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6. Dieren tellen mee! Daarom komt er meer aandacht voor de opvang van huisdieren en in  
 het wild levende dieren. Enschede beschermt de natuur!
7. De gemeente vergroent straten, tuinen en daken en gebruikt geen gif. Bomenkap wordt  
 aan banden gelegd.
8. Stop de hobbyjacht! In Enschede wordt niet gejaagd op gemeentegronden.
9. De gemeente doet er alles aan om wonen prettig en betaalbaar te maken. Investeringen  
 worden gericht op de behoeften van inwoners.
10. De toekomst is plantaardig. Enschede stimuleert een meer plantaardig voedingspatroon  
 en geeft zelf het goede voorbeeld.

Of jouw stem ertoe doet op 16 maart? Absoluut, alle kleine bee(s)tjes helpen. Ze kunnen 
de doorslag geven voor een veel fijner Enschede! 

Judith Hofte
Lijsttrekker Partij voor de Dieren in Enschede

Verbeter de wereld, begin in Enschede!
Soms word je moedeloos van alle berichten over klimaatverandering, de teloorgang van 
biodiversiteit en de stikstofcrisis. Kunnen we het tij nog keren, of is het vechten tegen 
de bierkaai?

Voor de radicale verandering die op korte termijn noodzakelijk is, is het nodig dat realisten 
die vasthouden aan hun idealen hun krachten bundelen.
Juist in onze eigen woonomgeving, in en rond Enschede, kunnen we met vereende 
krachten het grote verschil maken.

Prof. Erica Chenoweth van Harvard University onderzocht vreedzame, sociale revoluties 
op tal van gebieden en ontdekte dat wanneer tenminste 3,5% van een gemeenschap zich 
actief inzet voor sociale verandering, die verandering binnen handbereik is en nog nooit 
mislukte. 

Een hoopvolle gedachte voor Enschede, bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen behaalde 
de Partij voor de Dieren in Enschede 3,2% van de stemmen en we staan er inmiddels nog 
veel beter voor.

Enschede kan een veel prettiger woonomgeving worden voor mens en dier, een stad 
waarin we kunnen werken aan een groenere samenleving waarin alle inwoners zich thuis 
kunnen voelen.

Een stad waar het algemeen belang het wint van commerciële belangen, die ruimte biedt 
ook aan komende generaties.

Actuele problemen zoals bijvoorbeeld een overheid die de menselijke maat uit het oog is 
verloren, maar ook de versnippering en achteruitgang van onze natuur, die op dit moment 
spelen in Enschede kunnen we samen oplossen. Vaak is het geen kwestie van geld maar 
vooral van politieke moed.

Waar auto’s staan kunnen geen kinderen spelen, waar tegels liggen kunnen geen bloemen 
bloeien, waar prestigeprojecten gebouwd worden kunnen geen mensen wonen, op de plek 
van parkeergarages kunnen geen parken worden aangelegd.

De Partij voor de Dieren bestaat dit jaar 20 jaar en we hebben al die tijd vastgehouden 
aan onze idealen. We zijn de partij waarbij kiezers zich het meest thuis voelen volgens 
onderzoek van de Peil.nl. Omdat we niet van de koehandel zijn en letterlijk geen vlieg 
kwaad doen.

Onze tien speerpunten voor de komende vier jaar:

1. Enschede roept de klimaat- en natuurcrisis uit en is uiterlijk in 2030 klimaatneutraal.
2. De vuurwerkramp is 21 jaar geleden. Het is de hoogste tijd dat er een einde komt aan   
 het afsteken van consumentenvuurwerk.
3. Enschede gaat dierenwelzijn vooropstellen. Dieronvriendelijke evenementen zoals de  
 Military Boekelo kunnen echt niet meer!
4. De Menselijke Maat hoort voorop te staan in Enschede. In plaats van plannen maken  
 voor inwoners, maakt de gemeente plannen met inwoners.
5. Enschede wordt écht de groenste stad van Nederland! Ecologische belangen gaan vóór.  
 Ook op Vliegveld Twenthe.
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We leven op een prachtige 
planeet die alles biedt wat 
het leven mooi maakt. Maar 
door ons toedoen warmt de Aarde in 

rap tempo op. Door de uitstoot van 
broeikasgassen, het gebruik van gif en 

de vernietiging van natuur maakt de 
mensheid de Aarde onleefbaar voor 

mens en dier. De gevolgen daarvan zijn 
al dagelijks te zien. We kunnen niet 
op dezelfde voet door blijven gaan, 

ook niet als we een beetje vergroenen. 
Door nú radicaal andere keuzes te 

maken, kunnen we de klimaatcrisis en 
de biodiversiteitscrisis samen het hoofd 

bieden. De Partij voor de Dieren zet 
daarom volop in op een koersverandering. 

Wij kiezen voor Plan B, een plan om de 
planeet leefbaar te houden.  

Nu en in de toekomst.

1  Er is geen planeet B 
       K

lim
aat, biodiversiteit en energie
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● Enschede eist scherpere wettelijke maatregelen van het Rijk, waaronder strengere 
uitstooteisen voor bedrijven en natuurinclusieve en energiepositieve nieuwbouw. 
Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om vervuilende bedrijven aan te 
pakken en te weren.

● Er komt een expertisecentrum Biodiversiteit en Duurzaamheid waar inwoners en 
bedrijven gratis en onafhankelijk advies kunnen vragen. In tegenstelling tot het huidige 
Energieloket (dat daarin kan opgaan) krijgt dat expertisecentrum ook een proactieve 
functie, waarbij inwoners en bedrijven tot relevante initiatieven worden gestimuleerd.

● Enschede heeft medewerkers beschikbaar die huurders ondersteunen bij het laten 
aanbrengen van energiebesparende maatregelen, dit in overleg met de verhuurder 
of desnoods met tussenkomst van de huurcommissie. Woningeigenaren, VvE’s en 
bedrijven kunnen via de website/loket van de gemeente worden verwezen naar 
energie-adviseurs in de regio.

● Een team van deskundige en inspirerende klimaatcoaches staat klaar om inwoners 
en bedrijven te informeren, te enthousiasmeren en te helpen bij verduurzaming. Zij 
verstrekken gratis energiescans en meten de ecologische voetafdruk van inwoners en 
bedrijven.

● Iedere wijk heeft een eigen karakter en specifieke uitdagingen. Daarom maakt de 
gemeente in samenwerking met inwoners en relevante partners per wijk een concreet 
transitieplan. Hierin staan plannen voor energiebesparing en de opwekking en opslag 
van duurzame energie en warmte. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe de biodiversiteit 
van de buurt versterkt kan worden.

● De transitie naar een klimaatneutraal Enschede in 2030 geven we samen vorm. 
De gemeente stelt een, geloot en representatief voor inwoners van de gemeente, 
burgerberaad in waarbij inwoners, met ondersteuning van experts en creatievelingen, 
het gemeentebestuur adviseren over het klimaatbeleid. Deelnemers worden hiervoor 
zeer billijk betaald.

● De gemeente zet zich actief in om energieverspilling door eigenaren van onroerend 
goed met laagwaardige energielabels te bestrijden.

Besparen, besparen, besparen: minder energiegebruik de hoogste prioriteit
Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarom moet energiebesparing een veel 
grotere rol spelen in het duurzaamheidsbeleid van Enschede. Naast technische aanpassingen, 
zoals betere isolatie, warmtepompen en LED-verlichting, kiezen we ervoor om bepaalde 
dingen niet of minder te gaan doen. Er is in ons dichtbevolkte land bijvoorbeeld geen ruimte 
om onbeperkt energieslurpers zoals datacenters en de kunstmestindustrie toe te staan.

● In 2030 gebruiken huishoudens, bedrijven en organisaties in Enschede ten minste 
65% minder energie dan in 1990. De gemeente stelt hiertoe een ambitieus Actieplan 
Besparen op met concrete en controleerbare tussendoelen.

● Alle gebouwen met verwarming worden goed geïsoleerd. De gemeente zet vol in 
op voorlichting over en (waar nodig) financiële ondersteuning van natuurinclusieve 
woningisolatie. Daarnaast komt er tevens meer voorlichting over – en eventueel 
subsidie voor – het koelen van woningen en kantoren door middel van groene daken, 
groene gevels en zonwering.

● Enschede pakt samen met lokale ondernemers energieverspilling aan, zoals 
lichtvervuiling, niet- duurzame terrasverwarming, open winkeldeuren in de winter. 
Duurzame alternatieven worden gepromoot.

● De gemeente gaat strenger optreden tegen vervuilende en energieslurpende 
bedrijven. Dit doen we door de Wet Milieubeheer streng te handhaven, waaronder de 
energiebesparingsplicht van bedrijven in deze wet.

● Met bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden, maken we stevige afspraken die 
verder gaan dan de geldende wettelijke verplichtingen, zoals zon op dak en isolatie. 

De biodiversiteitscrisis en klimaatcrisis samen aanpakken
Pas als we durven te denken vanuit het meest kwetsbare – dieren, natuur en milieu – zullen 
we in staat zijn om de noodzakelijke veranderingen door te voeren die het mogelijk maken 
om te blijven leven op deze prachtige planeet. De belangrijkste maatregel om de crises te 
keren is het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Dit vraagt om een allesomvattende 
aanpak: één waarbij klimaatplannen gecombineerd worden met maatregelen voor behoud 
en herstel van biodiversiteit. Dat doen we samen met inwoners en bedrijven. Zo kunnen we 
genieten van meer natuur, een fijnere en schonere woonomgeving, en minder uitstoot van 
verkeer en landbouw. We maken van een min-min situatie een win-win situatie.

● Voor alle klimaatplannen wordt zo vroeg mogelijk in het proces een natuurtoets 
uitgevoerd, om kansen te benutten en bedreigingen voor aanwezige planten en dieren 
te voorkomen.

● Bouwplannen krijgen van de gemeente een CO2-budget wat betekent dat er een limiet 
wordt gesteld aan de hoeveelheid uit te stoten broeikasgassen om zo binnen de 1,5 
graad doelstelling te blijven.

● De gemeente beschermt bestaande bomen en plant daarnaast extra bomen om 
langdurig CO2 op te vangen, het liefst in de vorm van bossen.

● De gemeente werkt niet mee aan de kunstmatige (ondergrondse) opslag van CO2.
● De aangekondigde Omgevingswet biedt onvoldoende waarborgen voor onder andere 

klimaat, milieu, gezondheid, natuur en dieren. Als deze wet er toch komt moet de 
bescherming van kwetsbare waarden goed geborgd worden. In omgevingsvisies 
heeft de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrises de hoogste prioriteit voor de 
gemeente.

● De stem van omwonenden en de belangen van natuur, dieren, biodiversiteit en het 
klimaat worden stevig verankerd in de participatieprocessen bij nieuwe ontwikkelingen.

● Ook zorgen we voor hogere waterstanden in veengebieden zodat er geen 
broeikasgassen vrijkomen en optimale omstandigheden voor weidevogels worden 
gecreëerd.

● Enschede neemt forse maatregelen om de stad te vergroenen, zowel door subsidiëring 
van particuliere initiatieven als met behulp van de Omgevingsverordening.

● Enschede richt haar investeringsplannen in de eerste plaats op verduurzaming en niet 
op economische groei.

Een betere wereld begint in Enschede
De beste plek om de wereld te verbeteren is dichtbij huis, in onze eigen gemeente. Enschede 
kan en moet zelf veel doen, maar kan het niet alleen. De gemeente moet zich stevig gaan 
verzetten tegen de laksheid van de Rijksoverheid om klimaatverandering en het verlies 
van biodiversiteit echt aan te pakken. Tegelijkertijd worden lokaal de nodige maatregelen 
genomen.

● Enschede roept de klimaat- en biodiversiteitscrisis uit. Er komt een ambitieus 
klimaatplan met bijbehorend budget. Er komen concrete, afrekenbare tussendoelen 
en snelle bijstelling als die doelen niet gehaald dreigen te worden. Ook wordt er een 
biodiversiteitsherstelplan opgesteld.

● Uiterlijk in 2030 is Enschede klimaatneutraal en zet het zich in op herstel van biodiversi-
teit en behouden, beschermen en uitbreiden van robuuste en verbonden natuur.

● Er komt een wethouder voor Klimaat & Biodiversiteit.
● Al het beleid wordt getoetst op duurzaamheid in een duurzaamheidsparagraaf, waarin 

de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en klimaat staan omschreven.
 ● De gemeente heeft deskundige werknemers in dienst op het gebied van klimaat, 

dierenwelzijn, milieu, natuur, maatschappelijk verantwoord inkopen en biodiversiteit. 
Deze kennis wordt actief gedeeld met partners en netwerken van de gemeente.
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● Aardwarmte of geothermie kan in bepaalde gevallen een bron van duurzame warmte 
zijn maar ook hier gelden de zorgvuldigheidsnormen voor mens, dier en natuur en het 
voorzorgsbeginsel.

● Er is grote behoefte aan praktisch geschoolde vaklieden om de energietransitie 
mogelijk te maken. Enschede werkt samen met het lokale mbo om 
omscholingstrajecten te ontwerpen en promoten.

● Het mislukken van de besluitvorming rondom de energievisie voor Enschede heeft de 
energiebesparing en opwekking van duurzame energie in Enschede onnodig vertraagd.

 
Klimaatrechtvaardigheid
De lusten en de lasten van de energietransitie gaan we eerlijk verdelen: de grootste vervuilers 
betalen de zwaarste lasten. Lagere inkomens krijgen de nodige ondersteuning. Inwoners 
profiteren mee van de opwek van duurzame energie en zijn een belangrijke gesprekspartner 
in de planvorming.

● Het principe “de vervuiler betaalt” wordt grondslag voor gemeentelijke heffingen, onder 
andere bij de afvalstoffenheffing. Inwoners die minder afval aanbieden hebben lagere 
kosten. Het laten ophalen of wegbrengen van grofvuil wordt gratis tot een bepaalde 
hoeveelheid. Ook komt er een groene heffingskorting op de onroerendezaakbelasting, 
zodat het financieel aantrekkelijker wordt om een huis of bedrijfspand te verduurzamen.

● Steeds meer inwoners hebben te maken met energiearmoede. Door hoge 
energiekosten en een laag inkomen hebben ze geen geld om energiemaatregelen te 
kunnen nemen. Deze inwoners krijgen ondersteuning van de gemeente.

● Initiatieven voor duurzame opwek zijn voor ten minste 50% lokaal eigendom, zodat 
omwonenden delen in de opbrengsten en een stem hebben in hoe en waar de energie 
wordt opgewekt.

● Enschede zet zich proactief in om ondervertegenwoordigde groepen uit de 
samenleving, zoals jongeren, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterde 
mensen, beter te betrekken in het participatieproces van de energietransitie.

● Enschede houdt de energielasten van particuliere huurwoningen nauwlettend in het 
oog en spreekt waar nodig de eigenaren daarop aan.

Goed voorbeeld doet volgen
De gemeente laat zelf zien hoe je duurzaam wordt en inspireert zo inwoners en bedrijven.

● Elk jaar verkleint de gemeente haar ecologische voetafdruk, onder andere door minder 
energie te gebruiken en door plantaardig voedsel te serveren.

● Bij de aanbesteding en inkoop van producten en diensten en bij het verlenen 
van subsidies worden harde duurzaamheidscriteria gesteld over bijvoorbeeld 
CO2-uitstoot, biodiversiteit, gifgebruik, dierenwelzijn, Fairtrade handel, goede 
arbeidsomstandigheden en circulaire en lokale economie. Hierover wordt jaarlijks 
gerapporteerd.

● Gemeentelijke gebouwen zijn uiterlijk 2030 klimaatneutraal, natuurinclusief en fossielvrij.
● Medewerkers van de gemeente, inclusief de raad en het college, worden gestimuleerd 

om op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te komen of thuis te werken. 
Voor zakelijke reizen tot 1200 kilometer wordt niet meer gevlogen, maar de trein 
genomen.

● Enschede stimuleert dat iedere ambtenaar voor wie dat gezien de werkzaamheden 
mogelijk is, in ieder geval 40% van de arbeidstijd thuis werkt. De gemeente zet zich 
daarbij in om ambtenaren die wél op kantoor verschijnen te clusteren, zodat minder 
ruimtes bezet worden en het energieverbruik in gemeentelijk vastgoed omlaag kan.

● De gemeente is transparant over haar CO2-uitstoot en -besparing van haar eigen 
gemeentelijke organisatie en van alle activiteiten van huishoudens, bedrijven, 

Bedrijven die meer willen doen dan de wettelijke verplichtingen, kunnen op steun van 
de gemeente rekenen.

● Bedrijven met een grote broeikasgasuitstoot en/of milieuvervuilende activiteiten, zoals 
slachterijen, de intensieve veehouderij, luchthavens, en olie- en gasbedrijven worden 
geweerd uit de gemeente. Voor duurzame bedrijven wordt de groene loper uitgelegd.

● Enschede verleent op geen enkele wijze medewerking aan het gebruik van 
betalingssystemen met cryptovaluta, waarvoor energieverslindende datamining 
technieken worden ingezet.

● Enschede ziet actief toe op de upgrading van energielabels van particuliere 
huurwoningen.

 
Natuurlijk duurzame energie opwekken
Onze energie gaan we duurzaam opwekken, dichtbij huis en met respect voor mens, dier 
en natuur. Omdat ruimte schaars is en er al gauw conflicten ontstaan, is de opwekking van 
energie op bepaalde plekken ongewenst. Wij zetten vol in op fossielvrije energie uit zon en 
wind, daar waar het kan. Wij hanteren strikte eisen voor duurzaamheid en veiligheid om te 
bepalen welke vormen van energie-opwek duurzaam en veilig zijn en welke niet.

● Zonnepanelen en groen worden de norm op daken, gevels, geluidswallen en boven 
parkeerplaatsen, behalve op monumentale en beeldbepalende panden. Indien 
particulieren, VvE’s, woningcorporaties en bedrijven dit zelf niet doen, investeert 
de gemeente hierin door samenwerking met een lokale energiecoöperatie of een 
gemeentelijk energie-investeringsbedrijf.

● Er komen geen zonneparken in, en aangrenzend aan, de natuur. Voor de aanleg van 
zonnepanelen wordt gebruik gemaakt van een zonneladder, die de volgorde bepaalt 
van aanleg. Landbouwgrond is bedoeld voor plantaardige voedselproductie en 
natuurontwikkeling, niet voor zonneweides.

● Alle nieuwe panden worden energiepositief en wekken meer energie op dan ze 
gebruiken.

● Er wordt niet geïnvesteerd in warmtenetten die gevoed worden door restwarmte uit 
de fossiele industrie, bio-industrie of biomassacentrales. We gebruiken duurzame 
lagetemperatuurbronnen om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Naast 
warmtepompen wordt er geïnvesteerd in warmte- en koudeopslag, bodemwarmte, en 
warmte uit water (aquathermie) of zout (warmtebatterij). Vanzelfsprekend enkel als het 
veilig kan en het geen ecologische verstoring veroorzaakt.

● Enschede stimuleert windenergie op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of 
weinig hinder van ondervinden, bijvoorbeeld langs snelwegen en op industrieterreinen. 
Er komen geen windturbines in natuurgebieden en in gebieden met kwetsbare vogel- of 
vleermuispopulaties.

● Windturbines worden aangelegd met alle mogelijke en voor de locatie relevante 
maatregelen om slachtoffers onder vogels en vleermuizen zoveel mogelijk te 
voorkomen, zoals een stilstandvoorziening en een zwarte wiek.

● Windturbines en zonnepanelen zijn zo duurzaam mogelijk geproduceerd, met zo veel 
als mogelijk gerecyclede materialen en van duurzame (lokale) leveranciers.

● Het verstoken van bomen is geen oplossing voor het energievraagstuk. Kostbare natuur 
kappen om te verbranden is niet duurzaam. Ook mestvergisting is niet duurzaam, 
omdat dit bijdraagt aan de instandhouding van de intensieve veehouderij. We staan de 
verbranding van hout en de vergisting van mest voor warmte en elektriciteit niet toe. 
Voor andere vormen van biomassa komen strenge duurzaamheidscriteria.

