partij van Almelo! Wij zijn er voor onze inwoners! Zonder invloed uit Den Haag! 
 
 
Wonen. 
Wij zijn voor het nascheiden van afval. Het aantal vuilnisbakken per woning kan dan verminderd worden 
De woonlasten moeten zo laag mogelijk zijn. Dit zijn de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing 
Er moeten voldoende woningen gebouwd worden voor starters 
Er moet meer worden ingezet op het renoveren en vernieuwen van sociale huurwoningen 
Huize Alexandra wordt in mei 2022 gesloopt en op die plaats worden nieuwe woningen ontwikkeld 
 
 
Wijk en dorp. 
Onkruid in de straten van Almelo moet worden weggehaald. Wegen en trottoirs moeten er netjes uitzien 
Er moeten voldoende prullenbakken zijn die regelmatig geleegd worden 
Straatmeubilair (bankjes, verkeersborden, etc) moeten schoon en netjes zijn 
In elke wijk moeten voldoende en veilige speelplekken zijn voor onze kinderen 
Geen illegale huisvesting van arbeidsmigranten in de wijken. Goede controle en toezicht hierop 
Meer aandacht voor veiligheid en de aanpak van drugsoverlast en criminaliteit 
Waar mogelijk worden 30 km zones ingevoerd 
Voldoende aanbod voor dagelijkse boodschappen in de wijkwinkelcentra 
Behoud van de wijkaccommodaties voor o.a. welzijn en zorg 
 
 
De Binnenstad. 
De binnenstad moet gezellig, groen en netjes zijn 
Hoe meer leuke winkel(tje)s hoe beter. Aandacht daarbij voor het wegwerken van leegstand 
Elk jaar leuke evenementen in de binnenstad voor jong en oud 
Speciale aandacht voor Sinterklaas en Kerst 
Een aantal keren per jaar een groots evenement 
Kermis blijft in de binnenstad 
Een fonds voor gevelverbetering en transformatie van winkels 
2 uur gratis parkeren in de binnenstad. Op zondagen en bij evenementen de hele dag gratis parkeren 
Voldoende oplaadpunten in de binnenstad voor elektrische fietsen en elektrische auto’s 



 
 
 
 
 
Verkeer. 
Alle lantarenpalen omzetten naar ledverlichting, zodat de wegen goed verlicht worden 
Zebrapaden en fietsoversteekplaatsen worden verlicht met led waarschuwingslichten 
Onveilige kruispunten gaan we aanpakken 
De achterstand in onderhoud van wegen moet worden ingelopen 
Wij vinden veilige fietsroutes door de stad erg belangrijk 
Wij zijn tegen de Vloedbeldverbinding dwars door het Tusveld 
Wij zijn voor een fiets/voetgangerstunnel tussen Aadorp en ASV 
Het kruispunt Van Rechteren Limpurgsingel t.h.v. het Kollenveld moet veiliger gemaakt worden 
Goede busverbindingen tussen onze wijken en het centrum/station 
 
 
Klimaat en Energie. 
Geen hoge windmolens in Almelo 
Zonnepanelen zoveel mogelijk op de daken 
Steun voor groene daken en ont-stenen van tuinen 
Gratis regenton bij afkoppelen van regenwaterafvoer 
Inzet op het isoleren en energie neutraal maken van onze (sociale) woningvoorraad 
Gasloos alleen vrijwillig en budgetneutraal. Wij zien waterstof als een belangrijk en realistisch alternatief.  
 
 
Economie. 
Uitbreiding XL business park 
Aandacht voor het aantrekken van nieuwe bedrijven 
Voldoende banen voor alle inwoners 
Taallessen voor mensen met een taalachterstand 
 
 
Zorg en welzijn. 
We gaan mensen die moeilijk kunnen lezen en schrijven helpen 
We zorgen dat ouderen zolang mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij 
We zorgen ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen 
Inwoners met problemen mogen niet tussen wal en schip vallen 
Inwoners met schulden worden geholpen om er zo snel mogelijk uit te komen 
De collectieve ziektekostenverzekering blijft gehandhaafd 
Mantelzorgers verdienen respect en waardering. Elkaar helpen blijft belangrijk 
 
 
Sport. 
De gemeente Almelo onderhoudt de sportvelden voor de amateurverenigingen 
Elke vereniging moet over voldoende kunstgrasvelden kunnen beschikken 
Bij jonge kinderen wordt de deelname aan sport gestimuleerd 
Wij bouwen voor onze inwoners een nieuw zwembad op dezelfde plek 
Zwemles voor onze jonge kinderen moet gratis zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kunst en Cultuur. 
Er moet meer geld komen voor kunst en cultuur, dat ingezet kan worden voor eenmalige initiatieven 
Amateurverenigingen moeten ondersteund worden bij het werven van nieuwe (jeugd)leden 
Amateurverenigingen moeten meer zichtbaar worden in Almelo 
Historische panden moeten behouden blijven 
 
 
Boeren en platteland. 
Boeren zijn belangrijk voor de leefbaarheid en ontwikkelingen van het platteland en de natuur 
Wij zijn voor het verruimen van bestemmingsmogelijkheden voor agrariërs 
Wij zijn voor duurzame-en/of recreatieve activiteiten en goede balans zijn tussen natuur, landbouw en 
recreatie 
De erfcoaches blijven we inzetten 
Wij willen geen megastallen in Almelo 
 
 
Dierenwelzijn. 
Geen overstort van riolen in visvijvers 
We werken mee aan initiatieven van inwoners om hondenspeelvelden te realiseren 
 
 

In alles wat we doen beseffen wij dat de gemeente er moet zijn voor onze inwoners! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 


