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SAMEN STRIJDEN 
Voor betaalbare huizen, eerlijk werk en een groene polder 
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INHOUDSOPGAVE  

10x Vernieuwend 
10x Vertrouwd 
Samen strijden…. 
1. …voor betaalbare huizen 
2. …voor eerlijk werk 
3. …voor een prettige samenleving 
4. …voor een groene polder 
5. …voor kansen voor kinderen 
6. …voor goede zorg 
7. …voor een betrokken bestuur 
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10x VERNIEUWEND  
 
1. Hoger minimumloon, meer zekerheid en basisbanen 
De gemeente en alle subsidieontvangers betalen niemand minder dan 14 euro per uur. Ook 
dringen we het aantal oproep- en nulurencontracten terug. We nodigen alle werkgevers uit om 
dat ook te doen. Met de Basisbaan biedt de gemeente werk voor mensen voor wie een 
betaalde baan niet haalbaar is. Een Basisbaan bestaat uit werk in wijken en/of dorpen dat 
anders niet uitgevoerd wordt. Bewoners, organisaties en bedrijven dragen werk aan. 
 
2. Street Art hoofdstad  
Hoofddorp wordt de Street Art hoofdstad van Nederland. In en om het centrum zijn genoeg 
blinde muren die een kunstwerk kunnen gebruiken. 
 
3. Groener en duurzamer 
De gemeente helpt burgers en bedrijven zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden. De 
openbare ruimte maken we vriendelijker en toegankelijker. Van zoveel mogelijk 
doorstroomwegen maken we groene lanen. Hekken gaan weg en er komt groen bij. Waar 
mogelijk geven we groepen bewoners de controle over ontwerp en onderhoud. Dit is goed 
voor mens én klimaat. 
 
4. Jongeren meer invloed 
We geven jongeren veel meer verantwoordelijkheid door meer jongerenraden, 
jongerenrechtbanken en door hen te betrekken bij alle besluiten waardoor zij direct beïnvloed 
worden. 
 
5. Ombudsman 
Voor inwoners die vastlopen bij de gemeente komt er een toegankelijke gemeentelijke 
ombudsman die naast mensen gaat staan en ruim baan krijgt. 
 
6. Haarlemmermeerpas 
Er komt een gemeentepas waarmee minima en mensen die hem aanschaffen korting krijgen 
op allerlei voorzieningen en noodzakelijke goederen binnen de gemeente. 
 
7. Betaalbare woningen bouwen en beschermen 
Van alle nieuwe woningen is 60% betaalbare huur of koop. We maken het beleggers 
onmogelijk om betaalbare nieuwe of bestaande woningen op te kopen, bijvoorbeeld door het 
invoeren van de zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding. 
  
8. Groener vervoer 
Meer en betere fietspaden, ruimte voor fietsers en voetgangers. Hoofddorp wordt een 
metrohalte en meer bussen naar alle kernen, zodat de auto niet de enige optie is. 
 
9. Kermis  
Haarlemmermeer krijgt een van de grootste kermissen van Nederland. We geven deze, in 
Park 21, de ruimte om uit te groeien tot een heus festival. Het wordt een weekend om naar uit 
te kijken! 
 
10. Offensief tegen laaggeletterdheid    
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Meer dan 1 op de 10 inwoners van onze gemeente kan niet goed lezen en/of rekenen. Dat 
leidt tot heel veel andere problemen. Daarom gaan we zoveel mogelijk inwoners hierbij helpen.  
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10x VERTROUWD 
 
1. Bouw 20.000 betaalbare woningen 
Woningbouwplannen bevatten tenminste 60% betaalbare woningen: 40% sociale huur, 10% 
midden huur en 10% betaalbare koop. We bouwen zo snel mogelijk 2.000 koopwoningen die 
minder dan 250.000 euro kosten. 
 
2. Goede voorzieningen 
Haarlemmermeer heeft mooie voorzieningen en krachtige publieke organisaties. Daar zijn we 
trots op en die blijven dan ook. 
 
3. Jeugdzorg zonder wachtlijst 
Onze wethouders hebben de jeugdzorg zo georganiseerd dat jongeren snel de juiste hulp 
krijgen. Daar bezuinigen we niet op. 
 