● Er komt geen kerncentrale in Enschede. Kernenergie is niet de oplossing voor de 
klimaatcrisis. Kernenergie is onveilig, duur, en veroorzaakt gevaarlijk radioactief afval. 
Daarnaast duurt het bouwen van een kern- of thoriumcentrale veel te lang en draagt het 
niet bij aan de energietransitie die nú nodig is.
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organisaties etc. op haar grondgebied gezamenlijk en rapporteert de vooruitgang 
jaarlijks in een duidelijke, feitelijke en openbare CO2-boekhouding.

● De gemeente gaat investeren in een gemeentelijk klimaatfonds. Inwoners en bedrijven 
kunnen eenvoudig klimaatmaatregelen treffen, die betaald worden uit het fonds. De 
kosten worden dus voorgefinancierd en indien nodig gesubsidieerd. Het fonds wordt 
revolverend: terugbetaalde leningen (bijvoorbeeld uit lagere energielasten) worden 
opnieuw geïnvesteerd.

● De gemeente wordt fossielvrij en verzet zich tegen de eventuele winning van fossiele 
brandstoffen in de gemeente, zoals schaliegas.

● Enschede verbreekt de (financiële) banden met fossiele bedrijven en spoort andere 
organisaties aan om hetzelfde te doen.

● Enschede verbiedt fossiele reclame in de openbare ruimte.
● Enschede sluit zich aan bij de actie ‘fossielvrije pensioenbeleggingen’ voor zijn 

ambtenaren.
● Enschede bewijst niet alleen lippendienst aan duurzaamheid, maar laat zien daar ook 

substantiële financiële middelen – ver boven het niveau in de Programmabegroting 
2022-2026 – voor over te hebben.
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In Enschede w
onen m

eer 
dieren dan m

ensen, m
aar toch 

w
orden zij vaak vergeten in gem

eentelijke 
plannen of beleid of kom

en ze er bekaaid 
van af. D

e Partij voor de D
ieren w

il dat 
ook dieren hier een fijne plek hebben 
om

 te leven, of dat nu in het w
ild is of 

bij m
ensen thuis. W

ant de m
ate van 

beschaving van een sam
enleving valt af te 

m
eten aan de w

ijze w
aarop ze 

om
gaat m

et dieren.

2  Dieren tellen mee         Dierenrechten en dierenwelzijn
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●
 

Enschede stelt strengere eisen op het gebied van brandveiligheid, stank- en 
geluidsoverlast van stallen en andere bedrijven w

aar dieren bedrijfsm
atig w

orden 
gehouden. H

ierop w
ordt strikt gehandhaafd. M

aatregelen m
ogen niet ten koste gaan 

van het w
elzijn van de gehouden dieren.

●
 

Enschede stim
uleert veehouders om

 te stoppen of de bedrijfsvoering drastisch aan te 
passen, bijvoorbeeld door over te schakelen naar biologische landbouw

.
●

 
M

estverw
erkingsinstallaties zijn niet langer toegestaan.

●
 

D
e gem

eente bevordert w
eidegang, verplicht beschutting in w

eilanden en ziet erop toe 
dat gehouden dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

●
 

Enschede stelt strikte dierenw
elzijnseisen aan organisaties die schapen, geiten of 

runderen inzetten voor begrazing. Enschede w
erkt niet sam

en m
et organisaties w

aarbij 
het slachten van dieren onderdeel is van deze vorm

 van bedrijfsvoering.
●

 
Enschede streeft naar zones m

et zo w
einig m

ogelijk veehouderij rond de N
atura 

2000-gebieden A
am

sveen en Lonnekerm
eer, om

 te voorkom
en dat de biodiversiteit in 

deze gebieden verder afneem
t door am

m
oniak en stikstof.

Respect en zorg voor in het w
ild levende dieren

Enschede is niet alleen verantw
oordelijk voor zijn inw

oners, m
aar ook voor de in het w

ild 
levende dieren. Toch w

ordt hun leefgebied ingeperkt en w
orden ze verjaagd of bejaagd. 

Jagers en vissers verstoren het evenw
icht in de natuur en veroorzaken dierenleed. D

e Partij 
voor de D

ieren w
il dat in het w

ild levende dieren m
et rust gelaten w

orden en de m
ogelijkheid 

hebben om
 in vrijheid te leven.

●
 

Enschede verbiedt de jacht op zijn gronden en ontm
oedigt het op plaatsen w

aar het 
geen eigenaar van is. O

m
 illegale jacht en stroperij aan te pakken w

orden de regels 
streng gehandhaafd.

●
 

H
engelen w

ordt niet langer toegestaan.
●

 
D

e gem
eente zorgt voor het verbinden en uitbreiden van leefgebieden van in het w

ild 
levende dieren. Bij drukke w

egen zorgt de gem
eente voor de aanleg van groenstroken, 

veilige oversteekplaatsen voor dieren en gaat m
axim

um
 snelheid om

laag.
●

 
Enschede richt de openbare ruim

te natuurinclusief in, bijvoorbeeld door aangepast 
m

aaibeleid, lokale w
atertappunten, het plaatsen van vleerm

uiskasten en 
vleerm

uisvriendelijke verlichting, nestgelegenheden voor vogels, insectenhotels, 
am

fibievriendelijk ingerichte straten en putten, en de aanplant van voldoende voedsel- 
en w

aardplanten. Bij elke ingreep of herinrichting van de ruim
te w

ordt rekening 
gehouden m

et de klim
aatopgave en het versterken van de biodiversiteit.

●
 

Enschede inform
eert en stim

uleert burgers om
 zelf egelsnelw

egen te realiseren door een 
gat in hun erfafscheiding te m

aken w
aardoor egels vrij in en uit de tuinen kunnen lopen.

●
 

O
evers w

orden natuurlijk aangelegd. A
ls dat niet m

ogelijk is w
orden bij kades en oevers 

voorzieningen getroff
en zodat te w

ater geraakte dieren een kans hebben om
 aan de 

kant te kom
en, zoals trapjes, vlonders of touw

en.
●

 
Kunstm

atige verlichting en geluidsoverlast verstoren het bioritm
e van m

ens en 
dier. D

aarom
 is Enschede uiterst terughoudend bij het verlichten van parken en 

natuurgebieden en bij het aanhouden van verlichting in gebouw
en. Indien verlichting 

echt noodzakelijk is, kiest Enschede voor de m
eest diervriendelijke optie en het 

bescherm
en van de rust in natuurgebieden. G

roen en w
ater w

orden niet direct 
aangelicht en arm

aturen stralen geen licht naar boven uit.
●

 
Enschede zet in op het voorkóm

en van overlast door in het w
ild levende dieren. 

D
aarom

 w
orden bijvoorbeeld nestkasten geplaatst om

 de natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups aan te trekken, zorgt de gem

eente voor gevarieerde aanplant van 
groen, kom

t er een voederverbod in de openbare ruim
te en w

orden er, w
aar nodig, 

rasters geplaatst om
 dieren te w

eren bij w
egen en in de bebouw

de kom
. K

lem
m

en, 
vallen en andere vang- of dodingsm

ethoden w
orden niet langer gebruikt.

Bescherm
ing voor alle dieren

Enschede 
is 

m
edeverantw

oordelijk 
voor 

de 
bescherm

ing 
van 

alle 
dieren 

binnen 
zijn 

gem
eentegrenzen: huisdieren, landbouw

dieren, en in het w
ild levende dieren. D

e opvang 
van 

zw
erfdieren 

is 
bovendien 

een 
w

ettelijke 
taak 

van 
de 

gem
eente. 

Toch 
hebben 

dierenopvangcentra in Enschede m
oeite om

 het hoofd financieel boven w
ater te houden. 

N
og te vaak w

orden belangen van dieren niet goed m
eegew

ogen in beslissingen van de 
gem

eente. Enschede m
oet juist een voortrekkersrol spelen bij de bew

ustw
ording over en 

gedragsverandering in de om
gang m

et dieren.

●
 

Er kom
t een w

ethouder voor D
ierenrechten & D

ierenw
elzijn.

●
 

Enschede zorgt voor een vooruitstrevend beleid gericht op dierenrechten en 
dierenw

elzijn dat w
ordt vastgelegd in een dierenw

elzijnsnota w
aarbij jaarlijks 

over de voortgang w
ordt gerapporteerd. D

ierenrechten en dierenw
elzijn w

orden 
standaardonderdelen bij alle beleidsterreinen: van bouw

plannen tot zorg en van 
financiën tot onderw

ijs.
●

 
Enschede zorgt voor een passend budget voor de opvang van zw

erfdieren, voor het 
vervoer en de opvang van in het w

ild levende dieren die ziek of gew
ond zijn, en voor 

de uitvoering van het eigen dierenw
elzijnsbeleid. O

p plekken w
aarvan bekend is dat er 

vaak dieren zoals kippen en konijnen w
orden gedum

pt, plaatst de gem
eente borden die 

dit ontm
oedigen en diervriendelijke oplossingen aandragen.

●
 

D
e handhaving op dierenw

elzijn en de signalering van dierenm
ishandeling en 

-verw
aarlozing w

orden verbeterd. D
at doen w

e onder andere door het stim
uleren 

van een goede sam
enw

erking tussen gem
eentelijke toezichthouders, hulpverleners, 

dierenartsen, de dierenam
bulance, de politie, de om

gevingsdienst en de brandw
eer.

●
 

Enschede w
il af van de inzet van politiepaarden en -honden en w

erkt sam
en m

et de 
politie om

 hiervoor alternatieven te vinden.
●

 
Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenrechten-, natuur- en m

ilieuzaken staat 
standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen de burgem

eester, het O
penbaar 

M
inisterie en de politie.

●
 

D
e gem

eente consulteert bij vragen of problem
en rond dierenrechten altijd een 

dierenrechtenorganisatie of dierenw
elzijnsorganisatie.

●
 

Enschede geeft geen vergunningen af voor de vestiging of uitbreiding van organisaties 
die gebruik m

aken van proefdieren. Bestaande organisaties die proefdieren gebruiken 
w

orden gestim
uleerd om

 over te schakelen naar proefdiervrije alternatieven.
●

 
Enschede geeft het goede voorbeeld door in de eigen organisatie te kiezen voor 
plantaardige catering en dierproefvrije producten.

●
 

Vuurw
erk is slecht voor het m

ilieu, voor de natuur, gevaarlijk (voor de gezondheid) 
voor m

ens en dier. Zolang er nog geen landelijk verbod is op het afsteken van 
consum

entenvuurw
erk stelt Enschede een eigen verbod in. O

ok carbidschieten w
ordt 

verboden.
●

 
Enschede spreekt zich uit tegen het gebruik van dierproeven door de U

niversiteit 
Tw

ente en pleit voor proefdiervrije test- en onderzoeksm
ethoden.

 Stop de vee-industrie!
D

e vee-industrie is onethisch en onhoudbaar. Veel dieren zien nooit het daglicht. Er w
orden 

zo ontzettend veel dieren gehouden voor vlees, zuivel en eieren dat geen m
ilieu-, natuur- of 

dierenw
elzijnsm

aatregel is opgew
assen tegen alle problem

en die dit m
et zich m

eebrengt. 
H

et aantal dieren dat voor consum
ptie w

ordt gefokt en gedood m
oet drastisch om

laag. 
Kortom

: er m
oet zo snel m

ogelijk een einde kom
en aan de vee-industrie.

●
 

Enschede ondersteunt initiatieven voor biologische akker- en tuinbouw
.

●
 

Enschede staat vestiging en uitbreiding van bestaande veehouderijen en slachterijen 
niet toe. H

et faciliteert op geen enkele w
ijze de instandhouding van deze industrie.
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●
 

Enschede geeft duidelijke inform
atie over de aanschaf, om

gang, verzorging en 
huisvesting van huisdieren. D

it gebeurt bijvoorbeeld via de gem
eentelijke w

ebsite, in 
buurthuizen en via voorlichtingsprogram

m
a’s op scholen.

●
 

Enschede geeft voorlichting over de w
aarde van in het w

ild levende dieren en over hun 
natuurlijke gedrag, w

aaronder over het belang om
 afstand te houden van broedende 

roofvogels en zw
anen die het nest of de jongen bew

aken.
●

 
D

e gem
eente inform

eert inw
oners actief over de rol van de veehouderij in de klim

aat- 
en biodiversiteitscrisis.

●
 

Er kom
t een hitteplan voor gehouden dieren m

et m
aatregelen om

 hittestress te 
voorkom

en. O
ok w

orden het vervoer en de opvang van dieren opgenom
en in de 

ram
penplannen van de gem

eente.
●

 
H

et w
elzijn van dieren in kinderboerderijen is vaak slecht. Er w

ordt veel gefokt om
 in 

het voorjaar jonge dieren te hebben, w
aar publiek op af kom

t. Enschede stelt hoge 
eisen aan het w

elzijn van dieren op kinderboerderijen, die m
oeten voldoen aan het 

Keurm
erk D

iervriendelijke K
inderboerderijen. D

it keurm
erk bepaalt onder andere dat 

dieren hun natuurlijke gedrag m
oeten kunnen vertonen, dat er niet gefokt m

ag w
orden 

en dat de dieren niet naar de slacht m
ogen w

orden afgevoerd.

G
een verm

aak ten koste van dieren
D

ieren zijn levende w
ezens, geen hebbedingen of productiem

iddelen. D
e Partij voor de 

D
ieren w

il dat er een einde kom
t aan het gebruik en doden van dieren om

w
ille van verm

aak, 
traditie of m

ode.

●
 

Enschede faciliteert, subsidieert of organiseert geen evenem
enten m

et dieren.
●

 
D

ieronvriendelijk verm
aak, zoals het gebruik van dieren bij het Kerstcircus Enschede, 

w
ordt verboden.

●
 

Voor dieronvriendelijke tradities of gebruiken, zoals de M
ilitary Boekelo w

aarbij 
paarden w

orden ingezet, w
ordt geen vergunning verleend.

●
 

O
p m

arkten w
orden geen levende dieren verkocht.

●
 

Evenem
enten w

aarbij dieren w
orden verkocht of tentoongesteld, zoals paardenm

arkten 
en vogelshow

s, w
orden verboden zodra dit w

ettelijk m
ogelijk is. Tot die tijd voert 

Enschede een ontm
oedigingsbeleid m

et een vergunningsplicht.
●

 
H

et gem
eentebestuur roept ondernem

ers op om
 geen bont, angoraw

ol, dons of 
exotische leersoorten zoals huiden van pythons, krokodillen en andere reptielen m

eer 
te verkopen.

●
 

Enschede heeft een aanpak voor de preventie van dierziekten en w
erkt sam

en m
et 

andere overheden en deskundigen om
 de verspreiding van dierziekten te voorkom

en en 
past het voorzorgsbeginsel toe.

●
 

Enschede ontm
oedigt het gebruik van gif en bestrijdingsm

iddelen door bedrijven 
en inw

oners, om
dat het gebruik ervan een zeer negatieve im

pact heeft op de 
natuur, de biodiversiteit en het w

elzijn van dieren. O
ok het gebruik van nem

atoden 
of bacteriepreparaten w

ordt ontm
oedigd, aangezien ook nem

atoden en 
bacteriepreparaten een negatieve im

pact hebben op vlinders en andere insecten.
●

 
Enschede is terughoudend m

et het afbreken en verw
ijderen van leegstaande schuren 

en huizen in het buitengebied, indien deze als leefom
geving fungeren voor kw

etsbare 
dieren zoals vleerm

uizen en steenuilen. Indien afbraak onverm
ijdelijk is, w

ordt een 
vervangende constructie geplaatst, zoals de Vleerm

uistoren in het Teesinkbos.

Zorg voor huisdieren
In bijna de helft van de huishoudens is een huisdier een belangrijk onderdeel van het gezin. 
D

e m
eeste huisdieren w

orden prim
a verzorgd, m

aar som
s ontbreekt het m

ensen aan kennis 
over goede huisvesting of het natuurlijke gedrag van hun huisdieren, of raken m

ensen in 
financiële problem

en w
aardoor zij m

inder goed in staat zijn om
 voor hun huisdier te zorgen. 

O
ok w

orden nog te vaak huisdieren aangeschaft zonder er goed over na te denken. A
lleen al 

in Enschede belanden elk jaar ruim
 800 huisdieren in het asiel. D

e Partij voor de D
ieren vindt 

dat Enschede een gedegen huisdierenbeleid m
oet voeren.

●
 

Enschede m
oedigt dierenw

inkels en andere tuincentra aan om
 te stoppen m

et de 
verkoop van dieren. K

lanten w
orden eventueel doorverw

ezen naar een opvangcentrum
 

in de buurt om
 een dier te adopteren.

●
 

Enschede zorgt voor gedum
pte dieren en w

erkt sam
en m

et dierenopvangcentra aan 
herplaatsing.

●
 

Enschede ondersteunt m
ensen m

et een krappe beurs m
et een tegem

oetkom
ing 

bij noodzakelijke dierenartskosten, w
aaronder castratie en chippen. O

ok steunt de 
gem

eente initiatieven als een dierenvoedselbank en een huisdierenopvang voor m
ensen 

die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen door opnam
e in een zorginstelling of 

gevangenis.
●

 
Er kom

en binnen de bebouw
de kom

 voldoende veilige uitlaatplekken en 
losloopgebieden voor honden. Bij het aanw

ijzen van locaties w
ordt rekening gehouden 

m
et natuurw

aarden van het gebied. W
aar honden een gevaar vorm

en voor het w
elzijn 

van in het w
ild levende dieren w

orden geen losloopplekken toegestaan.
●

 
Enschede heft geen hondenbelasting.

●
 

Er kom
t een chipplicht voor katten, zodra dit w

ettelijk m
ogelijk is. Zw

erfdieren kunnen 
dan m

akkelijker w
orden geïdentificeerd. Enschede ondersteunt projecten w

aarbij 
verw

ilderde katten w
orden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggeplaatst.

●
 

Enschede is uiterst alert op signalen van m
ogelijke m

alafide puppyhandelaren of 
broodfokkers en kom

t onm
iddellijk tegen dit soort praktijken in actie.

●
 

Enschede gaat in het kader van preventie, interventie en nazorg sam
enw

erken m
et 

ketenpartners en dierenw
elzijnsorganisaties om

 een hoge m
ate van dierenw

elzijn 
achter de voordeur te bew

erkstelligen. M
edew

erkers van w
ijkteam

s van de 
gem

eente krijgen een signalerende rol in het geval sprake is van dierenm
ishandeling, 

-verw
aarlozing of problem

en bij de verzorging van dieren door inw
oners bij ziekte, 

detentie of tijdelijke onbekw
aam

heid.

Educatie en voorlichting
G

oede zorg voor dieren begint m
et de juiste kennis over verzorging, aanschaf, huisvesting 

en het natuurlijke gedrag van dieren. D
aarom

 w
il de Partij voor de D

ieren dat Enschede zijn 
inw

oners actief inform
eert.
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N
atuur is van levensbelang.  

D
oor steeds m

eer bebouw
ing, w

egen, 
recreatie en andere korteterm

ijnbelangen 
van de m

ens is er steeds m
inder ruim

te 
voor dieren, bom

en en struiken. G
roen in 

en om
 Enschede houdt onze om

geving 
leefbaar: het houdt w

ater vast, gaat 
hittestress tegen, zuivert de lucht en 

biedt een thuis aan vele soorten planten 
en dieren. Zo heeft de natuur een eigen 

bestaansrecht. D
aarom

 gaan w
e radicaal 

vergroenen. W
ant een groene 

gem
eente is de beste garantie voor 

een gezond, gelukkig 
en toekom

stbestendig Enschede.

3  Kies voor groen 
       Natuur en biodiversiteit 
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●
 

Enschede stim
uleert en bevordert de grensoverschrijdende sam

enw
erking m

et 
D

uitsland ten behoeve van N
atura 2000-gebieden zoals het A

am
sveen.

M
eer groen in de straat

M
ensen m

et natuur in hun directe om
geving voelen zich gelukkiger, zijn m

inder vaak ziek en 
hebben m

eer binding m
et hun buurt. D

e aanw
ezigheid van bijen, hom

m
els en vlinders is een 

indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. D
oor het radicaal vergroenen van 

gebouw
en, straten en pleinen w

ordt Enschede een betere plek voor m
ens en dier.

