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Voorwoord lijsttrekker 
 

Beste stadsgenoten, 

Mijn naam is Sebastiaan Stöteler, 38 jaar oud, geboren en getogen mede-

Almeloër. 

In 2018 heeft u bij de gemeenteraadsverkiezingen de Partij voor de Vrijheid 

voor het eerst in de gemeenteraad gestemd. De invloed van de PVV-fractie is 

onmiskenbaar, zowel voor- als achter de schermen. Wij kijken dan ook met 

trots terug op de afgelopen vier jaar. 

Van aangenomen motie om het iconische pand ’t Wetshuys te behouden tot 

een meldpunt voor stadsgenoten die door de enórme stijging van de 

energierekening energiearmoede ervaren. De PVV heeft grote invloed gehad 

op het debat. 

Wij hebben daarnaast een flinke stempel kunnen drukken op de opsporing van 

– en handhaving tegen zorgfraude. Zorgfraude is een ontzettend groot 

probleem. Het is niet alleen een vorm van georganiseerde criminaliteit 

gebleken, maar er verdwijnen miljoenen euro’s van de gemeentelijke 

zorggelden. En belangrijker: daarmee wordt betrokken inwoners zorg 

onthouden en moet de gemeente beknibbelen op zorg voor anderen. 

Het grootste succes van de afgelopen vier jaar was evenwel het stoppen van de 

voorrang van zogeheten “statushouders” op de Almelose woningmarkt. De PVV 

heeft die vorm van discriminatie, van achterstelling van de eigen inwoners, 

gelukkig weten te stoppen. Daar ben ik ontzettend trots op. 

Dankbaar voor uw vertrouwen in 2018 hoop ik, na ons harde werk de 

afgelopen vier jaar, op 16 maart 2022 (opnieuw) op uw stem te kunnen 

rekenen.  

 

Sebastiaan Stöteler 

Lijsttrekker PVV Almelo 
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Islamisering 
 

In Almelo is de expansiedrift van de Islam steeds zichtbaarder. Na de grote 

Turks-islamitische demonstraties (2014) tegen het monument ter herdenking 

van de Armeense Genocide, moet er koste wat het kost een nieuwe 

megamoskee gebouwd worden en zie je dat de veiligheid op onze straten 

afneemt. Wat de PVV betreft moeten we per direct stoppen met het faciliteren 

van de islamitische expansiedrift en de invloed uit Turkije en landen uit het 

Midden-Oosten. We moeten onze stad beschermen tegen de oprukkende islam 

en voorkomen dat deze totalitaire ideologie nog meer voet aan de grond krijgt. 

 

De PVV zal zich daarom blijven inzetten tegen: 

- Het Asielzoekerscentrum 
- De bouw van een nieuwe megamoskee 
- De instandhouding van bestaande moskeeën 
- De “azan” (versterkte oproep tot gebed) 
- Islamitisch onderwijs 
- de Koran in de bibliotheek 
- Inwoners die zich niet aanpassen aan onze Almelose cultuur, normen en 
waarden 
- Vergunningverlening van antisemitische manifestaties 
- Overheidsstimulans of uitingen voor islamitische feestdagen 
- Arabische teksten in de openbare ruimte 
  



 

                                  5 

  

  



 

                                  6 

  

Veiligheid 
De PVV wil zich inzetten voor de veiligheid van onze inwoners en zorgen dat 

iedereen zich hier veilig voelt. De PVV wil een zero-tolerance beleid tegen 

hangjongeren die zorgen voor (een gevoel van) onveiligheid voor passanten, 

straatterreur en het dealen en gebruik van drugs op de straten. Wie zich niet 

aanpast of de wet overtreedt heeft hier in Almelo niets te zoeken. 

 

Daarom stellen we voor dat: 

- De burgemeester van veiligheid een topprioriteit maakt voor de 

aankomende bestuursperiode. 

- Een wethouder naast de burgemeester veiligheid in portefeuille 

opneemt. 

- Er meer BOA’s op straat komen. 

- De wijkagenten weer zichtbaar in de wijken zijn. 