4. Sterkste schouders, zwaarste lasten 
We verdelen de lokale lasten eerlijk. Mensen met weinig inkomen en vermogen betalen niets, 
mensen met grote huizen het meest. 
 
5. Vertrouwde zorg 
Mensen die zorg nodig hebben worden geholpen door vertrouwde gezichten. Per gezin werken 
er zo min mogelijk hulpverleners en is er voor gezinsleden één aanspreekpunt. 
 
6. Iedereen is gelijkwaardig 
We staan voor een samenleving waarin evenveel plek is voor iedereen. Niemand is meer of 
beter dan een ander. We staan altijd aan de kant van degene wiens rechten geschonden 
worden, wie het ook is. 
 
7. Inclusieve samenleving 
Iedereen kan meedoen en Haarlemmermeer wordt een van de toegankelijkste gemeenten van 
Nederland. Samen met scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor 
dat iedereen overal naar binnen kan en zich welkom voelt.   
 
8. Positieve politiek 
De PvdA stelt zich constructief op, neemt verantwoordelijkheid en is gericht op haalbare 
oplossingen voor problemen die in het belang zijn van Haarlemmermeerders. 
 
9. Fatsoenlijk inkomen 
Of je nu in dienst bent, zelfstandig of je niet kunt werken, iedereen heeft recht op een fatsoenlijk 
inkomen. De coronacrisis heeft laten zien dat te veel mensen in onze gemeente een onzeker 
bestaan leiden. Daar willen we veel aan doen. 
 
10. Ontmoeting stimuleren 
We leven samen, met al onze verschillen. We organiseren ontmoeting en samenwerking 
tussen alle groepen in de samenleving.  
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SAMEN STRIJDEN… 
 
Haarlemmermeer is een prachtige gemeente met mooie dorpen, landschappen en een stad in 
wording. Wat voor thuis je ook zoekt, het is hier te vinden. Woningen zijn schaars, maar toch 
nog betaalbaarder dan in de steden om ons heen. Het voorzieningenniveau is in én om de 
gemeente hoog. Er is ruimte genoeg voor nieuwe woningen. Voor jongeren die een eigen plek 
willen of terug willen keren. En voor ouderen die een beter geschikte woning willen. Een 
passende en betaalbare woning voor iedereen is daarom onze topprioriteit.  
 
Tot 2020 was er voor bijna iedereen die kon werken in Haarlemmermeer werk. Toen kwam 
corona. Haarlemmermeer werd het hardst getroffen van alle gemeenten in Nederland omdat 
het toerisme en de luchtvaart zware klappen kregen. De werkloosheid steeg snel. De 
ongelijkheid nam toe. De komende jaren ligt hier een belangrijke taak voor de PvdA: zorgen 
dat iedereen mee kan doen en dat de lasten eerlijk worden gedeeld. Samen uit de crisis. 
 
De PvdA geeft de komende jaren prioriteit aan meer betaalbare woningen, werk voor iedereen, 
kansen voor kinderen, vertrouwde zorg en een duurzame toekomst. We zorgen ervoor dat 
heel Haarlemmermeer eerlijker uit de crisis komt.  
 
We investeren in training en opleiding van inwoners die hun baan kwijtraken en zorgen ervoor 
dat mensen met een beperking aan de slag blijven. Kinderen die een onderwijsachterstand 
hebben opgelopen, krijgen extra ondersteuning en bij twijfel toch een hoger schooladvies. We 
betrekken kinderen en jongeren meer dan voorheen bij beslissingen die hen aangaan. We 
gaan betaalbare woningen laten bouwen waar dat maar kan. We blijven ruimhartig in het 
toekennen van tijdige goede zorg, voor jong en oud. 
 
De PvdA laat zich leiden door haar idealen: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, 
duurzaamheid en solidariteit. In de confrontatie van deze idealen met de werkelijkheid van alle 
dag geven beginselen richting. Voor de Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een 
fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige deelname aan de maatschappij 
mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Een fatsoenlijke 
samenleving ontstaat waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar de hand reiken. 
 
De PvdA gaat bestuurdersverantwoordelijkheid niet uit de weg. In Haarlemmermeer zijn we al 
lang met een wethouder in het College van Burgemeester en Wethouders vertegenwoordigd. 
Alleen een progressief collegeprogramma kan onze steun krijgen: een college waar wij inzitten 
maakt Haarlemmermeer eerlijker en fatsoenlijker. 
 