●
 

In elke buurt kom
t m

eer groen, te beginnen in de m
eest versteende w

ijken en straten. 
Er kom

en volop bom
en en struiken in de straten en speelnatuur voor kinderen. 

Parkeerplaatsen w
orden zoveel m

ogelijk veranderd in ‘groene parkeerplaatsen’; dit 
w

ordt de norm
 bij nieuw

e parkeerplaatsen. Elke gem
eente m

oet voldoen aan de norm
 

van m
instens 50 m

² kw
alitatief groen per inw

oner.
●

 
W

e gaan alleen nog natuurinclusief bouw
en en renoveren. D

e eisen hiervoor w
orden 

vastgelegd in bouw
vergunningen en prestatieafspraken m

et w
oningcorporaties. H

ierin 
w

ordt ook rekening gehouden m
et m

aatregelen ten behoeve van klim
aatadaptatie. Bij 

nieuw
e w

oningen of bedrijfspanden zijn groene daken en gevels de nieuw
e standaard. 

W
e zorgen voor nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren.

●
 

D
e openbare ruim

te w
ordt natuurinclusief en klim

aatadaptief ingericht door m
inder 

oppervlaktes te verharden en m
eer beplanting aan te leggen. O

ok m
aken w

e gebruik 
van logische oplossingen zoals groene daken op bushokjes en groene gevels.

●
 

W
e gaan via voorlichting en subsidies inw

oners verder m
otiveren om

 hun tuinen te 
vergroenen. D

enk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene 
daken. Voor het opvangen van regenw

ater op eigen terrein ontvangen bew
oners 

korting op de rioolheffi
ng.

●
 

Bij herinrichting van straten en stoepen w
orden standaard geveltuinen aangelegd w

aar 
m

ogelijk.
●

 
Er w

ordt een grens gesteld aan de m
axim

ale hoeveelheid verharding in tuinen en op 
terreinen.

●
 

Regenw
ater w

ordt zoveel m
ogelijk opgevangen in groene buff

ers of w
adi’s. Enschede 

gaat zich inzetten om
 alle riooloverstorten te ontm

antelen. Zo voorkom
en w

e vervuiling 
van het oppervlaktew

ater.
●

 
G

roenam
bassadeurs m

otiveren en ondersteunen inw
oners en scholen bij de aanleg 

van natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen, schooltuinen, groene daken en gevels, 
geveltuinen, voedselbossen, m

oestuinen en overige groene initiatieven van inw
oners.

●
 

H
et aanbod aan en de diversiteit van voedsel voor w

ilde bijen, hom
m

els en vlinders 
in het openbaar groen w

ordt vergroot. Tuinen, berm
en, groenstroken, parken en 

boom
spiegels w

orden ingezaaid m
et inheem

se, biologische m
engsels en beplant m

et 
w

aardevolle inheem
se bloem

en en heesters.
●

 
D

e gem
eente ontm

oedigt de verkoop en het gebruik van gif (chem
ische pesticiden, 

herbiciden, insecticiden en fungiciden). Ze gebruikt hiervoor alle m
ogelijke w

ettelijke 
m

iddelen en geeft voorlichting aan inw
oners en bedrijven.

●
 

Braakliggende terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige groene inw
oners 

initiatieven zoals stadslandbouw
, natuurontw

ikkeling, collectief beheerde parken, 
natuurspeelplaatsen, tiny forests, bijenvelden, kinderspeelplaatsen, sportvoorzieningen, 
m

oestuinen of hondenuitlaatplekken. D
aarnaast kan Enschede ervoor kiezen om

 
braakliggend terrein te zien als tijdelijke natuur en vooral m

et rust te laten.
 M

eer groen in het buitengebied
O

ok in het buitengebied m
oet veel m

eer aandacht zijn voor vergroening en een natuur-
inclusieve, diervriendelijke inrichting van het land. W

e gaan boeren en andere landeigenaren 
helpen om

 een om
slag te m

aken.

Koester onze natuur
D

e Partij voor de D
ieren w

il m
eer ruim

te voor natuur en biodiversiteit. H
elaas is de realiteit het 

tegenovergestelde. Bom
en w

orden nog steeds op grote schaal gekapt. Een boom
 haalt C

O
2 

uit de lucht, bevordert biodiversiteit, heeft een dem
pend eff

ect bij w
ateroverlast en droogte 

en w
erkt bij hitte net zo verkoelend als tien energieslurpende airco’s. H

et beste m
om

ent om
 

een boom
 te planten is tw

intig jaar geleden. H
et één na beste m

om
ent is vandaag.

●
 

W
e zorgen voor m

eer natuur in en om
 gem

eente. Verbindingen tussen groene gebieden 
binnen de stad en het groene buitengebied w

orden aangelegd of versterkt. Zo w
ordt de 

natuur robuust en kunnen kw
etsbare ecosystem

en, zoals vogel- en insectenpopulaties, 
zich herstellen.

●
 

Bescherm
ing van bestaande natuurw

aarden is noodzakelijk om
 Enschede ecologisch 

w
aardevol te houden. D

e gem
eente benoem

t daarom
 ecologische ‘hotspots’ in een 

natuurverordening, die voorziet in bescherm
ing van deze locaties bij ruim

telijke 
ontw

ikkelingen.
●

 
N

iet bouw
en in het groen! O

m
 Enschede leefbaar te houden koesteren w

e het 
bestaande groen. Bij aanleg van nieuw

e w
oonw

ijken of bedrijventerreinen w
ordt altijd 

evenredig extra groen aangelegd. Bij de renovatie of aanpassingen van w
ijken w

ordt er 
m

eer groen aangelegd.
●

 
Kappen m

et kappen! W
e scherpen criteria voor kapvergunningen flink aan. Er kom

t 
een herplantplicht voor elke gekapte boom

 w
aarbij de natuur- en klim

aatw
aarde van 

de gekapte boom
 als uitgangspunt w

ordt genom
en. D

e totale stam
- en kroonom

vang 
van de gekapte boom

 zijn bepalend voor het aantal bom
en dat ter com

pensatie geplant 
w

ordt. D
it dient zoveel m

ogelijk binnen dezelfde om
geving te gebeuren en w

ordt strikt 
gehandhaafd. A

ls herplanten niet m
ogelijk is, w

orden de kosten voor het herplanten 
van een gelijkw

aardige boom
 gestort in een op te richten gem

eentelijk bom
enfonds. 

Illegale kap w
ordt beboet. Bestaande bom

en krijgen de ruim
te en de juiste verzorging 

om
 te groeien en oud te w

orden.
●

 
Enschede laat bij ruim

telijke ontw
ikkeling ecologisch onderzoek niet enkel uitvoeren 

in het kader van de W
et N

atuurbescherm
ing, m

aar ook in breder perspectief: een 
verkenning van overige plaatselijke natuurw

aarden. In het ontw
erpproces is expliciete 

aandacht voor kansen en bedreigingen voor plaatselijke natuurkw
aliteit.

●
 

M
eten is w

eten. D
aarom

 onderzoekt Enschede jaarlijks de aanw
ezigheid en spreiding 

van flora en fauna. H
et beleid, van groenbeleid tot bouw

vergunningen, w
ordt hierop 

afgestem
d zodat de verscheidenheid en de staat van soorten gem

onitord en bescherm
d 

kan w
orden.

●
 

Er w
orden geen verstorende activiteiten gepland in of nabij natuurgebieden.

●
 

H
et is belangrijk dat m

ensen de natuur leren kennen en w
aarderen, m

aar recreatie 
en toerism

e m
ogen nooit ten koste gaan van de natuur zelf. Er kom

en m
ensvrije 

zones in natuurgebieden in en om
 de stad. D

ier en natuur hebben ook rust en 
bescherm

gebieden nodig. D
e natuur m

oet zich kunnen herstellen en ontw
ikkelen.

●
 

Enschede erkent ecocide, de (grootschalige) beschadiging, vernietiging of het verlies 
van natuur en ecosystem

en en bew
aakt dit voor Enschede.

●
 

N
atuur verdient een stem

 en een eigen plek aan de onderhandelingstafel. W
e erkennen 

de principes van rechten voor de natuur en w
illen onderzoeken of w

e in Enschede, 
net als op plekken in andere landen, de natuur echt eigen rechten kunnen geven, 
bijvoorbeeld via rechtspersoonlijkheid.

●
 

Enschede houdt een registratie bij van alle bom
en in de gem

eente m
iddels een 

gem
eentelijke bom

enkadaster.
●

 
O

m
 de natuur beter te bescherm

en, w
ordt geen nieuw

e vergunning afgegeven voor 
dier- en natuurverstorende evenem

enten op Vliegbasis Tw
enthe.

●
 

Enschede voert actief beleid bij het steunen van natuurgerelateerde projecten ten 
behoeve van de biodiversiteit, gericht op kw

etsbare diergroepen zoals padden, 
vleerm

uizen en boom
kikkers.
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●
 

Er w
ordt geen gif m

eer gebruikt. Boeren en andere landeigenaren w
orden ondersteund 

bij de om
slag naar gifvrije landbouw

, onder andere door deskundigheidsbevordering 
en convenanten. Teelt w

aarbij veel gif w
ordt gebruikt, zoals bij gangbare bloem

bollen, 
w

ordt verboden.
●

 
Boeren en andere landeigenaren w

orden ondersteund bij de om
slag naar biologische 

landbouw
. D

enk daarbij aan het versterken van bodem
vruchtbaarheid en teelt zonder 

kunstm
est. Landbouw

 w
ordt m

eer natuurinclusief door het aanleggen van houtw
allen 

en het planten van struiken en bom
en, bloem

rijke akkerranden en kruidenrijke 
graslanden. N

aast voorlichting en educatie speelt de gem
eente ook een rol in het 

koppelen en verstrekken van subsidies en leningen om
 deze om

slag te kunnen 
financieren.

●
 

M
onoculturen w

orden om
gezet naar m

engteelt m
et m

eer gew
asdiversiteit. G

een 
groene biljartlakens m

et alleen m
aar Engels raaigras, m

aar bijvoorbeeld kruidenrijk 
grasland en w

isselteelt in stroken. D
it versterkt de biodiversiteit en zorgt ervoor dat er 

m
inder last is van plagen zoals schim

m
els.

●
 

Er w
ordt geïnvesteerd in alternatieven voor de conventionele landbouw

, zoals 
voedselbossen, biovegan teelt zonder m

est en kunstm
est, perm

acultuur en 
m

icrofarm
ing.

●
 

D
e stikstofuitstoot w

ordt flink verlaagd door m
inder vee te houden. Boeren w

orden 
gestim

uleerd en geholpen om
 te stoppen m

et de veehouderij. Veehouders m
ogen niet 

uitbreiden en w
orden ondersteund bij drastisch verm

inderen van het aantal dieren dat 
w

ordt gefokt, gebruikt en gedood, verbeteren van het dierenw
elzijn en de realisatie van 

natuurinclusieve kringloopveehouderij.
●

 
Boeren w

orden gestim
uleerd om

 plantaardige eiw
itten te telen voor m

enselijke 
consum

ptie, in plaats van gew
assen te laten groeien voor de vee-industrie.

●
 

O
m

 de gevolgen van klim
aatverandering te beperken w

ordt aan boeren en andere 
landeigenaars gevraagd om

 m
eer w

ater op te vangen voor droge perioden. O
ok de 

teelt van klim
aatbestendige gew

assen, die goed bestand zijn tegen droge of erg 
natte perioden, w

ordt gestim
uleerd. O

nttrekking van grondw
ater w

ordt niet langer 
toegestaan als het grondw

aterpeil te laag dreigt te w
orden.

●
 

Enschede w
erkt aan herstel van het kenm

erkende Tw
entse coulisselandschap in het 

buitengebied.

D
e gem

eente geeft het groene voorbeeld
Via groenbeheer en onderhoud heeft de gem

eente veel invloed op de lokale biodiversiteit en 
ecologie. G

elukkig groeit de bew
ustw

ording, m
aar nog te vaak geven financiële afw

egingen 
de doorslag bij aanbestedingen en de gekozen beheersvorm

en. D
at kan en m

oet beter!

●
 

D
e gem

eente gebruikt inheem
se en klim

aatbestendige biologische zaden, bloem
en en 

planten die w
orden geselecteerd op hun bijdrage aan de biodiversiteit. Enschede kiest 

hierbij voor een variatie aan soorten op elke locatie.
●

 
Enschede beheert het openbaar groen ecologisch en dus zonder gebruik van gif en 
nem

atoden of bacteriepreparaten. D
e gem

eente zorgt ervoor dat uitvoerders van 
het groenonderhoud in bezit zijn van een certificering voor ecologisch berm

beheer 
(K

leurkeur). Ecologisch groenbeheer vraagt om
 specifieke kennis. Fouten w

aarbij dier 
en natuur het slachtoff

er zijn m
oeten voorkom

en w
orden.

●
 

W
anneer er w

ordt gem
aaid gebeurt dit op een w

ijze en m
et een frequentie die 

zo gunstig m
ogelijk is voor de biodiversiteit. W

e bieden ruim
te aan stoepplantjes. 

Bloeiende bloem
en laten w

e staan en boom
spiegels w

orden m
et rust gelaten.

●
 

Voor het m
aaien w

ordt altijd eerst zw
erfafval geruim

d om
 de versnippering van 

zw
erfafval in de natuur te voorkom

en. D
e gem

eente m
aakt de m

aaiplanning bekend 
aan inw

oners zodat lokale zw
erfafvalgroepen hierop in kunnen spelen.

●
 

A
ls m

ensen overlast ervaren van dieren, m
ogen de dieren daar niet de dupe van zijn. 

W
e kiezen voor preventie, door m

enselijk gedrag aan te passen via com
m

unicatie, en 
zoeken oplossingen in de ecologie, door de natuurlijke balans te herstellen en ruim

te te 
geven aan natuurlijke vijanden. Er w

ordt geen gebruik gem
aakt van gif en m

iddelen die 
de ecologie verstoren.

●
 

Bladblazers op fossiele brandstof w
orden verboden vanw

ege de schadelijke eff
ecten op 

de luchtkw
aliteit en geluidsoverlast. Blad w

ordt alleen verw
ijderd op verharde plekken 

w
aar dat nodig is uit veiligheidsoverw

egingen. O
p andere plekken blijft het liggen als 

voeding voor de bodem
 en als schuilplaats voor kleine dieren.

●
 

W
erkzaam

heden in het groen, zoals m
aaien, kappen, snoeien, rietsnijden en het 

uitbaggeren van sloten vinden alleen plaats w
anneer dieren niet verstoord of gedood 

w
orden en in geen geval tijdens de broed-, paai- en zoogtijd of tijdens de w

interrust van 
dieren.

●
 

D
oor turfw

inning w
orden w

aardevolle hoogveengebieden buiten N
ederland vernietigd. 

D
aarom

 gebruikt de gem
eente geen turf m

eer. In plaats hiervan w
ordt lokaal gew

onnen 
com

post uit snoei- en G
FT-afval gebruikt. Er kom

t voorlichting over het kiezen van 
duurzam

e potgrond en tuinaarde.
●

 
Er w

orden strenge duurzaam
heidseisen en dierenw

elzijnseisen gesteld aan alle 
pachtovereenkom

sten van de gem
eente.
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Steeds m
eer econom

ische 
groei is niet de oplossing,  
m

aar juist het probleem
. W

ij kiezen 
voor een eerlijke, schone en regionale 

econom
ie, w

aarbij er bestaanszekerheid 
is voor iedereen en w

aarbij ecocide, 
m

ilieuvervuiling en aantasting van de 
natuur aan banden w

orden gelegd. 
H

ergebruik van grondstoff
en en het delen 

van producten w
ordt de norm

. D
oor 

andere keuzes te m
aken, creëren w

e 
een duurzam

e econom
ie 

en een m
ooiere w

ereld.

4  Hoogste tijd voor een 
     andere economie 
        Economie en bedrijvigheid
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W
elkom

 in de donuteconom
ie!

D
e eenzijdige aandacht voor econom

ische groei put de planeet uit en veroorzaakt w
ereldw

ijd 
een negatief eff

ect op de w
erk- en leefom

standigheden voor m
ensen. D

at kan anders. D
e 

Britse econoom
 Kate Raw

orth schetst de ideale econom
ie als een donut. D

e buitenste ring 
van de donut m

ogen w
e niet overschrijden m

et onze econom
ie, w

ant dat valt buiten de 
draagkracht van de A

arde. D
e binnenste ring van de donut geeft aan hoeveel w

elvaart er 
nodig is om

 iedereen een m
ensw

aardig bestaan te kunnen bieden. Tussen die tw
ee ringen 

van de donut zit een ideale econom
ie: een die sociaal én duurzaam

 is.

●
 

Enschede stuurt op duurzam
e bloei in plaats van oneindige econom

ische groei. H
et 

versterken van de ecologie is belangrijker dan het laten groeien van de econom
ie.

●
 

Enschede blijft m
et haar econom

isch beleid binnen de donut van Kate Raw
orth: 

bestaanszekerheid en w
elzijn voor elke inw

oner zonder door het ecologisch plafond van 
de A

arde te schieten. Enschede m
aakt hiertoe een eigen donut-m

odel.
●

 
W

elvaart w
ordt niet m

eer gem
eten of nagestreefd aan de hand van econom

ische 
groei of hoge plekken in econom

ische ranglijstjes. Enschede m
aakt indicatoren van 

brede w
elvaart leidend in het beleid, zoals m

ilieu, gezondheid, w
elzijn, een goede 

balans tussen w
erk en privé, w

onen, veiligheid, onderw
ijs, m

ateriële w
elvaart, 

m
aatschappelijke betrokkenheid, sociale relaties en banen.

●
 

Enschede ontw
ikkelt een m

onitor voor de ecologische draagkracht van haar 
grondgebied, m

et indicatoren voor natuur en m
ilieu die de voortschrijdende belasting 

daarvan in beeld brengen.
●

 
Enschede m

oet niet blijven proberen te scoren op de rangschikking van m
eest 

aantrekkelijke gem
eente in de A

tlas voor G
em

eenten van de 50 grootste gem
eenten 

in N
ederland – die w

ordt aangevoerd door de Randstad en w
aar de gem

eente 
steeds ergens onderaan bungelt. G

rootschalige w
aarden – econom

ische en culturele 
centrum

functies – scoren daarin blijkbaar beter dan kleinschalige als leefruim
te in de 

buurt. W
elzijnsindicatoren in plaats van w

elvaartsindicatoren m
oeten bepalend zijn 

voor het gem
eentelijk beleid.

●
 

Enschede baseert haar econom
isch beleid niet op de illusie van groene groei, w

aarbij 
onverm

inderd naar econom
ische groei kan w

orden gestreefd om
dat de m

ilieueff
ecten 

daarvan w
el door groenbeleid zouden kunnen w

orden gecom
penseerd.

●
 

In het program
m

a “duurzaam
 w

onen, leven en w
erken” in de begroting van Enschede 

kom
t de duurzaam

heid centraal te staan. Voor “een duurzam
e en klim

aatbestendige 
stad” w

orden daarbij substantiële bedragen uitgetrokken.

G
een grondstof gaat verloren

W
eg m

et de w
egw

erpeconom
ie, leve de kringloopeconom

ie! G
rond- en hulpstoff

en zijn  
schaars 

en 
de 

w
inning 

ervan 
gaat 

vaak 
gepaard 

m
et 

m
ilieuvervuiling 

en 
m

ensen-
rechtenschendingen. D

e Partij voor de D
ieren w

il dat er m
inder nieuw

e grondstoff
en nodig 

zijn. D
it kan door te consum

inderen en veel m
eer te hergebruiken. Zo gaan w

e vervuiling, 
klim

aatverandering, bodem
uitputting en biodiversiteitsverlies tegen.

●
 

U
iterlijk in 2030 is Enschede afvalvrij: alle grondstoff

en w
orden hergebruikt. H

et 
gebruik van nieuw

e grondstoff
en is m

inim
aal gehalveerd. H

iervoor ontw
ikkelt de 

gem
eente een kringloopstrategie.

●
 

D
e gem

eente geeft het goede voorbeeld en koopt 100%
 circulair in.

