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Voorwoord lijsttrekker 
 
Beste inwoner, 
 
Mijn naam is Hidde Heutink, 28 jaar oud en in het dagelijks 
leven werkzaam bij de PVV fractie in de Tweede Kamer. Ik ben 
trots om uw lijsttrekker te mogen zijn voor deze verkiezingen! 
 
Enschede is een fantastische en veelzijdige stad. Maar er gaat 
ook veel mis; de wijken in zuid en in het centrum worden 
overspoeld met hangjongeren, straatterreur en het dealen van 
drugs is geworden tot de normaalste zaak van de wereld. In de 
binnenstad worden antisemitische manifestaties georganiseerd 
en de uitbreidingsdrift van de islam is meer en meer zichtbaar. 
Ook gaat er te veel mis inzake transparantie en respect 
tegenover de inwoner.  
 
De afgelopen 4 jaar hebben wij ons hard ingezet om de 
misstanden in de gemeente aan te pakken. We hebben 
voorstellen ingediend om de verkeersveiligheid te verbeteren, 
de veiligheid in de binnenstad te vergroten en om meer 
inspraak voor burgers in de besluitvorming creëren. Maar het is 
niet genoeg. De huidige partijen gaan door met het beleid wat 
voorgaande colleges hen heeft voorgeschoteld; het roer moet 
drastisch om. 
 
Een grote PVV met meer zetels in de gemeenteraad is 
essentieel om van Enschede een stad te maken waar niet alleen 
de eigen inwoner trots op is; maar waar heel Nederland een 
voorbeeld aan neemt. Zo gaan we wat de PVV betreft niet 

meewerken aan de krankzinnige energietransitie en zorgen 
we ervoor dat u meer geld in uw portemonnee overhoudt.   
 
Wij zullen alles op alles zetten om uw stem niet verloren te 
laten zijn. 

 

Hidde Heutink 
Lijsttrekker PVV Enschede 
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Islamisering 
 
Zelfs in Enschede is de expansiedrift van de Islam steeds meer 
te zien. Zo worden er in onze stad anti-Israël demonstraties 
gehouden waar antisemitische uitspraken gedaan worden, 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 Jodenhaat, vrouwenhaat en de vreselijke afkeer tegen 
homo’s in onze stad. We moeten onze stad beschermen tegen 
de oprukkende islam en voorkomen dat deze gevaarlijke 
ideologie nog meer voet aan de grond krijgt. 
 

De PVV zal zich daarom blijven inzetten tegen: 
- De bouw van een nieuwe megamoskee 
- De instandhouding van bestaande moskeeën 
- De oproep tot gebed 
- Islamitisch onderwijs 
- Inwoners die zich niet aanpassen aan onze Enschedese 
cultuur, normen en waarden 
- Vergunningverlening van antisemitische manifestaties 
- Een AZC; nu en in de toekomst 
- Overheidsstimulans of uitingen voor islamitische feestdagen 
- Arabische teksten in de openbare ruimte 
- Halal voedsel 
- Uitgeprocedeerde asielzoekers die hier niets meer te zoeken 
hebben; we stoppen dus met de bed, bad en broodregeling  
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Veiligheid 
 
De afgelopen vier jaar heeft het huidige college, bestaande uit 
Burgerbelangen, VVD, PvdA, D66 en CU er eigenhandig voor 
gezorgd dat veel inwoners hun huis niet meer uit durven. Zo 
zijn de criminaliteitscijfers met minstens 12% gestegen in de 
afgelopen vier jaar. De PVV wil zich inzetten voor de veiligheid 
van onze inwoners en zorgen dat iedereen zich hier veilig voelt. 
We hebben niets aan een burgemeester die veiligheidscijfers 
bagatelliseert of een coalitiepartij die samen met burgers wil 
gaan schouwen om te kijken of er überhaupt wel een 
veiligheidsprobleem is. De PVV wil een zero-tolerance beleid 
tegen hangjongeren, straatterreur en het dealen van drugs op 
de straten. Wie zich niet aanpast of de wet overtreedt heeft 
hier in Enschede 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 die gaan handhaven 
- De wijkagenten weer zichtbaar in de wijken zijn 
- Camera’s worden geplaatst op openbare plekken 
- Er een veiligheidscommissie wordt opgetuigd met raadsleden 

waarin concrete verbetervoorstellen worden gedaan 
- We hard optreden tegen seksueel geweld en straatintimidatie 
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Lokale lasten 
 
De afgelopen jaren zijn de lokale lasten in onze gemeente hard 
gestegen. De verwachting is dat, indien er niets gebeurt, dit de 
komende jaren nog veel harder gaat stijgen. De PVV wil dat de 
lokale lasten dalen. Dit betekent dat we over de hele breedte 
willen inzetten op lastenverlichting. De PVV wil ervoor zorgen 
dat u weer wat geld in uw portemonnee over houdt. 
 