Om in de gemeenteraad en het college zo goed mogelijk vertegenwoordigd te zijn vragen wij 
uw steun, uw stem. Met uw stem kunnen wij dit verkiezingsprogramma realiseren. 
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1.  …VOOR BETAALBARE HUIZEN 
 
Waar en hoe we wonen is belangrijk voor ons geluk. In Haarlemmermeer kun je een groter 
huis met een grotere tuin kopen dan elders. In Hoofddorp en Nieuw-Vennep komen er ook 
steeds meer appartementen bij. In de dorpen woon je ruim en vrij. Dat wil de PvdA zo houden. 
 
De PvdA wil dat er een goede en betaalbare woning beschikbaar is voor iedereen. Daarom 
bouwen we zo snel mogelijk 35.000 nieuwe woningen, waarvan 60% goedkoop of betaalbaar. 
Deze zijn uiterlijk in 2040 gereed. En we zorgen ervoor dat woningen beschikbaar blijven (en 
niet opgekocht worden door beleggers). 
 
Prettig wonen kan niet zonder veiligheid. Als we ons veilig voelen, kunnen we volledig onszelf 
zijn. Dan voelen we ons allemaal thuis. Daarom nemen we de maatregelen die nodig zijn om 
ervoor te zorgen dat iedereen hier prettig kan wonen, werken en leven. 
  
Meer en betaalbare woningen 

o Bouw 35.000 nieuwe woningen, waarvan 20.000 betaalbare woningen, voor 2040. We 
maken bouwen bij alle kernen mogelijk, waar landelijke regels dat toelaten. 

o Bouw 40% sociale huurwoningen, 10% midden huur en 10% betaalbare 
koopwoningen. Max. 40% van de nieuwe woningen is dus dure huur of duurder dan de 
NHG-grens. 

o Garandeer dat woningen fatsoenlijk zijn: nieuwe woningen en woningen na splitsing 
zijn minimaal 50 vierkante meter. 

o Voorkom vertraging van bouwprojecten door realistische, lagere parkeernormen en het 
iets zwaarder belasten van bestaande wegen toe te staan. 

o Bouw zowel appartementen als grondgebonden woningen. We gaan flink de lucht in 
rond Hoofddorp station, in het centrum van Hoofddorp en in Hoofddorp Noord. 

o Vergemakkelijk het toevoegen van een woning op een perceel voor bewoning door 
eerstegraads familieleden. 

o Bescherm bestaande en nieuwe woningen door een opkoopbescherming en 
zelfbewoningsplicht in te voeren. 

 
 

 
 

Opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht 
Vanaf 1 januari 2022 mag de gemeente woningen beschermen tegen beleggers. De PvdA wil 
zoveel mogelijk bestaande en nieuwe woningen beschermen door een opkoopbescherming 
en zelfbewoningsplicht, te beginnen met de huizen tot 1,5 keer de NHG-grens. De NHG-grens 
is op dit moment € 325.000. Zo houden we deze woningen beschikbaar voor koop door 
mensen met modale inkomens.  
  
 
 
 
Doelgroepen 

o Bouw in alle kernen, o.a. voor alleenstaanden en jongeren, echt betaalbare 
koopwoningen, van max. 250.000 euro, om de ergste woningnood te verlichten. Deze 
woningen mogen kleiner zijn dan 50 vierkante meter. 
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o Geef inwoners die een sociale huurwoning achterlaten voorrang bij het kopen van 
betaalbare koopwoningen en het huren van middeldure huurhuizen. Zo bevorderen we 
de doorstroming. 

o Maak ruimte voor meer onzelfstandige woningen (kamers), voor studenten en voor 
mensen die geen eigen woning kunnen of willen betalen. 

o Voer een verhuurdersvergunning in om huurders beter te schermen. 
o Blijf starters goedkoop geld voor nieuwbouw en bestaande bouw lenen, zodat ze toch 

een woning kunnen kopen (starterslening tot de NHG-grens). 
o Maak bestaande woningen geschikt voor senioren en bouw nieuwe seniorenwoningen. 