●
 

D
e gem

eente zorgt via een m
atchingsysteem

 dat bouw
m

aterialen bij sloop en renovatie 
hergebruikt w

orden, bij voorkeur in de eigen regio. Bij nieuw
bouw

 w
orden herbruikbare 

en liefst hergebruikte of natuurlijke m
aterialen gekozen, zoals hout en hennep.

●
 

Vestigings- en vergunningsvoorw
aarden w

orden aangescherpt: nieuw
bouw

 en verbouw
 

van bedrijfspanden m
oeten circulair zijn volgens de laatste technische standaarden.

●
 

Bedrijven en inw
oners w

orden gestim
uleerd om

 kritisch te kijken naar hun aankopen en 
verpakkingsm

aterialen. D
e gem

eente inform
eert inw

oners en bedrijven actief over hoe 
zij kunnen consum

inderen, hun afval kunnen verm
inderen, afval goed kunnen scheiden 

en over duurzam
e alternatieven voor w

egw
erpverpakkingen, en stim

uleert dat zij die 
inform

atie ook gebruiken. Bedrijven die circulair w
illen gaan w

erken, w
orden actief 

ondersteund.
●

 
Ruilen en delen w

ordt gem
akkelijker. D

e gem
eente stim

uleert en faciliteert lokale 
ruilsystem

en zoals m
ini-bibliotheken, fietsenbanken en plantenruil. Voor deeleconom

ie 
en lokale ruilsystem

en kunnen apps w
orden ontw

ikkeld, w
aarbij de gem

eente Enschede 
het initiatief voor ‘local exchange trade system

s’ neem
t. W

ijk- en buurtcentra kunnen 
daarvoor als m

arktplaats fungeren.
●

 
D

e gem
eente stim

uleert en faciliteert de vestiging van Repair C
afés, w

aar 
inw

oners hun defecte apparaten of spullen kunnen laten of leren repareren. O
ok 

tw
eedehandsw

inkels, w
eggeefw

inkels en w
eggeefkastjes w

orden gestim
uleerd en 

ondersteund.

A
fval bestaat niet

W
at w

ij w
eggooien is vaak nog om

 te zetten in iets nuttigs. Enschede neem
t daarom

 
m

aatregelen om
 de hoeveelheid restafval terug te dringen. D

it kan door afval gescheiden 
in te zam

elen in com
binatie m

et gediff
erentieerde tarieven w

aarbij de vervuiler het m
eest 

betaalt. O
ok zorgen w

e voor een zo hoogw
aardig m

ogelijke verw
erking van het afval.

●
 

A
fvalscheiding en hergebruik w

ordt voor inw
oners zo eenvoudig m

ogelijk gem
aakt 

onder ander door bakken voor gescheiden afvalinzam
eling op loopafstand van 

w
oningen te plaatsen, door w

orm
enhotels te plaatsen, afvalscheidingsstations 

ook op zondag open te stellen en de toegankelijkheid m
et de (bak)fiets van 

afvalscheidingsstations te bevorderen.
 ●

 Er w
ordt zoveel m

ogelijk hergebruikt. Bij de verw
erking van het afval w

ordt de 
afvalverw

erker m
et het hoogste rendem

ent in hergebruik geselecteerd.
●

 
D

e vervuiler betaalt: inw
oners en bedrijven die veel afval hebben betalen m

eer dan 
degenen die m

inder afval hebben en goed recyclen. Inw
oners en bedrijven die m

inder 
grondstoff

en gebruiken, beter scheiden en zw
erfafval aanpakken w

orden beloond. Er 
kom

t m
eer handhaving en hogere boetes op illegale dum

p.
●

 
W

aar m
ensen sam

enkom
en, ontstaat afval. D

e gem
eente stim

uleert scholen, w
inkels, 

m
arkten en evenem

enten om
 afvalvrij te w

orden, onder andere door voorlichting en 
eisen in subsidie- en vergunningsvoorw

aarden.
●

 
H

et gebruik van w
egw

erpplastic w
ordt snel afgebouw

d. D
e gem

eente stopt m
et 

het gebruik ervan en speelt een coördinerende rol bij de invoering van duurzam
e 

alternatieven.
●

 
Er kom

t een verbod op het oplaten van (w
ens)ballonnen en het verspreiden van confetti 

en serpentine in de buitenlucht.
●

 
Papierverspilling gaan w

e tegen. Bew
oners ontvangen alleen nog ongeadresseerde 

reclam
efolders als zij hier zelf m

et een ja-ja-sticker of een ja-nee-sticker om
 vragen.

●
 

D
e gem

eente stim
uleert luierrecycling en inform

eert gebruikers van luiers en 
incontinentiem

ateriaal over w
asbare alternatieven.

●
 

D
e gem

eente ondersteunt betrokken inw
oners in het schoonhouden van hun eigen 

buurt door het beschikbaar stellen van afvalknijpers, handschoenen, vuilniszakken, 
adoptieprullenbakken en door het ophalen van verzam

eld zw
erfvuil. D

e gem
eente 

organiseert een jaarlijkse straatopruim
dag.

●
 

D
aarnaast pleit Enschede voor de invoering van statiegeld op nog m

eer producten, en 
voor een grotere verantw

oordelijkheid van producenten en verkopers om
 zw

erfafval te 
voorkom

en. Er kom
en m

eer rookvrije zones en er kom
t een publiekscam

pagne om
 de 

verspreiding van peuken tegen te gaan.
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●
 

Bedrijven w
orden binnen een grotere straal rondom

 hun zaak verantw
oordelijk 

voor het opruim
en van zw

erfafval dan de huidige 25 m
eter. D

aarnaast betreft deze 
opruim

verplichting niet alleen m
eer afval dat aantoonbaar door de w

inkelier is verkocht.
●

 
Een kringloopstrategie vereist een andere afvalinzam

eling. D
e m

ogelijkheden 
van scheiding aan de bron van m

et nam
e Plastic, M

etaal en D
rankkartons (PM

D
) 

w
orden beperkt door de m

aterialen w
aarm

ee goederen aan de consum
enten 

w
orden aangeboden. G

escheiden laten aanbieden vereist vereenvoudiging van de 
scheidingsregels en ontm

oediging/verbod van sam
engesteld verpakkingsm

ateriaal. 
N

ascheiding van PM
D

 kan de recycling professionaliseren, daarvoor m
oet Tw

ence m
eer 

m
ogelijkheden scheppen.

●
 

Voor PM
D

 m
oeten eenvoudiger scheidingsregels kom

en. Participatie van de burgers bij 
de signalering van illegale dum

p kan w
orden bevorderd m

et een sim
peler m

elding via 
de Tw

ente M
ilieu app.

●
 

D
e scheiding van huishoudelijk afval w

ordt niet alleen bevorderd door inw
oners louter 

te inform
eren. D

oor inspectie van het aanbod van huishoudelijk afval kunnen de burgers 
op hun verantw

oordelijkheid w
orden aangesproken.

Lokale econom
ie versterken

Enschede kiest voor het versterken van de lokale en regionale econom
ie. Thuisw

erken of een 
korte w

oon-w
erkafstand is beter voor m

ens en m
ilieu. Lokaal inkopen bij regionale bedrijven 

heeft de voorkeur. O
p die m

anier w
eten m

ensen beter w
aar hun voedsel en spullen vandaan 

kom
en en onder w

elke om
standigheden ze zijn geproduceerd.

●
 

D
e gem

eente begint een koop-lokaal initiatief en geeft zelf het goede voorbeeld door 
zoveel m

ogelijk lokaal en regionaal in te kopen.
●

 
D

e gem
eente ondersteunt lokale producenten die hun producten in de regio w

illen 
verkopen, bijvoorbeeld door m

arktstandplaatsen m
et voorrang of korting aan hen te 

gunnen.
●

 
Indien onverm

ijdelijk is dat bom
en gekapt w

orden, w
orden gekapte bom

en zo 
hoogw

aardig en lokaal m
ogelijk gebruikt, bijvoorbeeld als bouw

m
ateriaal of voor 

m
eubels.

●
 

D
e gem

eente ondersteunt zzp’ers, startups en organisaties die duurzaam
 ondernem

en 
bij het vinden van kantoorruim

te in bedrijfsverzam
elpanden. Zo m

ogelijk w
orden 

bestaande oude panden om
gebouw

d voor dit doel.

Stop de vervuiling!
●

 
Enschede gaat beter en adequater handhaven bij m

ilieuvervuiling. Bedrijven w
orden 

hierop sneller beboet en gesloten.
●

 
Enschede ontw

ikkelt expliciet duidelijke doelstellingen op het gebied van 
verduurzam

ing van bedrijventerreinen.
●

 
Bedrijventerreinen die geen toekom

st m
eer hebben of teveel hinder veroorzaken voor 

om
liggende w

oongebieden w
orden circulair en schoon of om

gevorm
d tot w

oonw
ijken 

en groen. Bij herstructurering van bedrijventerreinen die w
el toekom

stperspectief 
hebben w

ordt er veel intensiever gebruik gem
aakt van de beschikbare ruim

te. 
N

ieuw
bouw

 en renovatie van bestaande bedrijfspanden w
ordt volledig circulair en 

dem
ontabel uitgevoerd.

●
 

D
e gem

eente gaat verdozing tegen en w
eert grootschalige distributiecentra en 

datacenters.
●

 
Er kom

t een reclam
ebelasting voor reclam

e in de openbare ruim
te. Reclam

ezuilen en 
banners w

orden verboden in groene gebieden. H
ierm

ee reguleren w
e de hoeveelheid 

reclam
e en dragen w

e bij aan consum
inderen.

●
 

Bij nieuw
bouw

 stelt de gem
eente de eis dat er m

aatregelen w
orden genom

en om
 

te voorkom
en dat schoon regenw

ater afvloeit naar het riool. Bij bestaande bouw
 

stim
uleert Enschede m

aatregelen om
 regenw

ater en afvalw
ater te ontkoppelen. O

ok 
gaat Enschede zich inzetten om

 alle riooloverstorten dicht te m
aken. Zo spoelt vuil 

rioolw
ater niet m

eer in onze schone sloten.

M
aatschappelijk verantw

oord ondernem
en

Productieprocessen gaan vaak gepaard m
et hoge C

O
2 -uitstoot, arm

oede, uitbuiting, uitput-
ting van natuurlijke grond- en hulpstoff

en of schendingen van m
ensenrechten. D

e norm
 

w
ordt m

aatschappelijk verantw
oord ondernem

en. Bekeken w
ordt hoe vestigingseisen hier 

op kunnen w
orden aangepast. Enschede w

ordt een Fairtrade- en G
lobal G

oals-gem
eente en 

verw
erkt deze uitgangspunten in het econom

isch beleid. H
et inkoopbeleid is duurzaam

 en 
sociaal, de prijs is daaraan ondergeschikt.

●
 

Pensioenbijdragen van gem
eentem

edew
erkers w

orden niet m
eer geïnvesteerd in 

fossiele industrieën, de intensieve veehouderij en bedrijven die m
ensenrechten 

schenden of w
apens verkopen. Enschede zet zich in om

 A
BP, w

aar het verplicht aan 
m

oet deelnem
en, m

aatschappelijk verantw
oord te laten beleggen.

●
 

Enschede zet erop in een m
aatschappelijk akkoord te sluiten m

et bedrijven over 
sociaal en duurzaam

 ondernem
en, m

et aandacht voor energiebesparing, hergebruik 
en besparing van grondstoff

en, versterking van de lokale en regionale econom
ie en 

duurzam
e w

erkgelegenheid.
●

 
Enschede streeft naar “green deals” m

et alle nieuw
e bedrijfsvestigingen.

●
 

Bij aanbestedingen w
ordt extra aandacht besteed aan m

ensen m
et een afstand 

tot de arbeidsm
arkt door te zorgen voor w

erkplekken en leerw
erkplekken voor 

praktisch geschoolden, m
ensen m

et een arbeidsbeperking, statushouders en oudere 
w

erkzoekenden.
●

 
Enschede stim

uleert dat bedrijven vooral w
erknem

ers w
erven in de eigen regio.

●
 

O
m

dat de duurzaam
heidsdoelstellingen van Enschede niet gerealiseerd kunnen w

orden 
zonder bedrijven, kom

t er een m
onitor die de duurzaam

heid en energietransitie voor 
bedrijven in beeld brengt. D

eze m
onitor sluit aan bij de Planning- en C

ontrol cyclus van 
de gem

eente.
●

 
D

e Technology Base Tw
ente is tot op heden geen succes, en het m

aatschappelijke nut 
van de publieke investeringen hierin staat ter discussie. Er dient een evaluatie en een 
fundam

entele herijking van visie, beleid en uitvoering plaats te vinden.

Festivals, evenem
enten en toerism

e
Een feestje of vakantie is leuk, m

aar w
e m

oeten w
el rekening houden m

et de im
pact ervan 

op om
w

onenden, dieren, natuur en klim
aat. Festivals bijvoorbeeld gaan gepaard m

et hard 
geluid, veel licht en vieze uitstoot, m

et alle negatieve gevolgen van dien.

●
 

D
e gem

eente stelt een evenem
entenplan op. D

aarin w
ordt onder andere aangegeven 

hoe de natuur bescherm
d w

ordt, w
at evenem

entenlocaties zijn, w
at voor soort 

evenem
enten hier w

elkom
 zijn, hoe vaak ze gebruikt m

ogen w
orden, w

at daarna 
de herstelperiode is, hoe om

w
onenden betrokken w

orden en w
at de m

axim
ale 

geluidsnorm
en zijn.

●
 

Festivals w
orden gehouden op plekken w

aar ze geen schade toebrengen aan de natuur. 
Er kom

en duidelijke kaders of en hoe festivals en evenem
enten kunnen plaatsvinden in 

parken. Parken blijven toegankelijk voor algem
een publiek. Er kom

en strengere regels 
voor geluidsoverlast en lichtvervuiling.

●
 

Evenem
enten m

et dieren w
orden niet toegestaan, zodra dit w

ettelijk m
ogelijk 

is. Tot die tijd ontm
oedigt Enschede het gebruik van dieren via de com

m
unicatie 

m
et organisatoren en via een vergunningsplicht voor het gebruik van dieren bij 

evenem
enten.
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●
 

Evenem
enten w

orden duurzaam
: vrij van afval (geen gebruik van w

egw
erpm

ateriaal), 
vuurw

erk en vervuilende dieselaggregaten. O
rganisatoren stim

uleren dat bezoekers 
per fiets of m

et het openbaar vervoer kom
en. D

e kosten of gunning van een vergunning 
zijn afhankelijk van hoe groen en duurzaam

 het evenem
ent is. Subsidies w

orden alleen 
verstrekt als evenem

enten aan strikte duurzaam
heidsvoorw

aarden voldoen.
●

 
Bij de vergunningverlening van horecagelegenheden w

ordt rekening gehouden 
m

et om
w

onenden w
at betreft geluidsoverlast. H

orecazaken w
orden gestim

uleerd 
plantaardige opties aan te bieden. Energieslurpende terrasverw

arm
ing w

ordt zo snel 
m

ogelijk verboden en horecaondernem
ers w

orden ondersteund bij overschakeling naar 
duurzam

e alternatieven.
●

 
Enschede investeert niet in grootschalige prestige-evenem

enten zoals de M
ilitary 

Boekelo, zeker niet als ze bedoeld zijn om
 de gem

eente (inter)nationaal op de kaart te 
zetten.

●
 

C
itym

arketing en regioprom
otie kosten veel geld, dat beter aan duurzam

e doelen 
besteed kan w

orden. D
e kom

st van toeristen - zeker als ze m
et het vliegtuig of de 

auto kom
en - is m

ilieuvervuilend en kan voor overlast zorgen. Enschede stopt m
et 

investeringen hierin. O
ok keert Enschede zich tegen de w

ildgroei van hotels en van 
vakantieverhuur van w

oningen. Inkom
sten uit de toeristenbelasting w

orden gebruikt 
om

 bezoekers te spreiden, te investeren in deelfietsen en het openbaar vervoer en het 
lokale groen te versterken.

●
 

G
rootschalige evenem

enten gericht op versterking van het prestige van de gem
eente 

w
orden in Enschede beperkt, ook op daarvoor aangew

ezen locaties zoals bij de 
Technology Base. Festivals zoals “A

ir force one”, die ernstige (geluids)hinder voor de 
natuur m

et zich m
eebrengen, w

orden verboden.
●

 
Enschede concentreert de “Enschede prom

otie” op kleinschalige voorzieningen voor 
de inw

oners van de regio m
et het oog op de centrum

functie van de stad en niet op 
citym

arketing om
 econom

ische groei te stim
uleren.
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Een goede w
oning is een 

basisrecht voor iedereen.   
D

oor de volledig ontspoorde 
w

oningm
arkt is het vinden van een 

w
oning echter bijna onm

ogelijk. 
W

achtlijsten voor een sociale huurw
oning 

w
orden alleen m

aar langer en de prijzen 
rijzen de pan uit. D

e ‘vrije w
oningm

arkt’ 
blijkt vooral interessant voor 

huisjesm
elkers en speculanten. G

ew
one 

kopers, starters en huurders hebben het 
nakijken. D

e Partij voor de D
ieren w

il het 
w

oningtekort op een duurzam
e w

ijze 
aanpakken. Enschede volbouw

en is niet 
de oplossing; dat m

aakt de gem
eente 

onleefbaar. W
ij w

illen de beschikbare 
ruim

te en w
oningen eerlijker  

en slim
m

er verdelen.

5  Prettig en duurzaam 
     wonen voor iedereen 
        Wonen en bouwen 
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G
een w

oningm
arkt m

aar volkshuisvesting
H

uizen zijn om
 in te w

onen, geen verdienm
odel. W

ij w
illen dat studenten betaalbaar op 

kam
ers kunnen, dat starters een huur- of koopw

oning kunnen vinden die bij hun situatie past 
en dat ouderen kunnen doorstrom

en naar toegankelijke seniorenw
oningen. Een passende 

w
oning voor iedereen.

●
 

W
e m

aken ruim
te voor duurzam

e initiatieven zoals zelfvoorzienende w
oonvorm

en, 
gem

eenschappen van m
ensen die streven naar duurzaam

heid (ecow
ijken) en tiny 

houses. Bij nieuw
bouw

 en herstructurering w
ordt ruim

te gereserveerd voor sociale 
projectontw

ikkeling w
aarbij toekom

stige bew
oners gezam

enlijk opdrachtgever zijn 
voor hun eigen nieuw

bouw
project.

●
 

Er kom
en m

eer betaalbare w
oningen: fors m

eer sociale huurw
oningen en 

m
eer betaalbare m

iddenhuur. O
ok kom

en er (nieuw
e) plannen voor betaalbare 

koopw
oningen.

●
 

Er w
orden geen sociale huurw

oningen m
eer verkocht of geliberaliseerd tenzij deze 

m
instens een- op-een w

orden vervangen.
●

 
W

oningcorporaties zorgen in de eigen voorraad voor genoeg w
oningen onder de eerste 

en tw
eede aftoppingsgrens, om

 zo alle inkom
ensgroepen te bedienen.

●
 

O
ok de verhuur van (particuliere) w

oningen boven de sociale huurgrens gaan w
e 

reguleren m
et als doel lagere huren en een betere kw

aliteit.
●

 
Er kom

en regels voor goed verhuurderschap. Verhuurders m
oeten een 

verhuurdersvergunning m
et een beperkte geldigheid aanvragen. W

anneer zij niet 
voldoen aan de regels voor goed verhuurderschap, raken zij die vergunning kw

ijt.
●

 
D

e gem
eente stim

uleert en faciliteert levensloopbestendige en aangepaste w
oningen, 

alternatieve w
oonvorm

en zoals m
eergeneratiew

oningen, en zorgw
oningen. 

W
oningbouw

corporaties en projectontw
ikkelaars ontw

ikkelen w
oningen w

aar (groeps)
w

onen en zorg gecom
bineerd w

orden.
●

 
D

e gem
eente stuurt op gem

engde w
ijken, w

aar inw
oners uit verschillende 

leeftijdsgroepen, inkom
ensgroepen, m

et verschillende achtergronden en leefstijlen, 
elkaar tegenkom

en. H
et karakter van w

ijken en de rechten van degenen die daar al 
w

onen w
orden bescherm

d. Bij sloop- en nieuw
bouw

 van een w
ijk m

oeten er m
inim

aal 
evenveel sociale huurw

oningen en betaalbare koopw
oningen w

orden teruggebouw
d 

om
 verdrijving van m

ensen m
et lagere inkom

ens te voorkom
en.