- Camera’s worden geplaatst op openbare plekken. 

- Er een veiligheidscommissie wordt opgetuigd met raadsleden en 

inwoners. 

- We hard optreden tegen seksueel geweld en straatintimidatie 

- Almelo drugs- en alcoholverslaafden helpt, niet door hun verslaving in 

stand te houden maar door hen actief te helpen met afkicken. 

- De Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek 

(“Rotterdamwet) wordt ingevoerd om bekende overlastgevers uit onze 

wijken te weren. 

- Fietsen in het centrum (kernwinkelgebied) wordt verboden, zodat u 

veilig met uw kinderen kunt winkelen. 
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Zorg 
Iedereen heeft op één of andere manier met zorg te maken. 

Zorg moet voor nu en in de nabije toekomst voor iedereen toegankelijk zijn en 

betaalbaar blijven. De coronacrisis heeft ons geleerd dat het uitgeklede 

zorgstelsel niet meer werkt. We moeten stoppen met bezuinigen op de zorg en 

ervoor zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft daar ook toegang tot krijgt. 

Malafide zorgbureaus worden keihard aangepakt en een zero-tolerance beleid 

op gevoerd. Bij de aanbesteding van zorg in 2022 (er worden nieuwe 

contracten gesloten met zorgaanbieders) brengen we het aantal contracten 

drastisch omlaag. 

 

De PVV stelt voor: 

- Zero-tolerance beleid op zorgfraude. 

- Alleen nog zaken doen met zorgbureaus met een bewezen track record. 

- Geen uitzonderingspositie voor niet-westerse allochtonen. 

- Zorginstellingen die samenwerken en geen winstoogmerk kennen. 

- Meer aandacht voor de wijkteams. 

- Meer aandacht voor 18-21 jarigen na de jeugdzorg . 

- Mantelzorgers belonen. 

- Zorg voor iedereen toegankelijk. 

- Gratis OV voor hulpbehoevenden & senioren (65+). 

- Wachtlijsten in jeugdzorg en GGZ terugdringen. 

- Niet beknibbelen op huishoudelijke hulp. 
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Economie 
Almelo heeft nog heel wat te verbeteren aan haar stand en reputatie. Het 

aantal mensen dat in een uitkeringssituatie thuis zit is in Almelo helaas 

bijzonder hoog. Wij willen dat deze mensen de begeleiding krijgen die ze 

verdienen, zodat iedere Almeloër zijn/haar volle potentie kan behalen. 

 

Om dit voor elkaar te krijgen wil de PVV de volgende acties 

uitzetten: 

- De gemeente Almelo focust zich op hoofdzaken, op haar kerntaken, niet 

op bijzaken. 

- Het bestemmingsplan voor XL-businesspark (2.0) dient versoepeld te 

worden zodat meer bedrijven, óók detailhandel, zich hier kunnen 

vestigen. 

- We verlagen de belastingen voor ondernemers. 

- De precariobelasting wordt afgeschaft. 

- We verlagen de regeldruk en willen het eenvoudiger maken om 

vergunningen te krijgen. 

- De regels wel die gelden, zijn voor iedereen gelijk. 

- We zorgen voor goede verbindingen over de weg, het water en over het 

spoor. 

- Supermarkten en winkels mogen open wanneer zij dat willen. 

- De gemeente verstrekt geen leningen maar hulp en ondersteuning. 
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Burgerparticipatie 
Het bestuur van de gemeente Almelo neemt beslissingen die soms heel erg 

ingrijpend zijn en grote veranderingen teweeg brengen. En dat hoort ook zo in 

een vertegenwoordigingsdemocratie. Het is echter heel gezond om de alle 

inwoners van de gemeente of omwonenden van een planontwikkeling te 

vragen of de gekozen volksvertegenwoordiging nog op de goede weg zit. Wij 

willen daarom structureel meer inspraak voor inwoners door invoering van het 

bindend referendum. 

 

Daarom: 

- Betrekken we de inwoners meer en nodigen ze actiever uit alvorens er 

ingrijpende besluiten worden genomen. 