Realiseer deze woningen vooral dicht bij voorzieningen. 
o Stimuleer doorstroming van eengezinswoningen naar seniorenwoningen door een 

goede campagne en door te garanderen dat ouderen nooit een hogere huur hoeven te 
betalen voor een kleinere woning. Hierdoor krijgen senioren een passende woning en 
komen extra woningen beschikbaar voor gezinnen. 

o Ondersteun initiatieven voor zelfrealisatie van wooncomplexen actief. 
o Bouw voldoende tijdelijke woningen voor spoedzoekers, zowel zelfstandig als 

onzelfstandig. 
o Zoek naar nieuwe ruimte voor woonwagenbewoners. 
o Voer vergunningen voor pensions in, zodat niemand in mensonterende 

omstandigheden woont in onze gemeente.  
o Bouw voldoende kwalitatief goede zorgwoningen in woonwijken. Ondersteun ook hier 

particulier initiatief. 
 
Voorzieningen in de buurt 

o Maak de winkelcentra aantrekkelijk en zorg voor een divers winkelaanbod. 
o Behoud pinautomaten in de wijken en dorpen. 
o Realiseer bij nieuwbouw en renovatie ook ruimte voor kleine winkels. 
o Stimuleer bedrijveninvesteringszones (BIZ), zodat winkelcentra en bedrijventerreinen 

veilig en aantrekkelijk zijn. 
o Maak in nieuwe wijken ruimte voor voorzieningen, zoals een dokter en de tandarts, ook 

met het oog op de toekomst (vergrijzing).  
 
Veilig wonen 

o Richt openbare ruimte kleurig, vriendelijk en groen in, want veiligheid is ook een gevoel, 
en zorg ervoor dat de inrichting en verlichting de veiligheid maximaal ten goede komt. 

o Beperk de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom tot 30 km/uur (met 
uitzondering van brede doorstroomwegen) en op woonerven tot 15 km/uur. Pas de 
inrichting van wegen daarop aan. 

o Beperk de maximumsnelheid op polderwegen en de ringdijk tot 60 km per uur. 
o Maak een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Hoofddorp om diefstal tegen te 

gaan. 
o Overleg met bewoners en ondernemers over veiligheid en maak per dorp/buurt een 

plan. 
o Geef buurten buurtconciërges en buurthandhavers die hun buurt op hun duimpje 

kennen, snel signaleren en gericht ingrijpen. 
o Zet effectieve instrumenten die de veiligheid vergroten in, zoals cameratoezicht en 

mobiele politieposten, waar en wanneer dat echt nodig is en aanvullend op andere 
manieren van aanpak.  
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2. …VOOR EERLIJK WERK 
 
Werk is de basis voor bestaanszekerheid. Werk zorgt voor inkomen, maar ook voor plezier, 
waardering, een sociaal netwerk en persoonlijke ontwikkeling. Het heeft bovendien ook nog 
eens een positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van mensen. 
 
Corona heeft helaas een enorme impact op de werkgelegenheid in onze gemeente en de 
regio. Voor de gemeente Haarlemmermeer is dat een nieuwe uitdaging. Voorheen was zo 
ongeveer iedereen die kon werken ook echt aan het werk. Nu zitten mensen met goede 
werkervaring, kennis en kunde thuis. We willen mensen aan het werk helpen én houden. We 
willen samen optrekken met Amsterdam, de luchthaven, andere grote werkgevers, het UWV, 
het regionaal werkcentrum en anderen om een sluitende aanpak te maken voor alle 
werkzoekenden. 
 
Een laag inkomen en niet goed kunnen lezen of rekenen zijn problemen op zich en ze 
veroorzaken veel andere problemen. De aanpak ervan is onmisbaar voor een menswaardig 
bestaan. 
 
Fatsoenlijk inkomen 

o Neem mensen die werken in de beveiliging, catering en schoonmaak weer in eigen 
dienst.Spreek met alle subsidieontvangende organisaties en overheidsdeelnemingen 
af dat ze hun werknemers tenminste 14 euro per uur betalen. Neem het ook op in 
voorwaarden voor aanbestedingen en het inkoopbeleid. Stimuleer alle overige 
werkgevers dit minimumloon ook te hanteren. Huur minder extern in (max. 10%) en 
schep meer vaste banen bij de gemeente. 

o Neem fatsoenlijk werk op in de subsidievoorwaarden van de gemeente. 
o Voer een actief vestigingsbeleid en geef de voorkeur aan bedrijven die goed en veel 

werk bieden. 
o Bescherm arbeidsmigranten tegen uitbuiting en voorkom zo oneerlijke concurrentie. 
o Maak afspraken met (grote) werkgevers, zoals Schiphol om flexwerk terug te dringen. 
o Zorg voor een ruimhartige en rechtvaardige overheid voor mensen met geldzorgen. 