●
 

Er kom
en m

aatregelen tegen speculatie m
et w

oonruim
te en leegstand, zoals een 

zelfbew
oningsplicht en een leegstandverordening m

et sancties. D
e gem

eente past 
opkoopbescherm

ing toe w
aar het m

ag, om
 zo beleggers uit de w

ijken te w
eren. W

e 
stellen een m

axim
um

 aan het aantal panden dat een individu of ondernem
ing in een 

gem
eente m

ag bezitten.
●

 
Enschede dringt aan op het w

eer legaliseren van het kraken van langdurig leegstaande 
panden. Indien gekraakte panden ontruim

d w
orden, zorgt de gem

eente ervoor dat dit 
niet tot nieuw

e dak- of thuisloosheid leidt.
●

 
Verkam

ering en/of het splitsen van w
oningen kan som

s een uitkom
st bieden voor het 

tekort aan passende w
oningen. O

p w
ijkniveau dient bekeken te w

orden of dit past in de 
om

geving. Splitsing m
oet voldoen aan duidelijke regels om

 m
isstanden te voorkom

en.
●

 
Renovatie en herontw

ikkeling hebben de voorkeur boven sloop en nieuw
bouw

. 
Beeldbepalende gebouw

en, bom
en, lanen en w

ijken w
orden niet gesloopt.

●
 

D
e gem

eente heeft speciale aandacht voor betaalbare huisvesting voor kw
etsbare 

groepen zoals zorgbehoevenden, alleenstaande ouders, jongeren en ouderen.
●

 
O

ntw
ikkelingen op het gebied van w

onen in Enschede w
orden m

inder sterk gericht 
op het aantrekken en vasthouden van talent door nieuw

 aanbod voor afgestudeerden 
en (internationale) kennisw

erkers. D
e bouw

 van w
oningen voor hoogopgeleiden sluit 

onvoldoende aan bij de behoefte van doelgroepen in de stad.

●
 

Enschede w
erkt m

et andere betrokkenen aan huisvesting van internationale studenten, 
vanuit het besef dat er ook grenzen aan de groei van deze categorie studenten zijn.

K
lim

aatpositief, circulair en natuurinclusief
W

e m
oeten dringend de bestaande w

oningen verduurzam
en en de leefom

geving radicaal 
vergroenen. D

it is nodig om
 de klim

aatdoelen te halen én om
 de gevolgen van de 

klim
aatverandering, zoals hittegolven en hoosbuien, goed op te vangen. D

e afgelopen jaren 
is hier te w

einig aan gedaan: de buitenruim
te versteent, bom

en w
orden gekapt en er is nog 

veel onbenutte ruim
te op daken voor groen. W

e bouw
en circulair: er w

ordt zoveel m
ogelijk 

gebruik gem
aakt van gerecyclede, plantaardige hernieuw

bare grondstoff
en en lokale 

m
aterialen, die niet afkom

stig zijn uit de vee-industrie. G
ebouw

en w
orden voorzien van een 

m
aterialenpaspoort zodat deze m

aterialen bij sloop of verbouw
ing opnieuw

 kunnen w
orden 

gebruikt. D
uurzam

e houtbouw
 w

ordt gestim
uleerd.

●
 

N
atuurinclusieve en ecologische bouw

 w
ordt de standaard. D

at betekent dat een 
gebouw

 aangepast w
ordt aan de flora en fauna uit de om

geving, langer m
eegaat, en 

voor m
eerdere functies geschikt is.

●
 

D
e gem

eente gaat gebruik m
aken van een puntensysteem

 voor diervriendelijk en 
natuurinclusief bouw

en, w
aardoor bij elke aanbesteding voor bouw

w
erkzaam

heden 
concrete en m

eetbare eisen gesteld kunnen w
orden aan diervriendelijke en 

natuurinclusieve m
aatregelen.

●
 

Enschede neem
t concrete m

aatregelen om
 het bodem

leven te bescherm
en. M

et 
ontw

ikkelaars w
orden hierover afspraken gem

aakt. O
p braakliggende terreinen w

ordt 
het verplicht om

 de grond begroeid te houden.
●

 
W

e gaan sneller en beter isoleren m
et gezonde en veilige isolatiem

aterialen, 
plantaardige m

aterialen, zoals hennep, stro, lisdodde en vlas. W
e stoppen m

et isoleren 
m

et pir en pur en andere niet regeneratieve m
aterialen. O

ok pakken w
e bestaande 

schim
m

elw
oningen aan op een natuurlijke m

anier. W
oningen m

oeten m
eer energie 

opw
ekken dan ze gebruiken. D

at levert m
ilieuw

inst en een lagere energierekening op.
●

 
D

e gem
eente m

aakt harde prestatieafspraken m
et w

oningcorporaties: om
 uiterlijk in 

2030 energieneutraal te zijn en voor het bouw
en van voldoende betaalbare en goede 

huizen.
●

 
Enschede schaalt het nog zeer beperkt toegepaste circulaire bouw

en op en 
ondersteunt w

oningcorporaties en bouw
bedrijven hierbij. Een doelstelling hiervoor 

w
ordt opgenom

en in de prestatieafspraken m
et corporaties.

●
 

Enschede probeert aanvullende regionale of landelijke fondsen te vinden voor 
verduurzam

ing van de bestaande w
oningvoorraad. D

eze m
iddelen w

orden toegevoegd 
aan het gem

eentelijke klim
aatfonds (zie hoofdstuk 1).

●
 

Particuliere huiseigenaren w
orden beter betrokken bij het w

oonbeleid van Enschede, 
om

dat zij voor het realiseren van duurzaam
heidsdoelstellingen nagenoeg onm

isbaar 
zijn.

 D
urf te kiezen in de schaarse ruim

te
W

e gaan w
aar nodig w

oningen bijbouw
en, m

aar alleen w
aar dat past in de om

geving en w
aar 

dat niet ten koste gaat van groen. W
aar er ruim

te is voor verdichting w
ordt er geïnvesteerd in 

extra groen om
 de gem

eente leefbaar te houden voor m
ens en dier.

●
 

W
e ontw

ikkelen een w
oonladder m

et een duidelijke lim
iet aan het aantal toe te 

voegen w
oningen in Enschede. D

e eerste trede van de w
oonladder houdt in dat w

e 
bestaande bebouw

ing slim
m

er benutten, zoals het transform
eren van kantoorpanden, 

het aanpakken van leegstand en het stim
uleren van doorstrom

ing. O
p de tw

eede trede 
w

ordt bestaande bebouw
ing verdicht, m

aar alleen w
aar dat kan zonder de leefbaarheid 

aan te tasten voor m
ens en dier. Pas daarna w

ordt op de derde trede gekeken naar 
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bijbouw
en aan de rand van bestaande w

oonkernen. Tw
eederde van N

ederland bestaat 
uit landbouw

grond. A
ls w

e een substantieel deel daarvan om
zetten in natuur, ontstaat 

er ook ruim
te voor extra w

oningen. D
e vierde trede bestaat uit grenzen aan de groei: 

verdere w
oningbouw

 is niet m
eer m

ogelijk of w
enselijk. O

plossingen m
oeten buiten 

Enschede w
orden gezocht.

●
 

O
m

 Enschede leefbaar te houden, m
oet er niet verder w

orden verdicht op plaatsen 
w

aar al w
einig groen is of w

aar er overbelaste infrastructuur is.
●

 
W

e zetten in op m
eer ruim

te voor en een betere bescherm
ing van groen en natuur in 

bestem
m

ingsplannen en om
gevingsplannen.

●
 

H
oogbouw

 m
et veel verticaal groen is een m

ogelijkheid om
 effi

ciënt m
et onze schaarse 

ruim
te om

 te gaan, m
aar alleen als het past in de om

geving en dichtbij goed openbaar 
vervoer is.

●
 

Bij het toevoegen van w
oningen w

orden altijd m
aatschappelijke voorzieningen zoals 

scholen, zorgcentra, openbaar vervoer, parken, speeltuinen en w
inkels toegevoegd. 

Enschede zet m
axim

aal in op m
eervoudig ruim

tegebruik.
●

 
Enschede neem

t recreatiegroen op als m
aatschappelijke voorziening bij 

herstructurering van w
ijken en bij nieuw

bouw
. Elke inw

oner w
oont op loopafstand van 

bijvoorbeeld een park of speelbos.
●

 
Bij bijbouw

en ligt de prioriteit bij voldoende betaalbare huur- en koopw
oningen. Bij 

nieuw
bouw

 en transform
atie w

ordt m
inim

aal 60%
 gereguleerde huur toegevoegd. 

Tw
eederde hiervan m

oet sociale huur zijn, en het resterende deel w
ordt m

iddenhuur tot 
1000 euro.

●
 

D
e am

bitie van de gem
eente Enschede om

 in tien jaar tijd 9.300 w
oningen toe te 

voegen aan de 76.000 bestaande w
oningen, een toenam

e van 12,2%
, is te hoog. H

et 
aantal toe te voegen w

oningen kan beperkt blijven door beschikbare ruim
te slim

m
er 

te verdelen, door de w
oonladder toe te passen, en door niet te streven naar een sterke 

groei van het aantal inw
oners van Enschede.

●
 

Er w
ordt een einde gem

aakt aan de opoff
ering van het Enschedese buitengebied aan 

w
oningbouw

 voor w
elgestelden.
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O
nze gem

eente kan zoveel 
m

ooier, schoner en gezonder  
als w

e ons anders gaan vervoeren.
Stilstaande en rijdende auto’s nem

en veel 
plek in, en zorgen voor uitstoot. D

aarom
 

is de auto niet langer de baas en zetten 
w

e voetgangers, fietsers en openbaar 
vervoer centraal. Zo realiseren w

e een 
groene om

geving en gezonde lucht: 
basisvoorw

aarden voor het  
w

elzijn van iedereen.

6  Vervoer zonder vervuiling 
        Mobiliteit en bereikbaarheid
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Ruim
 baan voor voetgangers en fietsers

Vervuilend verkeer w
ordt ontm

oedigd, schoon verkeer w
ordt gestim

uleerd. D
oor ruim

 baan 
te geven aan voetgangers en fietsers kunnen w

e de hoeveelheid gem
otoriseerd verkeer sterk 

terugdringen. H
ierm

ee dragen w
e fors bij aan de klim

aatdoelen, krijgen w
e een gezonder en 

aantrekkelijker gem
eente, w

innen w
e ruim

te terug voor groen in onze straten en w
ordt het 

voor kinderen en dieren buiten veiliger.

●
 

D
e gem

eente investeert fors in snelle, veilige en groene w
andel- en fietspaden. 

Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke w
egen hebben de 

voorkeur, m
aar niet ten koste van bom

en en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op 
rotondes en kruisingen m

et autow
egen.

●
 

Er kom
en veel m

eer w
oonerven en fietsstraten w

aar voetgangers en fietsers voorrang 
hebben. G

em
otoriseerde voertuigenzijn te gast en rijden stapvoets. Zo w

ordt spelen 
op straat en sam

enkom
en m

et buren veilig en aangenam
er. In een Leefstraat richten 

inw
oners hun straat op een creatieve en leefbare m

anier in zodat er m
eer ruim

te is voor 
spelen en ontm

oeten. D
e gem

eente helpt inw
oners om

 Leefstraten in te richten.
●

 
H

et centrum
 van Enschede w

ordt autoluw
.

●
 

D
e gem

eente m
oedigt bedrijven en organisaties aan om

 gebruik te m
aken van 

fietskoeriers en doet dat zelf ook.
●

 
Scooters, brom

- en snorfietsen zijn niet langer w
elkom

 op fietspaden binnen de 
bebouw

de kom
. Scooters/brom

m
ers m

et verbrandingsm
otor w

eren w
e uit het 

stadscentrum
 en recreatie- en natuurgebieden, bijvoorbeeld m

iddels m
ilieuzones.

●
 

A
lternatieve schone vorm

en van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vorm
en een 

duurzaam
 alternatief voor m

iddellang w
oon-w

erkverkeer en zijn daarom
 w

elkom
 op de 

fietspaden, m
et als m

axim
um

snelheid 25 km
/u binnen de bebouw

de kom
.

●
 

In principe geldt er voor gem
otoriseerd verkeer binnen de bebouw

de kom
 een 

m
axim

um
snelheid van 30 km

/u. D
e inrichting van de w

eg w
ordt w

aar m
ogelijk 

aangepast.
●

 
In straten zonder vrijliggende fietspaden w

ordt de m
axim

um
snelheid beperkt tot 

30 km
/u. Straten zonder trottoirs w

orden om
gevorm

d tot (w
oon)erven, m

et een 
m

axim
um

snelheid van 15 km
/u.

●
 

M
eer verkeerslichten w

orden zo afgesteld dat voetgangers, fietsers en het openbaar 
vervoer vaker groen licht krijgen dan auto’s. M

eer verkeerslichten w
orden voorzien van 

een tim
er en een regensensor.

●
 

Er kom
t een verkeersveiligheidsplan om

 het aantal verkeersongevallen en het aantal 
slachtoff

ers onder m
ensen en dieren terug te dringen.

●
 

O
p som

m
ige plekken zoals het stadserf w

ordt het zo druk dat zelfs fietsers en 
voetgangers niet m

eer op een veilige m
anier de ruim

te kunnen delen. In die gevallen 
krijgt de voetganger voorrang en is de fiets te gast.

●
 

D
e gem

eente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochte 
plekken en bij treinstations en bushaltes. G

rote stallingen hebben 24-uurs bew
aking, 

bijvoorbeeld via participatiebanen. D
e fietsenstalling op het Stationsplein w

ordt 
uitgebreid.

●
 

H
et fietsnetw

erk in Enschede zal helem
aal w

orden afgerond. H
iertoe behoort 

bijvoorbeeld het beter via fietsroutes verbinden van de w
erkgebieden Kennispark en 

het havengebied m
et de noordelijke w

oonw
ijken.

●
 

Enschede breidt het aantal fietsstraten uit. D
e financiering voor de realisatie van het 

gehele geplande traject van Fietssnelw
eg F35 kom

t beschikbaar.
●

 
Enschede streeft naar vrijliggende fietspaden langs alle hoofdautow

egen buiten het 
fietsnetw

erk. O
ok w

orden er nog enkele fietstunnels en -bruggen aangelegd.
●

 
D

oor fietsen nog aantrekkelijker te m
aken, streeft Enschede er naar, dat in 2030 ten 

m
inste 60%

 van de korte verplaatsingen (tot 7,5 kilom
eter) m

et de fiets plaatsvindt, en 
tenm

inste 40%
 van de verplaatsingen tot 15 kilom

eter.

●
 

O
verstappunten (m

obipunten) w
aarbij Enschede openbaar vervoer koppelt aan auto, 

fiets, bakfiets enz. kunnen nuttig zijn als er echt behoefte aan is, en als het eff
ect is 

dat fiets en O
V w

orden gestim
uleerd, en het aantal verplaatsingen m

et de auto w
ordt 

gereduceerd.

G
oed en duurzaam

 openbaar vervoer
M

om
enteel investeert de overheid ruim

 tw
ee keer zoveel in w

egen als in het openbaar 
vervoer. A

ls w
e dat om

draaien w
ordt N

ederland een stuk schoner, veiliger en duurzam
er. 

Laten w
e in Enschede beginnen!

●
 

D
e gem

eente stim
uleert en faciliteert deelfietssystem

en zoals de O
V-fiets. N

iet alleen 
op treinstations zijn deelfietsen beschikbaar, ook op belangrijke bushaltes en P+R-
terreinen zijn deze een w

aardevolle toevoeging aan het openbaar vervoer.
●

 
D

e gem
eente vergroot de parkeer-en-reism

ogelijkheden. Voor reizigers die verder gaan 
m

et het openbaar vervoer of fiets w
orden de P&

R-faciliteiten gratis.
●

 
H

et openbaar vervoer is en blijft veilig, betrouw
baar, frequent, betaalbaar en 

toegankelijk, ook voor m
ensen m

et een functiebeperking. H
et openbaar vervoer 

is gratis voor m
ensen m

et een laag inkom
en. In alle w

oonw
ijken en dorpskernen is 

regelm
atig openbaar vervoer beschikbaar.

●
 

A
l het openbaar vervoer en de voertuigen van de gem

eente zijn vanaf de eerstvolgende 
aanbesteding 100%

 duurzaam
 aangedreven. Vanaf uiterlijk 2030 zijn alle bussen 100%

 
duurzaam

 aangedreven en em
issievrij.

M
inder en schonere auto’s = m

eer ruim
te en gezonde lucht!

O
veral w

aar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Enschede kiest ervoor om
 

de openbare ruim
te terug te w

innen op de auto.

●
 

Er kom
en geen nieuw

e autoparkeerplekken bij op straat. O
verbodige parkeerplaatsen 

w
orden om

gevorm
d tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloem

rijke berm
en, 

kleine parken of fietsparkeerplekken.
●

 
D

e binnenstad w
ordt autoluw

. Parkeren kan buiten de stad m
et goede P+R-

voorzieningen en hoogw
aardig openbaar vervoer. Er kom

en m
eer carpoolplekken. Er 

kom
en liftershaltes.

●
 

D
e gem

eente voert gediff
erentieerde tarieven voor parkeren en parkeervergunningen 

in op basis van de uitstoot van het voertuig, w
aarbij een hoger tarief w

ordt gehanteerd 
voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.

●
 

Enschede streeft naar Zero Em
issie voor de logistiek. Vrachtverkeer w

ordt w
aar 

m
ogelijk gew

eerd uit het centrum
 en w

oonkernen. A
an de rand van de gem

eente 
kom

en overslagpunten, w
aarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt.

●
 

D
e gem

eente hanteert m
inim

ale afstanden tussen drukke verkeersw
egen en de 

vestiging van gevoelige bestem
m

ingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en 
verzorgingscentra.

●
 

Verkeersw
egen voor gem

otoriseerd verkeer w
orden door de gem

eente niet m
eer 

uitgebreid of verbreed.
●

 
Vervuilend verkeer w

ordt gew
eerd door de invoering en uitbreiding van m

ilieuzones. 
D

ieselvrachtw
agens zullen vanaf 2025 w

orden verboden binnen de singels.
●

 
D

e gem
eente zorgt voor voldoende oplaadpunten m

et groene stroom
 voor elektrische 

voertuigen. D
eze w

orden w
aar m

ogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, 
bijvoorbeeld in de grond of in lantarenpalen.

●
 

Initiatieven voor elektrische deelauto’s en (elektrische) (bak-)fietsen w
orden actief 

ondersteund.
●

 
O

verstappunten (m
obipunten) w

aarbij Enschede openbaar vervoer koppelt aan auto, 
fiets, bakfiets enz. kunnen nuttig zijn als er echt behoefte aan is, en als het eff

ect is 
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dat fiets en O
V w

orden gestim
uleerd, en het aantal verplaatsingen m

et de auto w
ordt 

gereduceerd.
●

 
Voor m

edew
erkers, de raad en het college w

ordt vervoer per fiets door de gem
eente 

bevorderd. Voor langeafstandsvervoer w
ordt gebruik gem

aakt van openbaar vervoer en 
elektrische deelauto’s.

●
 

Enschede lobbyt voor betere internationale treinaansluitingen en faciliteert deze.
●

 
Enschede steunt geen initiatieven die gericht zijn op heropening van Tw

ente A
irport 

voor com
m

erciële luchtvaart. H
et zakelijke luchtverkeer w

ordt afgebouw
d, om

dat 
dit per gevlogen kilom

eter zeer veel uitstoot veroorzaakt, en er goede alternatieven 
beschikbaar zijn. O

nderhoud van vliegtuigen zal niet plaatsvinden, om
dat dit slechts op 

grote schaal rendabel is en veel infrastructuur vereist. Tw
ente A

irport kan w
el w

orden 
gebruikt voor het ontm

antelen van oude vliegtuigen voor recycling, en als testlocatie 
voor bijvoorbeeld drones.