- Gaan we in Almelo bindende referenda houden over belangrijke 

onderwerpen. 

- Worden wijkraden gezien als volwaardige gesprekspartner. 

- Moet de gemeente plannen heroverwegen als omwonenden of inwoners 

daar in meerderheid bezwaar tegen maken. 
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Milieu & Klimaat  
Een goed milieu is belangrijk voor een fatsoenlijke stad om in te wonen, 

werken en te recreëren. Het milieu is ook onlosmakelijk verbonden met de 

economie. Om onze kinderen een goede toekomst mee te geven is het 

belangrijk dat we het milieu koesteren en verzorgen.  

Wezenlijk anders zijn de gekke linkse klimaatmaatregelen waardoor hele 

weilanden vol komen te liggen met zonnepanelen en grote gebieden 

onleefbaar worden door de plaatsing van mega-windturbines. En dat voor een 

zeer onbetrouwbare paar procent van de energiebehoefte. Als die 

zonnepanelen en windmolens érgens invloed op hebben dan is het op het 

milieu omdat er zware metalen worden gebruikt en ze (haast) niet recyclebaar 

zijn. 

 

De PVV wil voor u: 

- De PMD container afschaffen; grijze bak wordt elke 2 weken geleegd; 

plastic en verpakkingen worden nagescheiden. 

- Gunstiger openstelling van de afvalstortplaatsen. 

- Inwoners die het niet breed hebben kunnen gratis groot restafval storten 

- Er komen geen windmolens in Almelo. 

- De weilanden koesteren; er komen geen zonnepanelen op. 
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Bestuur 
De samenwerking tussen College en Gemeenteraad moet naar een hoger plan 

getild. Het onderlinge wantrouwen en de verstoorde relaties in de samenleving 

heeft ook zijn weerslag gehad op de samenwerking tussen College en 

Gemeenteraad.  

Wij willen het debat terug in de gemeenteraad. Ook willen wij dat het 

gemeentebestuur in woord en daad laat merken het belang van de gemeente 

Almelo en haar inwoners te allen tijde op één te hebben.  

 

Daarom gaan we zorgen dat: 

- We zonodig het reglement van orde gaan herzien om het debat op de 

inhoud te bevorderen. 

- De gemeente volledig transparant en in dienst van de inwoner opereert. 

- De gemeente gelijke behandeling bevordert en niet discrimineert. 

- Regionale samenwerkingen kritisch worden bekeken: Zijn ze in het 

belang van Almelo en onze inwoners? 

- Het college er zit voor Almelo. Niet voor de regio, niet voor de provincie, 

niet voor het rijk. 
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Bereikbaarheid 
Onze stad loopt vol en dit college wil deze stad het liefst nog voller laten 

worden, met alle gevolgen van dien. Om bedrijven naar Almelo te blijven halen 

is een goede bereikbaarheid en infrastructuur van groot belang. Wij laten de 

keuzevrijheid aan de inwoners welk vervoersmiddel zij willen gebruiken. De 

gemeente dient de infrastructuur voor alle typen vervoer te faciliteren. 

 

Om dit te bereiken wil de PVV: 

- De drukte op de singels verminderen door infrastructurele maatregelen 

te treffen. 

- Geen emissievrije zones in Almelo. 

- De parkeergelden omlaag. 

- Ondernemers mogen zelf kiezen of zij elektrisch of met gewone 

brandstof hun goederen vervoeren. 

- Weginfrastructuur aangepast op de toekomst; zo is er ruimte voor iedere 

modaliteit. 

- Geen “deelscooters” op onze stoepen. 

- Niet alleen van Almelo een fietsstad maken, maar ook een autostad en 

een stad van het openbaar vervoer. 

- Het openbaar vervoer moet betaalbaar blijven en voldoende 

gefaciliteerd worden: geen opheffing van buslijnen. 

- Het busstation Centrum wordt een enkele bushalte voor een pendelbus 

naar het Centraal Station. 
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Wonen 
Het leven en wonen in Almelo moet toegankelijk zijn voor de Almeloër. De PVV 

maakt woningbouw voldoende mogelijk en bevordert dat waar dat nodig is, 

zowel in het kader van “Volkshuisvesting” als voor de “vrije markt”. 