Stimuleer maximaal gebruik van alle regelingen en help mensen actief de weg te 
vinden naar oplossingen.  

o Geef mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum een 
Haarlemmermeerpas. 

o Onderzoek de menstruatiearmoede in de Haarlemmermeer en zorg voor voldoende 
vertrekking van gratis persoonlijke verzorgingsproducten in alle kernen. 

o Bestrijd energiearmoede gericht door energiebesparende producten gratis te 
verstrekken aan mensen met weinig inkomen en hoge energiekosten. Help eigenaren 
met het isoleren en aanpassingen van woningen waar mensen met lage inkomens 
wonen. 

o Sta slachtoffers van de misstanden bij de belastingdienst en andere 
uitvoeringsorganisaties die in onze gemeente wonen zo goed mogelijk bij en probeer 
zo hun vertrouwen in de overheid te herstellen. Onderzoek de inkomens- en 
arbeidsmarktpositie van kwetsbare ZZP’ers in Haarlemmermeer en onderneem waar 
nodig gericht actie door afspraken met opdrachtgevers te maken, het aanbieden van 
scholing en andere manieren om hun positie te versterken. 
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Haarlemmermeerpas 
We willen één pas voor iedereen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, 
waarmee zij gratis gebruik kunnen maken van alle voorzieningen (sport, cultuur, bibliotheek, 
etc.) en korting kunnen krijgen bij lokale ondernemers. Deze pas is ook te koop, zodat we 
zoveel mogelijk mensen stimuleren gebruiken te maken van lokale voorzieningen en te 
kopen bij lokale ondernemers. Zo mogelijk combineren we de Haarlemmermeerpas met de 
al bestaande Hoofddorppas.  
 
 
 
Werk voor jongeren   

o Realiseer voldoende stageplekken, ook voor mbo’ers. 
o Zorg voor traineeships op mbo-niveau zodat mbo’ers die aan de kant staan de eerste 

stap in hun carrière kunnen zetten. 
o Maak in samenwerking met het UWV één loket voor jongeren die werkloos zijn, of zij 

nu een uitkering hebben of niet en welke uitkering ze ook hebben. 
o Benader alle vroegtijdig schoolverlaters actief met een passend aanbod voor scholing 

en werk  
 
Werk op maat  

o Creëer een omscholingsfonds om mensen op te leiden voor de zorg, onderwijs en de 
politie 

o Maak voldoende basisbanen zodat iedereen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
toch werk heeft. 

o Behoud banen voor mensen met een beperking. 
 
 
 
 

Basisbanen 
Met de Basisbaan biedt de gemeente werk voor mensen voor wie een betaalde baan niet 
haalbaar is. Een Basisbaan bestaat uit diverse taken in wijken en/of dorpen. Deze taken zijn 
door bewoners, organisaties en bedrijven aangedragen en worden anders niet uitgevoerd. Een 
basisbaan mag nooit bestaand werk vervangen of verdringen.  
 
 
 
 
Vrijwilligerswerk 

o Waardeer vrijwilligers meer, op manieren die zij op prijs stellen. 
o Help verenigingen, buurt- en dorpshuizen en organisaties om inclusief te zijn en 

niemand buiten te sluiten. 
o Stimuleer vrijwilligerswerk en bemiddel actief tussen vraag en aanbod waar dat nodig 

is. 
 