●
 

H
et is ongew

enst dat Enschede vanuit een streven naar econom
ische groei de 

m
obiliteit aanjaagt door (a) het verzorgingsgebied van de stad te vergroten en een 

centrum
functie voor een grote regio te vervullen, en (b) door de m

obiliteit van forenzen 
over grote afstanden te stim

uleren.
●

 
H

et stadserf is niet alleen vrij van scooters en brom
m

ers, m
aar w

ordt vanaf 2025 ook 
autovrij. Tot die tijd w

ordt gew
erkt aan em

issievrije stadsdistributie.
●

 
A

utoverkeer binnen de Enschedese singels is alleen gew
enst voor bereikbaarheid van 

parkeergarages, w
oningen en bedrijven. H

et aantal parkeerplaatsen binnen de singel 
kan dus fors w

orden beperkt.
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Een gezonde en veilige 
leefom

geving draagt bij aan het 
voorkom

en van problem
en. A

ls m
ensen 

gezonder leven door m
eer buiten te 

zijn, veel te bew
egen en goed te eten, 

zijn ze m
inder vaak ziek en belanden ze 

m
inder snel in een zorgtraject. D

e Partij 
voor de D

ieren legt de nadruk daarom
 

op preventie. N
iet alleen bij gezondheid, 

m
aar ook bij nieuw

e virusuitbraken 
en bij veiligheid. M

ensen die zorg of 
ondersteuning nodig hebben dienen 
zo goed en snel m

ogelijk te w
orden 

geholpen. G
eld m

ag nooit een reden zijn 
om

 geen of onderm
aatse hulp 

en ondersteuning te krijgen.

7  Gezond en veilig in Enschede 
        Gezondheid, zorg en veiligheid 
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G
ezond begint bij schoon

Een gezonde om
geving begint bij een schone om

geving. D
e negatieve eff

ecten van 
luchtverontreiniging en geluidsoverlast op de gezondheid m

ogen niet onderschat w
orden. 

D
eze randvoorw

aarden voor onze gezondheid m
oeten beter w

orden bew
aakt.

●
 

Iedereen heeft recht op schone lucht. D
e Partij voor de D

ieren w
il dat Enschede 

een plan opstelt om
 ervoor te zorgen dat de gem

eente voldoet aan de 
luchtkw

aliteitsnorm
en van de W

ereldgezondheidsorganisatie.
●

 
D

e gem
eente bevordert schone lucht door op m

eer plekken gem
otoriseerd verkeer 

te w
eren, m

ilieuzones in te stellen en houtstook aan banden te leggen. H
outstook is 

een enorm
e bron van ultrafijnstof, dat voor gezondheidsproblem

en kan zorgen bij 
o.a. longpatiënten, (ex-)coronapatiënten, kinderen en ouderen. D

aarom
 kom

en er 
geen nieuw

e biom
assacentrales bij en de gem

eente licht haar burgers beter voor over 
verantw

oord gebruik van pellet- en houtkachels om
 overlast te beperken. A

anschaf van 
dit soort kachels w

ordt ontm
oedigd. Er kom

t een gem
eentelijk stookverbod w

anneer 
een stookalert is afgegeven en een m

eldpunt bij de gem
eente w

aar stookoverlast 
gem

eld kan w
orden.

●
 

O
m

 stankoverlast en gezondheidsrisico’s voor om
w

onenden w
eg te nem

en w
ordt de 

bestaande veehouderij afgebouw
d en w

orden nieuw
e veehouderijen niet toegestaan.

●
 

Er kom
en geen nieuw

e m
estvergisters en bestaande m

estvergisters w
orden uit gebruik 

genom
en. O

ok andere vorm
en van m

estverw
erking zijn niet toegestaan.

●
 

Bom
en en groen m

aken de lucht schoner. M
ensen en dieren w

orden daarnaast 
gelukkiger van een groene om

geving. D
e gem

eente is daarom
 am

bitieus in het planten 
van extra groen en bom

en en bescherm
t bestaande bom

en.
●

 
Enschede heeft bedrijven die vervuiling veroorzaken goed in beeld en handhaaft strikt 
op overlast en overtredingen. Er kom

t m
eer capaciteit bij de toezichthouders zodat zij 

intensiever kunnen controleren, ook om
 m

ilieuvervuiling te voorkom
en. Er kom

t een 
lokaal m

eldpunt w
aar m

isstanden op het gebied van natuur en m
ilieu ook anoniem

 
gem

eld kunnen w
orden.

●
 

Enschede w
erkt uitbreiding van vliegverkeer tegen en verzet zich tegen toenem

end 
vliegverkeer boven de gem

eente.
●

 
D

e gem
eente is sam

en m
et het drinkw

aterbedrijf, het w
aterschap, de provincie en het 

Rijk verantw
oordelijk voor schoon en gifvrij drinkw

ater, zonder stoff
en als PFA

S (zoals 
G

enX). Bij nieuw
e ontw

ikkelingen w
orden geen vervuilende activiteiten getolereerd die 

negatieve gevolgen hebben voor de drinkw
atervoorziening.

●
 

G
eluidsoverlast kan stress veroorzaken en de gezondheid verslechteren. Enschede 

pakt bronnen van geluidsoverlast in de w
oonom

geving aan. H
ierbij w

orden de W
H

O
-

richtlijnen voor geluid van w
eg, vlieg en railverkeer en w

indturbines aangehouden.
●

 
Enschede gaat voorzichtig om

 m
et elektrom

agnetische velden. H
et blijft cruciaal om

 in 
de telecom

sector strikt te handhaven op elektrom
agnetische stralingsnorm

en, inclusief 
de gecom

bineerde eff
ecten van m

eerdere antennes.
●

 
Enschede stim

uleert in sam
enw

erking m
et lokale technologiebedrijven en 

onderw
ijsinstellingen citizen science projecten ten behoeve van schone lucht en w

ater.
 Bew

egen is gezond
In onze gem

eente kunnen inw
oners naar hartenlust bew

egen. D
e gem

eente richt de openbare 
ruim

te optim
aal in om

 veilig te kunnen sporten en bew
egen en m

aakt sportdeelnam
e voor 

iedereen toegankelijk.

●
 

W
andelen, fietsen, buiten spelen en sporten w

ordt gestim
uleerd en krijgt volop de 

ruim
te, m

aar gaan niet ten koste van de natuur of het groen. D
e openbare ruim

te w
ordt 

bew
eegvriendelijk ingericht en er kom

en m
eer natuurlijke en groene speelplaatsen.

●
 

Sporten in verenigingsverband m
oet voor iedereen m

ogelijk zijn. In elke w
ijk en elk 

dorp zijn sportvoorzieningen voor jong en oud, zoals bew
eegtuinen, fitnessplekken, 

openbare voetbal- en basketbalveldjes en skateparken.
●

 
Schoolpleinen en speelgelegenheden w

orden vergroend en zijn buiten schooluren 
beschikbaar voor de buurt.

●
 

N
ieuw

e sportvelden w
orden zo groen en natuurinclusief m

ogelijk aangelegd en er 
w

ordt geen gif gebruikt bij onderhoud. Er w
orden geen nieuw

e kunstgrasvelden 
aangelegd. A

ls bestaande kunstgrasvelden aan vervanging toe zijn, w
orden ze 

vervangen door echt gras. O
p alle kunstgrasvelden w

aar gebruik w
ordt gem

aakt van 
rubbergranulaat, w

ordt het rubbergranulaat opgeruim
d en zonodig vervangen door een 

niet giftig en schadelijk m
ateriaal, zoals kurk en kokosvezels.

●
 

D
e gem

eente stim
uleert deelnam

e aan sport in het bijzonder onder doelgroepen die 
hieraan w

einig deelnem
en, onder w

ie (kinderen van) m
ensen m

et een laag inkom
en.

●
 

D
e gem

eente heeft een geschikt sportaanbod voor ouderen en m
ensen m

et een 
chronische ziekte of beperking.

G
ezond en duurzaam

 voedsel
D

e Partij voor de D
ieren w

il dat gezond, biologisch en plantaardig eten m
akkelijker en 

goedkoper w
ordt. O

ngezond eten is overal beschikbaar en er w
ordt grootschalig reclam

e 
voor gem

aakt door de voedselindustrie.

●
 

D
e gem

eente stelt een voedselvisie op en inform
eert en stim

uleert haar inw
oners m

et 
een cam

pagne om
 gezond, biologisch, duurzaam

 en plantaardig te eten.
●

 
In de gem

eentelijke organisatie voert Enschede het succesvolle concept ‘C
arnivoor? 

G
eef het door!’ in. Plantaardig voedsel w

ordt de norm
.

●
 

Plantaardig eten w
ordt gestim

uleerd bij de organisaties w
aar de gem

eente aan 
deelneem

t of die de gem
eente (financieel) ondersteunt.

●
 

Enschede zoekt naar m
iddelen om

 nieuw
e vestigingen van fastfoodketens te kunnen 

w
eren en treedt daarover in overleg m

et het Rijk.
●

 
Enschede w

eert snoepautom
aten en reclam

e voor ongezond voedsel van stations en 
openbare voorzieningen.

●
 

Enschede ondersteunt dat kinderen van jongs af aan gezonde en duurzam
e 

voeding krijgen. D
enk hierbij aan het faciliteren van plekken voor borstvoeding in 

openbare gebouw
en en het geven van fruit en een gezonde, duurzam

e lunch op 
kinderdagverblijven en scholen.

●
 

D
e gem

eente w
ordt eetbaar: er kom

en m
eer m

oes- en pluktuinen.
●

 
H

et arm
oedebeleid m

oet gezondere voedselkeuzes m
akkelijker m

aken.
●

 
D

e gem
eente activeert en m

otiveert bew
oners en bedrijven om

 voedselverspilling te 
verm

inderen en neem
t m

aatregelen om
 voedselverspilling binnen de eigen organisatie 

tegen te gaan.

G
ezond en w

el
Steeds m

eer m
ensen voelen zich eenzaam

 en ongelukkig in onze geïndividualiseerde 
sam

enleving. Som
m

igen ervaren stress en een te hoge prestatiedruk. D
epressieve klachten 

en burn-outs liggen op de loer. D
at verdient m

eer aandacht en openheid. O
m

 het w
elzijn te 

bevorderen en de zorgkosten op term
ijn beheersbaar te houden investeert de Partij voor de 

D
ieren in preventie. O

nze sam
enleving gezond, sociaal, veilig en ontspannen m

aken is de 
beste m

anier om
 gezond te w

orden.

●
 

Initiatieven die gericht zijn op preventieve gezondheidszorg en w
elzijn, zoals het 

voorkom
en van eenzaam

heid en geestelijke problem
en, krijgen steun van de gem

eente.
●

 
D

e gem
eente stim

uleert de inzet van ervaringsdeskundigen bij de ondersteuning van 
kw

etsbare m
ensen.
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●
 

D
e gem

eente investeert in jongerencentra, buurthuizen, w
ijkcentra en ontm

oetings-
plekken voor ouderen en m

ensen m
et een beperking.

●
 

Er kom
t een brede aanpak om

 de psychische gezondheid te verbeteren, w
aarbij naast 

zorgprofessionals ook het (hoger) onderw
ijs en w

erkgevers- en w
erknem

ersorganisaties 
betrokken w

orden. O
ok kom

t er een integrale aanpak voor de preventie van zelfdoding.

Zoönosen zoals C
O

V
ID

-19 en Q
-koorts

D
e coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor onze sam

enleving. C
O

VID
-19 w

as niet de 
eerste zoönose (infectieziekte die overspringt van dier op m

ens) die het gevolg w
as van 

onze om
gang m

et dieren: door de intensieve veehouderij, de natuurvernietiging door de 
m

ens en de w
ereldw

ijde handel in dieren lopen w
e een hoog risico op nieuw

e zoönosen. 
Virussen kunnen zo gem

akkelijk overspringen van dieren op m
ensen. D

it is een bedreiging 
voor de w

ereldw
ijde volksgezondheid. Een nieuw

e uitbraak m
oeten w

e dan ook voorkom
en, 

en daarm
ee kunnen w

e in Enschede lokaal beginnen.

●
 

Enschede brengt in kaart w
elke m

ogelijke bronnen er binnen de gem
eente zijn w

aar 
ziekteverw

ekkers van dier naar m
ens kunnen overspringen. D

aarbij is er speciale 
aandacht voor veehouderijen en m

arkten m
et (exotische) dieren.

●
 

D
e gem

eente inform
eert actief haar inw

oners over de risico’s van ziekteverw
ekkers, 

vervuiling en uitstoot veroorzaakt door veehouderijen; zij inform
eert haar inw

oners over 
de gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen gevestigd in de buurt van w

oonw
ijken, 

zorgcentra en scholen.
●

 
Tijdens de corona-lockdow

n zagen w
e het grote belang van natuur en groen voor 

m
ensen: recreatie in het groen en in de natuur is in die periode sterk toegenom

en, 
m

et alle gevolgen van dien. D
e gem

eente neem
t daarom

 m
aatregelen om

 schade te 
beperken en overlast te voorkom

en en legt extra groen en natuur aan.
●

 
Bij de coronaherstelm

aatregelen staan niet de econom
ische korteterm

ijnbelangen 
centraal. W

e m
oeten niet terug naar het oude abnorm

aal, m
aar naar een nieuw

 norm
aal 

w
aar de belangen van dieren, natuur, m

ilieu en klim
aat centraal staan.

●
 

A
ls gevolg van de coronam

aatregelen kam
pen veel (jonge) m

ensen m
et psychologische 

problem
en. W

e zorgen ervoor dat er voldoende toegankelijk psychologische hulp voor 
deze m

ensen beschikbaar is.

Zorg op m
aat

D
e behoefte aan zorg en hulp vanuit de W

et op de M
aatschappelijke O

ndersteuning neem
t 

toe. D
it kom

t onder andere door een ongezonde leef- en voedselom
geving, hoge prestatie-

eisen, de toenam
e van het aantal chronisch zieken en door de vergrijzing. In de zorg zijn 

problem
en ontstaan toen de Rijksoverheid verantw

oordelijkheden afschoof op gem
eenten 

zonder daar voldoende budget voor te geven.

●
 

Iedereen die zorg en hulp behoeft, heeft daar recht op, zonder lange w
achtlijsten en 

m
et oog voor de m

enselijke m
aat. Enschede levert de beste zorg die het kan en vraagt 

bij de Rijksoverheid om
 m

eer geld voor de zorg.
●

 
D

e gem
eente zorgt voor ruim

 voldoende m
ensen en m

iddelen om
 de gedupeerden van 

het toeslagenschandaal - en w
aar noodzakelijk hun om

geving - te helpen op een m
anier 

die recht doet aan hun w
ensen en eisen. H

et herstel m
ag niet ten koste gaan van andere 

taken op het gebied van w
elzijn. Extra m

iddelen vanuit de landelijke overheid zijn dus 
vereist. Enschede faciliteert een oplossing gebaseerd op de pilots ‘betekenisvol herstel’ 
en ‘versneld herstel’ die bijdraagt aan het em

otionele en financiële herstel van de 
ouders en aan een zo kort m

ogelijke integrale beoordeling op één locatie.
●

 
D

e gem
eente zorgt voor kw

alitatief goede zorg en hulpverlening, liefst door klein-
schalige, buurtgerichte organisaties w

aar zorgm
edew

erkers fatsoenlijke w
erk-

om
standigheden hebben en zorgbestuurders geen topsalaris verdienen. Zorgverleners 

en opvanglocaties houden rekening m
et de achtergrond, identiteit en levensstijl van 

gebruikers.
●

 
W

achtlijsten en w
achttijden dringen w

e terug. Tot het zover is zorgen w
e voor 

voldoende overbruggingszorg en m
eer (tijdelijke) opnam

eplaatsen. D
e gem

eente 
zorgt ook voor voldoende behandelplekken en reservebedden voor m

ensen in acute 
(psychische) nood.

●
 

D
e overbelasting van de jeugdzorg pakken w

e adequaat aan. W
e beperken de 

w
achtlijsten en lossen knelpunten in de G

G
Z op. Persoonlijke begeleiders kom

en langs 
bij gezinnen die het nodig hebben en huisartsenposten krijgen een ondersteuner.

●
 

O
uders en kinderen krijgen goede ondersteuning bij scheiding, ziekte en andere 

ingrijpende gebeurtenissen.
●

 
H

et bevorderen van gelijke kansen voor iedereen is nodig om
 zw

aardere jeugdzorg te 
voorkom

en.
●

 
H

et kom
t nog te vaak voor dat jongeren die jeugdhulp ontvangen opeens in het 

diepe vallen op het m
om

ent dat ze 18 w
orden. D

e overgang tussen jeugdzorg en 
volw

assenenzorg m
oet daarom

 w
orden versoepeld, door geleidelijke afbouw

 van de 
geboden hulp van 18 jaar tot 21 jaar.

●
 

D
e gem

eente erkent de relatie tussen huiselijk gew
eld en dierenm

ishandeling. O
m

 
huiselijk gew

eld en dierenm
ishandeling tegen te gaan w

erkt de gem
eente nauw

 sam
en 

m
et het Landelijk Expertise C

entrum
 D

ierenm
ishandeling en het Landelijk Expertise 

C
entrum

 K
inderm

ishandeling.
●

 
Bij politie, jeugdzorg, scholen, dierenartsen en sociale w

ijkteam
s w

ordt extra aandacht 
besteed aan het herkennen en m

elden van gew
eld in de thuissituatie tegen zow

el 
m

ensen als dieren.
●

 
H

et m
oet voor slachtoff

ers van huiselijk gew
eld m

akkelijker w
orden om

 m
elding te 

m
aken en gebruik te m

aken van crisisopvang als het niet m
ogelijk is om

 de thuissituatie 
voldoende veilig te m

aken. Er is voor die situaties voldoende crisisopvang beschikbaar 
in de regio.

●
 

M
et organisaties voor vrouw

en- en m
annenopvang spreekt de gem

eente af dat zij 
bij het intakegesprek vragen naar de aanw

ezigheid van huisdieren binnen het gezin. 
D

aarbij w
ordt dan ook de m

ogelijke opvang van het huisdier besproken.
●

 
D

e gem
eente helpt m

ensen die (tijdelijk) naar een crisisopvang of zorginstelling 
verhuizen om

 hun huisdier m
ee te nem

en, tenzij dat niet in het belang van het dier is. 
A

ls dat niet m
ogelijk is, w

ordt gezorgd voor goede opvang van het huisdier.
●

 
M

antelzorgers w
orden (financieel) ondersteund. Er kom

t extra aandacht voor het 
tegengaan van overbelasting van m

antelzorgers. Bij de toegang en evaluatie van de zorg 
w

ordt m
eer rekening m

et de beperkte belastbaarheid van m
antelzorgers gehouden.

●
 

C
liënten in de zorg m

oeten kunnen m
eebeslissen over hun eigen behandeling. Inw

oners 
hebben de m

ogelijkheid tot eigen regie over hun persoonsgegevens.
●

 
D

e gem
eente zorgt voor kw

alitatief goede hulpm
iddelen en doelgroepenvervoer, w

aar 
service en duurzaam

heid (door bijvoorbeeld hergebruik en elektrisch vervoer) hand 
in hand gaan. Bij aanvragen voor ondersteuning voor m

ensen m
et een beperking m

et 
hulp- of therapiedieren w

ordt goed gekeken naar dierenw
elzijn.

Verslavingen
H

et gebruik van genotsm
iddelen kan risico’s voor de gezondheid en veiligheid opleveren en 

kan leiden tot verslaving. O
ok m

ag het gebruik niet leiden tot vervuiling van het m
ilieu en 

hinder voor de om
geving.

●
 

D
e gem

eente zorgt voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het 
gebruik van verslavende m

iddelen, w
aaronder ook gam

en, (online) gokken, internet en 
sociale m

edia. Jongeren hebben hierbij speciale aandacht. Enschede ondersteunt het 
tegengaan van verslaving.
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●
 

Enschede w
erkt toe naar een rookvrije generatie. Er w

ordt niet m
eer gerookt bij 

scholen, op kinderspeelplaatsen en bij sportgelegenheden. Er kom
en m

eer rookvrije 
zones in de openbare ruim

te, bijvoorbeeld bij bushaltes en ziekenhuizen. D
e gem

eente 
geeft het goede voorbeeld en verbiedt roken rond alle gem

eentelijke gebouw
en.