De druk op de woningmarkt is ook in Almelo ongekend hoog. Door de 

immigratierecords van de afgelopen jaren (en nu nogsteeds) blijft die druk 

alleen maar toenemen. De PVV wil de Almelose woningen weer reserveren 

voor de Almeloër. Door dat te doen verlagen we de druk op onze woningmarkt 

en kunnen de verhuurders (woningbouwcorporaties) zich meer toeleggen op 

het verbeteren (en isoleren) van de bestaande woningen.  

 

De PVV wil: 

- Woningbouw bevorderen. 

- Woningcorporaties en verhuurders aanzetten tot het isoleren van 

woningen zodat de energierekening van woninghuurders, onze 

inwoners, omlaag gaat. 

- Onze (permanente) sociale huurwoningen niet worden toegewezen aan 

asielzoekers met een tijdelijke verblijfsstatus.  

- Geen bodem-, en horizonvervuiling door bijvoorbeeld ondergrondse 

opslag en / of windmolens. 

- Leegstand op industrieterreinen onder voorwaarden invullen met 

(tijdelijk) wonen en werken. 

- Goed onderhouden groen. 

- Wij leggen vast in de afspraken met woningbouwcorporaties dat 

reparaties en schademeldingen aan woningen binnen twee weken na 

melding moeten zijn opgelost. 
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Armoedebestrijding 
Almelo kent relatief veel armoede en helaas is dat in de afgelopen 

coalitieperiode niet verbeterd. De coronapandemie heeft daarbij niet 

geholpen, dat geven wij meteen toe. 

De PVV Almelo wil daarom de komende periode nóg meer inzetten op 

armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Armoedebestrijding moet er zijn 

voor mensen die door foutjes in de problemen zijn gekomen en verzeild zijn 

geraakt in een star systeem dat te vaak het omgekeerde bewerkstelligt. 

Armoede treft het hele gezin. De PVV vecht voor onze inwoners die het slecht 

hebben door een falend systeem. 

 

De PVV wil: 

- Bezuinigingen van de afgelopen jaren op het Sociaal Domein terug 

draaien. 

- De Voedselbank Almelo een structurele bijdrage geven, zo veel als nodig 

is en zo lang als dat nodig is. 

- Een humaan beleid bij hulpaanvragen (WMO). 

- Professionele begeleiding bij het voorkomen van schulden en het 

oplossen van schulden. 

- Meer banen creëren door bedrijven te stimuleren zich in onze gemeente 

te vestigen. 

- Vereenvoudigen van omscholing of bijscholing voor langdurig werklozen. 

- Verder verbeteren van de vroeg-signalering van schulden. 
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Onderwijs 
Almelo kent een relatief groot deel lager opgeleide inwoners. We zullen ons 

dan ook extra inzetten om voor deze groep de scholingsmogelijkheden te 

verbeteren. 

Wij willen ons daarbij hard maken om in nauwe samenwerking met het 

bedrijfsleven, mensen gericht op te leiden en ze daardoor meer kansen op de 

arbeidsmarkt bieden. Ook is het belangrijk dat we afgestudeerde studenten in 

onze stad behouden en dat we deze enthousiastmeren om niet te vertrekken 

naar de randstad. 

 

Wij stellen voor: 

- Fysiek en digitaal pesten op scholen hard en adequaat aan te pakken. 

- Taalachterstand bij kinderen, te wijten aan de ouders op eigen kosten laten 

inlopen. 

- Meer aandacht voor doelgericht vakonderwijs. 

- Schoolzwemmen herinvoeren. 

- Geen islamitische scholen. 

- Geen religieuze uitingen voor de klas. 

- Stageplekken stimuleren / gemeente moedigt dit aan. 

- Feestdagen volgens Nederlandse standaard (dus wel Kerstmis, geen 

Suikerfeest). 

- Zwarte piet blijft zwarte piet. 
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