Offensief tegen laaggeletterdheid 
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o Maak één wethouder en voldoende ambtenaren verantwoordelijk voor de 
vermindering van laaggeletterdheid. 

o Geef de aanpak van laaggeletterdheid een prominente rol bij bestrijding van 
samenhangende problemen, zoals schulden. 

o Maak afspraken over de aanpak van laaggeletterdheid onderdeel van elke subsidie 
en al het beleid. 

o Zet buddy’s en taalcoaches in om laaggeletterde ouders en hun kinderen intensief te 
ondersteunen bij het (leren) lezen. 

o Creëer een goede (non-)formele educatieve infrastructuur. 
o Zorg voor structureel screenen en doorverwijzen van laaggeletterden, bijvoorbeeld bij 

het aanvragen van een uitkering. 
o Verbeter taal- en rekenonderwijs. 
o Stimuleer werkgevers om op de werkvloer te werken aan de aanpak van 

laaggeletterdheid. 
o Werk samen met buurgemeenten, provincie en VNG om te lobbyen voor meer geld 

voor het aanpakken van laaggeletterdheid. 
 
 
 
 

Werkende armen 
Ongeveer een kwart van de inwoners van Nederland heeft de overheid hard nodig, maar heeft 
weinig vertrouwen in diezelfde overheid en vindt niet vanzelf de weg. Door problemen tegelijk 
aan te pakken en naast mensen te staan willen we voorkomen dat mensen onvoldoende 
gebruik maken van hun rechten. We hebben bijzondere aandacht voor mensen die werken en 
desondanks arm zijn, zoals mensen die het minimumloon of net iets meer verdienen, 
oproepkrachten en het laagstbetaalde deel van de zzp-ers.  
  



12 
 

3. …VOOR EEN PRETTIGE SAMENLEVING 
 
De samenleving is voor iedereen. De PvdA staat pal voor de vrijheid om te zijn wie je wil zijn 
en het bestrijden van discriminatie. We staan voor de vaste waarden van onze samenleving. 
Haarlemmermeerders hebben de opdracht de vrijheid die zij krijgen om te zijn wie zij zijn, ook 
te geven aan anderen. Tolerantie en respect voor elkaar, rekening houden met elkaar, humor, 
trots zijn op onze polder én op elkaar, zijn daarbij essentieel. Individuele vrijheid is enorm 
belangrijk. We geloven in gesprek en ontmoeting. Dat doen we op straat, op school, bij de 
sportverenging of bij een culturele instelling. Onze dorpshuizen en wijkgebouwen zijn 
toegankelijk voor iedereen. 
 
Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Kunst en cultuur gaat over 
wie we zijn, wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en naartoe gaan, over onze 
drijfveren en dromen. Kunst troost, daagt uit, onderzoekt, verrast, amuseert en geeft te denken, 
het raakt ons en is soms ongemakkelijk. Het is de schatkamer van ons verleden, een etalage 
van het heden en een kraamkamer voor de ideeën en verbeelding van de toekomst.  
 
Door te sporten blijft onze samenleving in beweging. Sporten is gezond en gelukkig sporten 
de meeste Haarlemmermeerders regelmatig. We gaan de drempels voor sport verder verlagen 
en richten de openbare ruimte zo in dat deze uitnodigt om te gaan bewegen.  
 
Kunst en cultuur 

o Beloon cultuurmakers fatsoenlijk, maak dit een voorwaarde voor subsidie. 
o Help culturele instellingen met fondsenwerving en crowdfunding, maak cultuur 

betaalbaar voor iedereen. 
o Vraag alle culturele instellingen de Code Culturele Diversiteit over te nemen zodat 

iedereen zich in producties kan herkennen. 
o Verlevendig winkelstraten met pop-up ateliers. 
o Versier blinde muren met Street Art, vooral in het centrum van Hoofddorp kan dit de 

openbare ruimte verfraaien.  
o Verzorg cultuureducatie op alle scholen, investeer in leerkrachten. Ook op het vmbo, 

in het speciaal onderwijs en op de praktijkschool.  
o Verbeter samenwerking tussen scholen en jeugd-cultuurinstellingen, zodat 

doorlopende leerlijnen ontstaan tussen school en cultuurbeoefening in de vrije tijd. 
o Geef een kermis in Park 21 ruimte om uit te groeien tot een heus festival. 
o Maak de bibliotheek gratis voor inwoners die het niet al te breed hebben. 

 
 

 
Street Art 

Street Art is een opkomende kunstvorm die bestaat uit grote schilderingen op (blinde) muren 
in de openbare ruimte. Sommige steden, zoals Miami, hebben er een toeristische trekpleister 
van gemaakt. Ook in Nederland is er veel waardering voor mooie Street Art. Hoofddorp kreeg 
onlangs zijn eerste Street Art, bovenop gebouw C. Dat smaakt wat ons betreft naar meer! 
 