●
 

Er kom
en geen nieuw

e casino’s of gokhallen.
●

 
Enschede staat open voor proeven m

et lokale w
ietteelt. D

eze teelt is duurzaam
 en 

biologisch. Er kom
en geen nieuw

e coff
eeshops in de buurt van scholen.

●
 

Er kom
t een preventiecam

pagne over het gebruik van lachgas. Vanw
ege m

ilieu-, 
klim

aat- en gezondheidsrisico’s, w
ordt lachgas in de openbare ruim

te verboden.

Veiligheid
D

e gem
eente zet stevig in op veiligheid in de breedste zin van het w

oord. O
m

 gem
eente 

op de lange term
ijn veilig en leefbaar te houden w

ordt zow
el crim

inaliteit als racism
e en 

discrim
inatie actief bestreden. D

aarnaast is het belangrijk om
 zoveel m

ogelijk te voorkom
en 

dat m
ensen op het verkeerde pad raken en in de crim

inaliteit belanden.

●
 

O
nderm

ijning (onderlinge verw
evenheid tussen boven- en onderw

ereld) is een groot 
probleem

 in heel N
ederland. D

e gem
eente investeert in de politiecapaciteit tegen 

onderm
ijning, w

itw
assen en fraude en bekijkt het vergunningenbeleid kritisch.

●
 

Enschede investeert in m
eer toezicht en handhaving om

 toenem
ende crim

inaliteit in 
het buitengebied tegen te gaan, zoals dum

pingen van drugsafval, illegale verhuur aan 
drugsproducenten, stroperij en illegale bom

enkap.
●

 
Enschede investeert in m

eer w
ijkagenten, de ogen en oren van de buurt. D

ankzij de 
inzet van de w

ijkagent kunnen m
ogelijke problem

en in de buurt al in een vroeg stadium
 

w
orden gesignaleerd, voor ze ontsporen.

●
 

Er kom
t m

eer aandacht voor de oorzaken van crim
inaliteit en het voorkom

en van 
crim

inaliteit, bijvoorbeeld door te investeren in jongeren in kansarm
e situaties. O

ok 
zet de gem

eente in op preventie door goed en zinvol jongerenw
erk en voldoende 

opbouw
w

erkers. D
e gem

eente biedt, liefst proactief, gerichte ondersteuning aan 
ouders m

et kinderen, pubers die dreigen af te glijden, bij voorkeur door professionals 
m

et dezelfde culturele achtergrond.
●

 
M

et cam
eratoezicht en autom

atische gezichtsherkenning in de publieke ruim
te w

ordt 
uit privacyoverw

egingen zeer terughoudend om
gegaan. C

am
eratoezicht biedt slechts 

schijnveiligheid en zorgt vaak alleen m
aar voor verplaatsing van het probleem

.
●

 
D

iscrim
inatie en racism

e w
orden actief bestreden, zie ook hoofdstuk 8.

●
 

Iedereen m
oet veilig over straat kunnen. H

ierbij w
ordt extra aandacht besteed aan 

vrouw
en en LH

BTQ
IA

+-personen. Straatintim
idatie w

ordt aangepakt.
●

 
Er kom

t een actieplan om
 fem

icide (vrouw
enm

oord), (online) vrouw
enhaat en gew

eld 
tegen vrouw

en tegen te gaan.
●

 
Preventief fouilleren w

erkt etnisch profileren en stigm
atiseren in de hand en Enschede 

staat dit niet toe.
●

 
Veiligheid van m

ens en dier staat onder druk door de klim
aatcrisis, hittestress, 

droogte, bosbranden en overstrom
ingen. Enschede speelt in op deze risico’s en m

aakt 
veiligheidsprotocollen en hitteplannen. D

e gem
eente neem

t dierveiligheid m
ee in een 

eff
ectief plan voor klim

aatadaptatie.
●

 
In het ram

penplan w
ordt de evacuatie, in-veiligheidstelling en tijdelijke opvang 

geregeld van alle dieren in de Enschede, van huisdieren tot aan dieren op de 
kinderboerderij.

●
 

In het driehoeksoverleg tussen de burgem
eester, het O

penbaar M
inisterie en de 

politie is er oog voor dierenw
elzijn. D

ierenm
ishandeling w

ordt actief opgespoord en 
tegengegaan.

●
 

Zolang er nog geen landelijk verbod is op het afsteken van consum
entenvuurw

erk 
stelt Enschede een eigen verbod in. O

ok carbidschieten w
ordt verboden. N

ieuw
e 

verkooppunten voor consum
entenvuurw

erk w
orden niet vergund. Feestelijke, veilige en 

m
ilieuvriendelijke alternatieven voor vuurw

erk, zoals show
s m

et licht, m
uziek, drones 

en lasers, kunnen plaatsvinden als m
ensen, dieren, natuur en m

ilieu er geen schade van 
ondervinden.
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In een gezonde en bloeiende 
sam

enleving is iedereen 
gelijkw

aardig. M
aar in N

ederland is 
van echte gelijkw

aardigheid helaas nog 
geen sprake, ook niet in Enschede. W

aar 
je w

ieg staat, bepaalt nog altijd voor 
een groot deel je kansen. G

em
iddeld 

w
orden m

ensen uit arm
ere gezinnen en 

buurten m
inder oud en hebben ze een 

slechtere gezondheid. M
ensen die om

 
w

at voor reden dan ook niet tot de norm
 

behoren w
orden bew

ust en onbew
ust 

gediscrim
ineerd en achtergesteld. Voor 

racism
e, discrim

inatie en ongelijke 
kansen m

ag geen ruim
te zijn in Enschede. 

M
et andere w

oorden: er is w
erk aan de 

w
inkel voor de (lokale) overheid.

8  Iedereen doet er toe  
        Gelijke kansen, werk en inkomen 
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G
elijke kansen voor iedereen

Racism
e en andere vorm

en van discrim
inatie kom

en helaas nog steeds veel voor: zichtbaar 
en ook onzichtbaar verw

even in de structuren van onze sam
enleving. H

et is tijd voor 
zelfreflectie en een daadkrachtige aanpak vanuit de overheid, die zich niet afzijdig m

ag 
houden. Erkenning van het verleden is een belangrijk onderdeel van de bestrijding van 
hedendaagse discrim

inatie en racism
e.

●
 

Enschede treedt m
et kracht op tegen discrim

inatie en kom
t m

et een plan om
 

institutioneel racism
e uit te bannen.

●
 

D
e gem

eente investeert in de em
ancipatie van m

inderheden op scholen, bij 
sportverenigingen, in zorginstellingen, in religieuze kringen en binnen de eigen 
organisatie.

●
 

Enschede pakt discrim
inatie op de arbeidsm

arkt aan, bijvoorbeeld door het m
ogelijk 

m
aken van anoniem

 solliciteren.
●

 
H

et am
btenarenapparaat w

ordt een evenw
ichtige afspiegeling van de sam

enleving. 
Enschede onderzoekt op w

elke w
ijze de eigen organisatie, inclusief het college, 

inclusiever en m
eer divers kan w

orden.
●

 
Inform

atie die vanuit de gem
eente w

ordt verstrekt is zoveel m
ogelijk geschreven 

op taalniveau B1, w
at door de m

eeste inw
oners w

ordt begrepen. W
aar nodig w

ordt 
belangrijke inform

atie ook in andere talen verstrekt.
●

 
Enschede zorgt dat aangifte doen bij discrim

inatie laagdrem
peliger w

ordt om
 zo de 

aangiftebereidheid van slachtoffers te vergroten. D
it doen w

e onder andere door 
sensitiviteitstraining over bijvoorbeeld racism

e en LH
BTQ

IA
+-onderw

erpen bij de politie.
●

 
Etnisch profileren is discrim

inatie. Etniciteit en nationaliteit m
ogen geen factor zijn bij 

selectiebeslissingen en risicoprofielen van Enschede.
●

 
Preventief fouilleren w

erkt etnisch profileren en stigm
atisering in de hand en Enschede 

staat dit niet toe.
●

 
D

e gem
eente doet geen zaken m

et (en verleent geen subsidies aan) organisaties die 
discrim

ineren en uitsluiten.
●

 
Burgers m

oeten kosteloos en zonder psychisch onderzoek hun achternaam
 kunnen 

veranderen als die uit het koloniale verleden stam
t.

●
 

Betw
ist erfgoed w

ordt in kaart gebracht. Enschede zoekt op dem
ocratische w

ijze een 
zelfkritische om

gang m
et dit erfgoed.

●
 

Enschede ondersteunt en faciliteert feestdagen van verschillende culturen, zoals het 
Suikerfeest en Keti Koti.

●
 

D
e gem

eente w
erkt op geen enkele w

ijze m
ee aan vieringen w

aarbij Zw
arte Pieten 

aanw
ezig zijn. Sinterklaas w

ordt een leuk feest voor álle kinderen.
●

 
Er w

ordt op m
eerdere plekken in de gem

eente zichtbaarheid gegeven aan 
LH

BTQ
IA

+’ers. Rondom
 bepaalde dagen, zoals bijvoorbeeld de internationale dag 

tegen transfobie en de C
om

ing O
ut D

ay, w
orden publiekscam

pagnes en lezingen 
georganiseerd. D

e gem
eente hijst m

instens één keer per jaar de regenboogvlag en de 
transgendervlag. H

et regenboogpad w
ordt opnieuw

 aangelegd.
●

 
Enschede zorgt voor een genderneutraal toilet op het gem

eentehuis en stim
uleert 

instellingen zoals de bibliotheek en buurthuizen om
 hetzelfde te doen.

●
 

Enschede kiest in de com
m

unicatie naar burgers een gender neutrale aanspreekvorm
.

●
 

Enschede w
ijst scholen op de m

ogelijkheid ervaringsdeskundigen in te schakelen voor 
voorlichting over (LH

BTQ
IA

+-)discrim
inatie en racism

e.
●

 
Enschede draagt er zorg voor dat seksw

erkers hun w
erk op een veilige m

anier kunnen 
uitvoeren.

 ●
 D

e gem
eente zorgt dat straatnam

en in Enschede recht doen aan de geschiedenis van 
alle inw

oners. Bij nieuw
e straatnam

en die naar personen verw
ijzen w

ordt diversiteit het 
uitgangspunt. D

e gem
eente faciliteert het m

aatschappelijk debat over hoe om
 te gaan 

m
et bestaande straatnam

en die verw
ijzen naar het koloniale verleden.

H
um

aan asielbeleid
D

e Partij voor de D
ieren m

aakt zich zorgen over het gebrek aan bestaanszekerheid en 
toekom

stperspectief in grote delen van de w
ereld. D

e klim
aat- en natuurcrisis zullen dit in 

de toekom
st alleen m

aar verergeren. D
e gem

eente heeft een hum
aan opvangbeleid voor 

m
ensen die een veilig onderkom

en zoeken.

●
 

Enschede biedt kleinschalige opvang aan asielzoekers verspreid over de gem
eente. 

A
sielzoekers w

orden opgevangen op een w
ijze die hen in staat stelt zich te ontplooien 

door m
iddel van taalcursussen, onderw

ijs, w
erk en goede zorg.

●
 

Enschede helpt statushouders bij het vinden van huisvesting, integreren en het vinden 
van een gepaste baan en/of opleiding. H

ierbij w
erkt de gem

eente nauw
 sam

en m
et de 

arbeidscoaches van Vluchtelingenw
erk. D

e arbeidscoaches steken tijd en aandacht in 
het leren kennen van de vluchteling. Sam

en kijken ze naar de w
ensen en ervaring van 

de vluchteling.
●

 
D

e gem
eente w

erkt niet m
ee aan het uitzetten van kinderen die hier gew

orteld zijn.
●

 
N

iem
and zou op straat m

oeten slapen, dus ook uitgeprocedeerde asielzoekers niet. 
Enschede draagt er zorg voor dat deze m

ensen een veilige slaapplek en te eten hebben.

Volw
aardig m

eedoen voor iedereen
M

ensen zijn gelukkiger w
anneer zij iets kunnen betekenen in de sam

enleving. M
ensen 

m
oeten ongeacht hun achtergrond, functiebeperking, financiële situatie of leeftijd hun 

talenten kunnen ontplooien. Kern van het sociale beleid hoort te zijn: “N
iets over ons, zonder 

ons”.

●
 

H
et m

arginaliseren en stigm
atiseren van m

ensen m
et een functiebeperking op grond 

van hun licham
elijke en/of verstandelijke gesteldheid, ook w

el validism
e genoem

d, 
w

ordt serieus genom
en als vorm

 van discrim
inatie.

●
 

Enschede bevordert de gelijke rechten van m
ensen m

et een beperking en zorgt ervoor 
dat het VN

-verdrag inzake de rechten van personen m
et een handicap strikt w

ordt 
nageleefd. Toegang tot overheidsgebouw

en en publieke voorzieningen zoals onderw
ijs, 

openbare instellingen, toiletten en openbaar vervoer w
ordt vanzelfsprekend voor 

iedereen. Zaken als ondertiteling van de raadsuitzending, gebarentolken bij belangrijke 
gem

eentelijke evenem
enten en rolstoelvriendelijke stoepen w

orden de norm
.

●
 

O
penbare en publieke ruim

tes w
orden optim

aal toegankelijk voor m
ensen m

et een 
licham

elijke, visuele of auditieve beperking, voor m
ensen die snel overprikkeld raken en 

voor analfabeten en laaggeletterden.
●

 
D

e gem
eente investeert in laagdrem

pelige en goed bereikbare buurt- en dorpshuizen.
●

 
O

p verschillende plekken w
orden leenrollators en/of leenrolstoelen aangeboden.

●
 

Iedereen m
oet op een goed toegankelijke plek in de buurt zelfstandig hun stem

 kunnen 
uitbrengen bij verkiezingen.

●
 

Enschede investeert in signaleringsnetw
erken per buurt of dorp om

 eenzaam
heid, 

verw
aarlozing, m

ishandeling en uitbuiting op te sporen.
●

 
D

e gem
eente is ruim

hartig in het toekennen van hulpm
iddelen. H

et gebruik en de 
toew

ijzing van parkeerplaatsen voor m
ensen m

et een beperking is gratis.
●

 
Enschede houdt bij beleidsontw

ikkeling rekening m
et burgers m

et een licham
elijke, 

psychische, visuele of auditieve aandoening. D
aarbij m

aakt de gem
eente structureel 

gebruik van checklists die helpen bij het vergroten van de bew
ustw

ording over en 
opnem

en van deze inclusiviteit.
 Een arm

oedevrij Enschede
Ieder m

ens heeft recht op bestaanszekerheid en bescherm
ing tegen arm

oede en sociale 
uitsluiting. H

elaas is er nog veel arm
oede en ongelijkheid, w

ereldw
ijd en ook in N

ederland. 
Bij veel m

ensen is de portem
onnee al voor het einde van de m

aand leeg. Steeds stijgende 
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vaste lasten en zorg dragen voor anderen m
aken het leven duur. O

nverw
achte rekeningen, 

zoals een reparatie, zijn dan net te veel.
Enschede kan en m

oet m
eer inzetten op het verlichten en voorkom

en van arm
oede.

●
 

D
e invoering van een basisinkom

en heeft veel voordelen. D
e gem

eente geeft aan bij het 
Rijk, dat hierover gaat, dat Enschede een pilot w

il m
et een basisinkom

en.
●

 
D

e gem
eente kom

t m
et een plan om

 te voorkom
en dat arm

oede w
ordt doorgegeven 

van generatie op generatie.
●

 
Er kom

t extra aandacht voor kinderen die opgroeien in arm
oede of een taalachterstand 

hebben. Ieder kind heeft recht op goede kleding, gezonde m
aaltijden, een fiets en een 

laptop voor school.
●

 
Voor veel jongeren is het een m

oeilijke overgang als zij op hun 18e w
ettelijk volw

assen 
w

orden om
 verantw

oordelijk te w
orden voor hun eigen financiën. Enschede zet extra in 

op het voorkom
en van schulden bij jongeren.

●
 

A
rm

oede w
ordt onder andere bestreden door goede, m

ede op preventie gerichte 
schuldhulpverlening. Enschede ondersteunt de voedselbank en w

eggeefw
inkels om

 de 
gevolgen van arm

oede te verlichten.
●

 
H

uisdieren zijn geen onderpand. Bij eventuele schuldsanering of huisuitzetting w
orden 

huisdieren en hun toebehoren niet onder dw
ang verkocht.

●
 

D
e gem

eente m
aakt het m

ogelijk om
 saneringskredieten te verstrekken aan inw

oners 
m

et problem
atische schulden.

●
 

H
et natraject van schuldhulpverlening w

ordt verbeterd om
 te voorkom

en dat m
ensen 

opnieuw
 in de schulden belanden.

●
 

G
em

eentelijke belastingen w
orden eerder kw

ijtgescholden, onder andere om
 de 

arm
oedeval te voorkom

en. A
fvalstoff

enheffi
ng, rioolheffi

ng en w
aterschapsbelasting. 

D
e norm

bedragen voor verm
ogen die gelden voor kw

ijtschelding van de gem
eentelijke 

belastingen w
orden gelijk gesteld aan die voor de Participatiew

et. D
it m

aakt het voor 
m

ensen m
et een laag inkom

en lonend om
 een gezonde financiële buff

er aan te houden.
●

 
M

ensen m
et een bijstandsuitkering m

ogen giften tot 20%
 van hun uitkering behouden 

zonder hierdoor gekort te w
orden op hun uitkering.

●
 

M
ensen die 1 jaar in arm

oede leven kom
en eerder in aanm

erking voor de bijzondere 
bijstand.

●
 

N
iem

and hoeft op straat te slapen. Enschede regelt voldoende gratis en passende 
slaapplaatsen voor dak- en thuislozen. O

ok hun huisdieren zijn hier w
elkom

. Er is extra 
aandacht voor dak- en thuisloze LH

BTQ
IA

+-jongeren en andere kw
etsbare groepen.

W
erk in groene banen

D
e gem

eente speelt een grote rol in het zorgen voor passend w
erk voor iedereen die dat w

il. 
D

it kan ook door vrijw
illigersw

erk te doen of door stage te lopen w
anneer betaalde arbeid 

(nog) niet m
ogelijk is.

●
 

Enschede stim
uleert groene en schone w

erkgelegenheid, opleidingen en stages. Bij 
inkoop en aanbestedingen w

ordt goed w
erkgeverschap een criterium

.
●

 
D

e gem
eente start een pilot op basis van het principe van “O

pen H
iring”, w

aarbij 
iedereen voor bepaalde functies w

elkom
 is, ongeacht verleden, opleiding of ervaring.

●
 

D
e gem

eente stim
uleert goed w

erkgeverschap en spreekt bedrijven hierop aan.
●

 
D

e gem
eente geeft zelf het goede voorbeeld. W

aar m
ogelijk neem

t de gem
eente het 

personeel in eigen dienst en zorgt ze voor goede arbeidsvoorw
aarden. D

e gem
eente 

breidt de duur en de vergoeding voor het ouderschapsverlof uit voor alle ouders. O
ok 

w
ordt transitieverlof voor transgender m

edew
erkers vastgelegd. D

e gem
eente voert 

proactief beleid om
 ook m

ensen m
et een arbeidsbeperking in dienst te nem

en.

●
 

D
e gem

eente faciliteert bij- en herscholing door het aanbieden van stage- en 
opleidingsplaatsen. G

ezien de hoge jeugdw
erkloosheid zet de gem

eente in op het 
begeleiden van starters op de arbeidsm

arkt.
●

 
H

et w
ordt voor lokale ondernem

ers en instellingen financieel aantrekkelijk gem
aakt om

 
iem

and m
et een bijstandsuitkering in dienst te nem

en.
●

 
D

e gem
eente ondersteunt uitkeringsgerechtigden om

 vrijw
illigersw

erk, m
antelzorg en 

stages te doen. O
ok als deze activiteiten niet direct gericht zijn op terugkeer naar de 

arbeidsm
arkt, m

aar zonder dat het verplicht vrijw
illigersw

erk w
ordt. D

e persoon m
et 

een uitkering staat centraal, niet de organisatie die (goedkoop) extra m
enskracht in w

il 
zetten.