De PVV stelt voor: 
- De hondenbelasting wordt afgeschaft 
- We verlagen de OZB-belasting 
- We verlagen de afvalstoffenheffing 
- We verminderen de rioolheffing 
- De parkeertarieven gaan omlaag 
- De huurtarieven moeten dalen 
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Zorg 
 
De PVV is ontzettend trots op onze zorgverleners. Iedereen 
heeft op één of andere manier met zorg te maken. 
Daarom gaat dit alle inwoners van Enschede ook aan. 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. De PVV is 
 
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 weer belonen 
- Zorg voor iedereen toegankelijk 
- Gratis OV voor hulpbehoevenden 
- Dat de WMO fatsoenlijk wordt uitgevoerd 
- Wachtlijsten in jeugdzorg en GGZ terugdringen 
- Niet beknibbelen op huishoudelijke hulp, bijdrage weer 

bepalen naar inkomen 
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Economie 
 
Enschede behoort al jaren tot een van de armste steden van 
Nederland. We hebben een fantastisch bedrijventerrein waar 
het huidige college alleen maar luxe paradepaardjes op kwijt 
wil. We kunnen ontzettend veel bedrijvigheid naar Enschede 
halen, maar keer op keer krijgt het college dit niet voor elkaar. 
Daarom moet het anders. 
 

Om dit voor elkaar te krijgen wil de PVV de 
volgende acties uitzetten: 
- De luchthaven wordt weer een volledige burgerluchthaven 
- Het bestemmingsplan voor de luchthaven dient versoepeld te 

worden zodat meer bedrijven zich hier kunnen vestigen 
- We verlagen de belastingen voor ondernemers 
- We verlagen de regeldruk en willen het eenvoudiger maken 

om vergunningen te krijgen 
- We zorgen voor goede verbindingen over de weg, het water 

en over het spoor 
- Supermarkten en winkels mogen open wanneer zij dat willen 
- Meer banen creëren door bedrijven te stimuleren zich in onze 

gemeente te vestigen 
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Burgerparticipatie 
 
De gemeente Enschede heeft de treurige reputatie opgebouwd 
dat zij vaker met inwoners in rechtszaken verwikkeld is dan dat 
zij voor diezelfde inwoners opkomt. Er zijn talloze voorbeelden 
op te noemen waarin de gemeente zich opstelt als een sta-in-
de-weg voor goedwillende inwoners. De PVV vindt dat de 
overheid er voor de inwoners moet zijn en niet andersom. 

Daarom: 
- Gaan we in Enschede referenda houden over belangrijke 

onderwerpen 
- Verdwijnt de klachtencommissaris en krijgen we een echte 

onafhankelijke ombudsman 
- Betrekken we de inwoner alvorens er ingrijpende besluiten 

worden genomen 
- Worden wijkraden gezien als volwaardige gesprekspartner 
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Milieu  
 
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. Aan doorgeslagen, linkse 
milieumaatregelen heeft onze volgende generatie helemaal 
niets. Het milieu moet gekoesterd worden, maar mag niet 
leiden tot structureel hogere kosten. Wat de PVV betreft wordt 
Diftar afgeschaft en zadelen u niet meer met torenhoge kosten 
op t.a.v. afvalstoffenheffingen en andere milieubelastingen. 

 

De PVV wil voor u: 
- Diftar afschaffen en nascheiding invoeren 

- Gunstiger openstelling van de afvalstortplaatsen 

- Mensen in de minima krijgen de mogelijkheid gratis groot 
restafval te laten afhalen 

- Milieusubsidies worden gestopt 

- Er komen geen windmolens in Enschede 

- We moeten de weilanden en boeren koesteren; er komen 
geen zonnepanelen op 
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Bestuur 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het 
negeren van de gemeenteraad tot een ware kunst verheven. 
Vragen worden veelal niet serieus beantwoord en zodra er in de 
gemeenteraad kritische vragen worden gesteld over belangrijke 
onderwerpen worden raadsleden weggezet en niet serieus 
genomen. 