●
 

Sociale w
erkplaatsen blijven behouden, zodat m

ensen dicht bij huis betekenisvol 
w

erk kunnen doen m
et goede begeleiding. M

ensen die bij hun dagbesteding een 
m

aatschappelijke m
eerw

aarde toevoegen, hoeven geen eigen bijdrage voor die 
dagbesteding te betalen.

●
 

A
rbeidsm

igranten w
erken vaak onder en leven vaak in onderm

aatse om
standigheden. 

D
e m

anier w
aarop arbeidsm

igranten w
orden gehuisvest w

ordt strenger en frequenter 
geïnspecteerd en w

ordt verbeterd.
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G
oed en toegankelijk onderw

ijs  
vorm

t het fundam
ent voor een vrije, 

dem
ocratische sam

enleving. H
et 

onderw
ijs zou er een stuk beter voor 

kunnen staan. N
iet elk kind heeft nu 

dezelfde kans op goed onderw
ijs. Een 

goed cultuurbeleid is van grote w
aarde 

voor Enschede, w
ant kunst en cultuur 

verrijken het leven en inspireren.

9  Slimmer, wijzer, mooier  
        Onderwijs en cultuur  
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G
oed onderw

ijs voor iedereen
D

e Partij voor de D
ieren w

il dat het onderw
ijs niet alleen gericht is op het ontw

ikkelen 
van cognitieve vaardigheden m

aar op de ontplooiing van álle talenten, inclusief sociale, 
em

otionele, m
otorische en creatieve verm

ogens. Scholen horen gericht te zijn op de 
ontw

ikkeling van de individuele leerling, niet op het halen van de hoogst m
ogelijke cijfers. 

O
nderw

ijs draagt bij aan de bew
ustw

ording over de klim
aatcrisis, m

ilieuproblem
atiek en 

dierenw
elzijn en over de rol van de m

ens hierin.

●
 

Er zijn voldoende scholen in de buurt zodat elk kind lopend of op de fiets naar school kan.
●

 
D

e gem
eente investeert in het tegengaan van onderw

ijssegregatie, bijvoorbeeld door 
extra zorgteam

s op zw
akkere scholen, verhoogde inzet van schoolm

aatschappelijk 
w

erkers, m
aatschappelijke convenanten tussen scholen en de verlengde schooldag.

●
 

Een helder en eerlijk aanm
eldbeleid bij scholen zorgt ervoor dat alle kinderen in 

Enschede een gelijke kans op goed onderw
ijs hebben.

●
 

Een gezond binnenklim
aat is belangrijk voor zow

el leerlingen als leraren. D
e gem

eente 
trekt voldoende geld uit voor het natuurinclusief renoveren en verduurzam

en 
van verouderde schoolpanden. N

ieuw
e schoolpanden w

orden natuurinclusief en 
energieneutraal gebouw

d.
●

 
D

e gem
eente investeert in sport (w

aaronder zw
em

lessen) en cultuur- en m
uziek- en 

(onafhankelijke) duurzaam
heidseducatie op scholen. Scholen w

orden gestim
uleerd 

om
 lessen over inclusiviteit aan te bieden, m

et voldoende aandacht voor em
ancipatie, 

racism
e en discrim

inatie.
●

 
Scholen w

orden gestim
uleerd en financieel ondersteund om

 groene schoolpleinen, 
schoolm

oestuinen en gezonde kantines te hebben w
aar gratis fruit en een gezonde, 

duurzam
e schoollunch w

orden aangeboden.
●

 
Veel van de problem

en in onze m
aatschappij, zoals onze slechte om

gang m
et dieren, 

zinloos gew
eld en vandalism

e kom
en door een gebrek aan em

pathie m
et anderen. D

e 
gem

eente stim
uleert program

m
a’s die com

passie bij kinderen verhogen.
●

 
Bij scholieren en studenten kom

en vaak psychische klachten voor. Er dient actief 
gew

erkt te w
orden aan een cultuur w

aarin taboes rondom
 psychische klachten 

doorbroken w
orden en w

aarin het praten erover w
ordt gestim

uleerd.
●

 
Scholen verzorgen lessen over eenzaam

heid onder LH
BTQ

IA
+-leerlingen en bieden 

voorlichting over het aangeven en respecteren van seksuele grenzen. H
et oprichten van 

een G
ender & Sexuality A

lliance (G
SA

) op scholen (een organisatie of groep leerlingen 
en vrijw

illigers die zich sterk m
aakt voor een voor iedereen veilige om

geving op school) 
kan daarbij helpen.

●
 

D
e gem

eente faciliteert m
eer m

bo stageplekken en stim
uleert bedrijven die voor 

de gem
eente w

erken dit ook te doen, om
 het tekort aan stageplekken voor m

bo’s te 
verkleinen.

●
 

D
e gem

eente bestrijdt analfabetism
e en laaggeletterdheid, onder m

eer door het organi-
seren van laagdrem

pelige activiteiten en taalscholen in bibliotheken en buurthuizen.
●

 
A

lle peuters kunnen gebruik m
aken van betaalbare voorschoolse opvang. In het geval 

van een indicatie afgegeven door het consultatiebureau vervalt de eigen bijdrage voor 
de voorschoolse en vroegtijdige educatie.

●
 

D
e invoering van het passend onderw

ijs is nog niet geslaagd. H
et is voor kinderen en 

ouders vaak m
oeilijk om

 de juiste hulp te krijgen. D
e gem

eente gaat strenger toezien of 
alle scholen w

el de nodige voorzieningen treff
en voor leerlingen, zodat ieder kind m

et 
plezier naar school kan gaan.

●
 

D
e gem

eente onderzoekt w
at er nu gebeurt m

et scholieren en studenten die ‘thuiszitten’ 
om

dat er geen passende plek voor hen gevonden kan w
orden of om

dat zij niet in staat 
zijn om

 naar school te gaan. M
et deze kennis kan de gem

eente proactief bijdragen aan 
een nieuw

 program
m

a w
aar deze groep elkaar kan ontm

oeten, activiteiten kunnen doen 
en talenten kunnen blijven ontplooien zonder de schoolse druk.

●
 

D
e schoolw

ijkagent keert terug op m
iddelbare scholen. Een agent die de school en de 

leerlingen kent, een vertrouw
ensband m

et hen opbouw
t, en regelm

atig langskom
t om

 op 
een laagdrem

pelige m
anier te praten over bv. drugs, w

apens, loverboys en (cyber)pesten 
kan veel leed voorkom

en en zorgen voor een veiligere en betere sfeer op scholen.
●

 
O

ndanks een aantal scholen voor speciaal onderw
ijs in Enschede; zijn er toch te w

einig 
plaatsingsm

ogelijkheden voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Extra geld is 
nodig voor de opvang/begeleiding van leerlingen m

et speciale behoeften.

C
ultuur en erfgoed voor iedereen toegankelijk

C
reativiteit en vrijheid zijn kernw

aarden van een open sam
enleving. Kunst en cultuur 

vorm
en een onm

isbare basis voor een leven in vrijheid, w
aarin nieuw

e w
egen kunnen 

w
orden verkend en m

ensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot 
reflectie, m

aken em
oties los, ontroeren en ontregelen. Ze w

ijzen de w
eg naar transform

atie, 
verandering en innovatie die de sam

enleving nodig heeft om
 te overleven en te bloeien. W

e 
w

illen nadrukkelijk de cultuursector betrekken bij m
aatschappelijke vraagstukken.

●
 

H
et budget voor kunst, cultuur en erfgoed w

ordt structureel verhoogd, niet alleen 
om

 m
eer te kunnen program

m
eren, m

aar ook om
 de Fair Practice C

ode voor eerlijke 
beloning in de culturele sector te kunnen realiseren.

●
 

C
ultuurbudgetten w

orden nu voor een te groot deel besteed aan grote en dure 
instellingen en panden, vaak in het centrum

. Er is m
eer geld nodig voor de onder-

steuning van laagdrem
pelige cultuur, juist ook in de w

ijken en dorpen.
●

 
K

leine culturele instellingen, organisaties voor am
ateurkunst, m

akers en artiesten kom
en 

in aanm
erking voor cultuursubsidies en krijgen hulp bij het aanvragen van subsidies.

●
 

Instellingen die cultuursubsidies van de gem
eente krijgen, zetten bij hun activiteiten 

geen levende dieren in.
●

 
D

e toegankelijkheid van theaters, bibliotheken en cultuurcentra voor m
ensen m

et een 
functiebeperking w

ordt verbeterd.
●

 
D

e gem
eente faciliteert broedplaatsen voor (am

ateur-)kunstenaars, creatieve starters 
en duurzaam

 ondernem
erschap.

●
 

Bij nieuw
e kunst in de openbare ruim

te w
ordt de voorkeur gegeven aan kunstenaars uit de 

regio. Bestaande kunst in de openbare ruim
te w

ordt op een creatieve w
ijze beter onder de 

aandacht gebracht van inw
oners, bijvoorbeeld door podcastw

andelingen of apps.
●

 
M

usea zijn m
instens één dag in de w

eek gratis toegankelijk voor inw
oners van de 

gem
eente.

●
 

Er w
ordt proactief gezocht naar sam

enw
erkingen m

et diverse partners uit het culturele 
dom

ein om
 op een creatieve w

ijze m
ee te denken over de uitdagingen in onze 

m
aatschappij.

●
 

A
dviescom

m
issies voor bijvoorbeeld de selectie van kunstenaars voor gem

eentelijke 
kunstopdrachten of de verdeling van cultuursubsidies hebben een diverse 
sam

enstelling m
et betrekking tot gender, etniciteit en leeftijd.

●
 

Enschede investeert in behoud van voldoende openbare bibliotheken. D
e w

ijkfunctie 
van bibliotheken w

ordt versterkt.
●

 
Enschede bevordert het leesplezier onder kinderen en jongeren, bijvoorbeeld door 
activiteiten te organiseren in bibliotheken.

●
 

D
e gem

eente stim
uleert deelnam

e aan kunst en cultuur in het bijzonder onder 
doelgroepen die hiervan w

einig gebruik (kunnen) m
aken, onder w

ie (kinderen van) 
m

ensen m
et een laag inkom

en en m
ensen m

et een functiebeperking of chronische 
ziekte.

●
 

Enschede bevordert de herbestem
m

ing van m
onum

enten. Sloop van (cultuur)historisch 
w

aardevolle of beeldbepalende panden dient voorkom
en te w

orden.
●

 
D

e gem
eente steunt initiatieven om

 het erfgoed van m
igranten in Enschede zichtbaar te 

m
aken.
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●
 

Enschede m
oet een florerende culturele stad w

orden. H
et aanbod van culturele 

activiteiten m
oet vergroot. D

e bezuinigingen op gebied van cultuur hebben voor een 
kaalslag gezorgd (gedw

ongen fusie O
rkest van het O

osten, uitgekleed C
onservatorium

 
en Reisopera). M

eer subsidie voor culturele instellingen en initiatieven.
●

 
Enschede onderzoekt de m

ogelijkheid voor een klim
aatm

useum
 m

et een beeldende 
w

eergave van de geschiedenis van de klim
aatverandering, inclusief de kennis hierover, 

de falende m
aatregelen hiertegen, en de toekom

stige eff
ecten.
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D
e Partij voor de D

ieren w
il 

dat w
e in Enschede w

erken 
aan een groene en gezonde 
gem

eente, w
aarbij zoveel m

ogelijk 
w

ordt sam
engew

erkt m
et inw

oners en 
organisaties bij de voorbereiding van 

gem
eentelijke besluiten. Privacy is een 

groot goed en Enschede zet zich actief 
in voor de bescherm

ing daarvan. D
e 

gem
eente geeft het goede voorbeeld als 

het gaat om
 openheid, duidelijkheid en 

vertrouw
en in inw

oners.

10  Samen, eerlijk en open   
           Democratie, bestuur en privacy  
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●
 

In principe is alle gem
eentelijke inform

atie openbaar en digitaal beschikbaar. H
et 

college en de raad zijn uiterst terughoudend bij het opleggen van vertrouw
elijkheid of 

geheim
houding.

●
 

Er kom
t een gem

eentelijk, openbaar lobbyregister. Bij raadsvoorstellen en beleidskaders 
w

ordt standaard verm
eld w

elke betrokkenheid lobbyisten en belangenbehartigers op 
de voorstellen hebben gehad. H

et college rapporteert jaarlijks over het lobbyregister.
●

 
D

e afspraken die gem
aakt w

orden tijdens de form
atie van het college w

orden openbaar 
gem

aakt.
●

 
G

em
eentelijke com

m
unicatie w

ordt begrijpelijker, toegankelijker en sneller.
●

 
Inw

oners die niet uit de voeten kunnen m
et digitale m

iddelen kunnen voor 
gem

eentezaken telefoneren of bij een fysieke balie in het stadskantoor terecht. 
C

om
m

unicatie per post blijft m
ogelijk, evenals het contant betalen op het stadskantoor.

●
 

D
e dem

ocratische controle op sam
enw

erkingsverbanden m
et andere gem

eenten of 
organisaties, de zogenaam

de gem
eenschappelijke regelingen, is een punt van zorg en 

w
ordt verbeterd.

●
 

Enschede zoekt actief regionale sam
enw

erking op het gebied van klim
aat, natuur 

en m
ilieu, en zorgt ervoor dat dem

ocratische controle door de gem
eenteraad is 

gew
aarborgd.

●
 

H
et Tw

entse bestuurlijke sam
enw

erkingsverband Tw
ente Board m

oet zich niet m
eer 

richten op econom
ische groei, bedrijvigheid, w

erkgelegenheid en verdienverm
ogen. In 

plaats hiervan richt dit verband zich op het vergroenen van de econom
ie.

H
et recht op privacy

D
e vrije persoonlijke levenssfeer en privacy van inw

oners is ontzettend belangrijk. H
elaas 

zien w
e dat dit steeds m

eer onder druk kom
t te staan. D

e Partij voor de D
ieren w

il dat de 
privacy van inw

oners gerespecteerd w
ordt.

●
 

M
et inzet van gem

eentelijk cam
eratoezicht w

ordt uit privacyoverw
egingen zeer 

terughoudend om
gegaan. H

et m
ag alleen tijdelijk en onder strikte voorw

aarden, zoals 
een m

axim
um

 bew
aarterm

ijn voor de cam
erabeelden.

●
 

A
dvertentieborden m

et gezichtsherkenning of andere ‘slim
m

e’ cam
era’s w

orden 
verboden.

●
 

D
e gem

eente gaat uiterst voorzichtig om
 m

et persoonsgegevens. H
et opslaan van 

gegevens en het gebruik hiervan m
ag alleen voor concrete, afgebakende doelen en als 

er een w
ettelijke grondslag toe is.

●
 

O
nline m

onitoring van inw
oners w

ordt tot het m
inim

um
 beperkt en gebeurt volgens 

duidelijke richtlijnen. D
e gem

eente gebruikt geen nep-accounts op sociale m
edia.

●
 

D
e gem

eente gebruikt geen algoritm
es w

aarbij com
puters besluiten nem

en over 
m

ensen zonder m
enselijke inm

enging. A
lgoritm

es w
orden alleen gebruikt daar w

aar de 
w

erking ervan transparant is.
●

 
Enschede verbiedt w

ifi-tracking van inw
oners in de openbare ruim

te.
●

 
Enschede geeft inw

oners inzicht in w
ie toegang heeft tot hun door de gem

eente 
verw

erkte persoonsgegevens en inform
eert inw

oners actief over hun recht op inzage, 
correctie en verw

ijdering.
●

 
In april 2021 heeft de gem

eente Enschede een forse boete een boete van 600.000 euro 
gekregen vanw

ege het tracken van bezoekers en bew
oners in de binnenstad via w

ifi. 
D

e gem
eente m

oet naar aanleiding van deze schending van de privacy, er alles aan 
doen om

 de privacy van haar bew
oners te allen tijde te bescherm

en en te w
aarborgen. 

Sterke lokale dem
ocratie

Betrokkenheid van inw
oners w

ordt steeds belangrijker. Veel m
ensen w

illen m
eebeslissen 

over hun stad of buurt. H
elaas kom

t participatie in Enschede vaak onvoldoende uit de 
verf en w

orden de initiatieven, de plannen of de zorgen van inw
oners niet of onvoldoende 

m
eegew

ogen bij beslissingen van het gem
eentebestuur. D

e Partij voor de D
ieren w

il dat 
Enschede positieve, concrete oplossingen van inw

oners voor hun leefom
geving serieus neem

t 
en zo m

ogelijk actief ondersteunt. D
enk daarbij aan initiatieven als lokale energieopw

ekking, 
aanleg van groen en zorg in de buurt.

●
 

Participatie gaat op de schop. In plaats van plannen m
aken voor inw

oners, m
aken w

e 
plannen m

ét inw
oners.

●
 

H
et raadgevend referendum

 krijgt een plaats bij belangrijke besluiten, zoals grote 
bouw

projecten of een gem
eentelijke herindeling. O

ok m
aken w

e w
ijk referenda 

m
ogelijk.

●
 

G
em

eentelijke plannen w
aarvoor een vergunning nodig is w

orden duidelijk en op tijd 
aangekondigd. D

eze aankondigingen zijn niet alleen digitaal, m
aar ook in huis-aan-

huisbladen en op de w
erklocatie zelf, denk bijvoorbeeld aan een lint om

 bom
en die 

w
orden gekapt.

●
 

D
e gem

eente staat positief tegenover inw
onersinitiatieven die passen binnen een 

leefbare en diervriendelijke gem
eente en ondersteunt deze w

aar m
ogelijk.

●
 

Er kom
t één gem

eentelijk loket dat alle klachten coördineert. Tijdens de nacht en 
in het w

eekend is het klachtenloket ook bereikbaar voor m
eldingen van overlast en 

overtredingen.
●

 
Er kom

t een sociaal statuut w
aarin de gem

eente m
et w

oningcorporaties en 
huurdersverenigingen bindende afspraken m

aakt over rechten van bew
oners bij 

ingrijpende ontw
ikkelingen w

aarbij herhuisvesting aan de orde is.
●

 
Enschede versterkt lokale initiatieven en de vorm

ing van inw
onersgroeperingen (zoals 

w
ijk/dorpsraden en buurtverenigingen). D

eze w
orden actief betrokken bij besluiten 

over de buurt.
●

 
Er kom

t een kinder- of jeugdraad, die de gem
eenteraad gevraagd en ongevraagd van 

advies kan voorzien.
●

 
Enschede stelt een gem

eentelijke om
budsfunctie en kinderom

budsfunctie in.
●

 
D

em
onstreren is een grondrecht. D

e aanm
eldingsplicht voor kleine dem

onstraties 
w

ordt afgeschaft. Voor dem
onstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen 

w
ordt de aanm

eldterm
ijn verkort.

●
 

Sterke, onafhankelijke, lokale m
edia zijn van groot belang voor de inw

oners van 
Enschede. H

ier w
ordt niet op bezuinigd. Er w

ordt m
eer geld vrijgem

aakt om
 de 

uitzendingen toegankelijk te m
aken voor m

ensen m
et een auditieve beperking. O

m
 

onafhankelijke (onderzoeks-)journalistiek te bevorderen kom
t er een breed toegankelijk 

lokaal m
ediafonds.

●
 

D
e gem

eenteraad van Enschede functioneert beter als zij vaker gebruik m
aakt van haar 

budgetrecht, van haar recht van onderzoek en van haar recht om
 initiatiefvoorstellen in 

te dienen.
●

 
A

ls borging van de onafhankelijke actualiteiten- en nieuw
svoorziening in Enschede 

ontvangt om
roep 1Tw

ente structurele ondersteuning.

Transparant bestuur
Vertrouw

en in de lokale overheid w
ordt geschaad door ondoorzichtige besluitvorm

ing, geheim
e 

afspraken, achterkam
ertjes en ondem

ocratische sam
enw

erkingsverbanden. Enschede zet in 
op een open en transparant bestuur w

aarbij vertrouw
en in inw

oners het uitgangspunt is.