Het wordt daarom tijd dat: 
- We het reglement van orde gaan herzien en het debat weer 

terug laten komen 
- Schriftelijke vragen op tijd en volledig beantwoord worden 
- Het college zich gaat beseffen dat de gemeenteraad het 

hoogste bestuursorgaan is 
- Het college een meerderheid bij de coalitie en oppositie moet 

zoeken voor belangrijke voorstellen 
- Er een subsidieregister en declaratieregister wordt opgetuigd 
- De gemeente volledig transparant en in dienst van de 

inwoner opereert 
- De gemeente gelijke behandeling bevordert en niet 

discrimineert 
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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 Enschede 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. Voor de PVV is een goede en snelle verbinding vanaf 
het Kennispark, de Universiteit, via onze luchthaven naar de A1 
van groot belang voor de bereikbaarheid van onze stad, het 
verhoogt de aantrekkelijkheid en resulteert in meer 
bedrijvigheid meer banen en dus groei van Enschede. 
 

Om dit te bereiken wil de PVV: 
- De drukte op de singels verminderen door infrastructurele 

maatregelen te treffen 
- Geen emissievrije zones in Enschede 
- De parkeergelden omlaag 
- Meer P&R plaatsen richting de Duitse grens- en 

toegangswegen 
- 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 
- Niet alleen van Enschede een fietsstad maken, maar ook een 

autostad en een stad van het openbaar vervoer 
- Het openbaar vervoer moet betaalbaar blijven en voldoende 

gefaciliteerd worden 
- De NOEK realiseren zodat het kennispark, de universiteit en 

onze luchthaven via de A1 bereikbaar zijn 
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Wonen 
 

Het leven en wonen in Enschede moet toegankelijk zijn voor de 
Enschedeër. De huizen zijn ook in Enschede een product voor 
de elite geworden. Koophuizen zijn niet meer te betalen en 
huurhuizen in de sociale verhuur zijn schaars. De PVV verwacht 
dan ook dat de gemeente voldoende inzet op het bevorderen 
van betaalbare koop en huurhuizen. De PVV wil geen enkele 
voorrangspositie of voorrangsbehandeling voor statushouders. 

De PVV wil: 
- Geen pietluttig zwembad, maar een volwaardig, nieuw, 

zwembad dat past bij de veertiende stad van Nederland 
- Zwembad in Glanerbrug wordt heropend 
- Sociale woningbouw bevorderen en geen enkele 

voorkeursbehandeling voor statushouders 
- Geen bodem-, en horizonvervuiling door bijvoorbeeld 

ondergrondse opslag en / of windmolens 
- Goed onderhouden groen 
- Woningen bouwen 
- Een veilige binnenstad 
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Armoedebestrijding 
 
Enschede staat al jaren hoog in de top 10 van de armoedekaart 
en helaas is dat in de afgelopen coalitieperiode niet verbeterd. 
De PVV Enschede wil daarom een betere bestrijding maar wil 
misbruik niet tolereren. 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 moet bij het kind maar 
ook via de ouder(s) worden bestreden. 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 

terugdraaien 
- Daar waar mogelijk kwijtschelden van de gemeentelijke 

belastingen voor de minima 
- Verbeterde toegang tot de bijzondere bijstand en verhoging 

van de individuele inkomenstoeslag 
- Een humaner beleid bij hulpaanvragen WMO 
- Professionele begeleiding bij het voorkomen van schulden of 

het oplossen van schulden 
- Vereenvoudigen van omscholing of bijscholing voor langdurig 

werklozen 
- Verbeteren van de vroeg-signalering van schulden 
- Opkopen van schulden bij burgers of kwijtschelden van 

schulden bij de gemeente zoals in meerdere gemeenten al 
gebeurt 
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Onderwijs 
 
In Enschede hebben we met het Saxion, ArtEZ en de UT 
topopleidingsinstellingen. Deze willen we behouden.  

Wij willen ons daarbij inzetten om in nauwe samenwerking met 
het bedrijfsleven, mensen gerichter 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 enthousiasmeren om niet te vertrekken naar de 
randstad. We willen dat onze kinderen in een veilige omgeving 
opgroeien en les krijgen; waar niet gepest wordt en waar 
voldoende ruimte is voor beweging door o.a. het 
schoolzwemmen weer in te voeren. 

Wij stellen voor: 

- Fysiek en digitaal pesten op scholen hard en adequaat 
aanpakken 

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

- Meer aandacht voor vakonderwijs 
- Schoolzwemmen herinvoeren 
- Geen islamitische scholen 
- Stageplekken stimuleren / gemeente moedigt dit aan 
- Geen islamitische feesten op onze scholen 
- Zwarte piet blijft zwarte piet 

 



 

 

 

 

 