 
 
 
Sport 



13 
 

o Creëer meer sportveldjes in buurten, ook voor nieuwe sportbelevingen zoals 3x3 
basketbal. 

o Richt de openbare ruimte zo in dat deze uitnodigt om te bewegen, en zorg ervoor dat 
mensen met een beperking zich ook uitgenodigd voelen. 

o Benut bestaande sportvelden en gebouwen beter en maak sportverenigingen zo 
inclusief mogelijk en stel ze open voor (non-profit) activiteiten van scholen (verlengde 
schooldag), verenigingen en organisaties. 

o Geef betrokken sportverenigingen die maatschappelijke problemen zoals 
eenzaamheid bestrijden, de ruimte en meer subsidie. 

 
Racisme en discriminatie 

o Verhoog pakkans van daders van discriminatie en racisme. 
o Maak aangifte doen van racisme en discriminatie makkelijk. 
o Prioriteer de bestrijding van discriminatie op grond van huidskleur, afkomst, seksuele 

voorkeur en religie. 
o Maak de overheid en publieke diensten van top tot teen meer divers. 
o Bestrijd arbeidsmarktdiscriminatie op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, handicap en 

seksuele geaardheid samen met het bedrijfsleven. 
o Bevorder ontmoeting tussen kinderen en jongeren door uitwisselingsprojecten, 

columnwedstrijden en activiteiten met deelnemers uit verschillende buurten.   
o Communiceer genderneutraal en vraag niet naar gender als dat niet relevant is. 
o Ondersteun LHBTI+ jongeren met activiteiten en begeleiding, zodat ze zich veilig 

voelen op school, bij sportverenigingen en in het uitgaansleven. 
o Prioriteer het tegengaan van eenzaamheid en het voorkomen van suïcide onder 

LHBTI+ jongeren. 
 
Nieuwkomers 

o Geef vluchtelingen, immigranten en expats een warm welkom, onder andere door de 
juiste informatie, één aanspreekpunt en tijdige signalering van behoeften van henzelf 
en hun gezinsleden. 

o Nieuwkomers leren zo snel mogelijk Nederlands en maken kennis met de samenleving, 
desgewenst met een buddy. 

o Iedereen die kan werken werkt, ook nieuwkomers. Zo nodig helpt de gemeente daarbij. 
o Nieuwkomers die hier komen wonen, accepteren de Nederlandse samenleving en 

onze waarden. Vrijheid en gelijkheid zijn de basis van onze samenleving.  
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4. …VOOR EEN GROENE POLDER 
 
Het groen, de lucht en het water van onze mooie polder bepalen hoe gezond we met z’n allen 
zijn. Op een aantal plekken in Haarlemmermeer overschrijdt de uitstoot van fijnstof en andere 
troep de normen. Dat moet snel veranderen. In onze gemeente houden we rekening met de 
longen van alle mensen, zorgen we ervoor dat bewoners van een flat ook groen in de buurt 
hebben en willen we dat het water zoveel mogelijk uitnodigt om een frisse duik te nemen.  
 
Laten we daarom onszelf een schone gemeente cadeau doen. Ons afval hergebruiken, oftewel 
circulair gebruiken. Huizen isoleren en schoon vervoer bevorderen. In je eentje red je het niet, 
samen bereik je meer. Daarom werken we de plannen uit met organisaties als Milieudefensie 
en Urgenda, en met de bedrijven én de Haarlemmermeerders zelf, die vaak uitstekende 
plannen hebben voor de bevordering van ecologie en duurzaamheid in hun eigen buurt.  
 
Een gezonde leefomgeving is voor iedereen goed, op korte en lange termijn. Gezonde lucht 
voorkomt gezondheidsproblemen, en een beter klimaat helpt om onze voeten droog te 
houden. Als bewoners van een polder begrijpen we het belang daarvan als geen ander.  
 
Klimaat 

o We willen de klimaatdoelstellingen van Parijs halen, en daar niet stoppen. De 
gemeente Haarlemmermeer wordt zo snel mogelijk klimaatneutraal. 

o Stimuleer inwoners en bedrijven om groene energie op te wekken, vooral door 
zonnepanelen.  

o Maak alle aanpassingen die goed zijn voor het klimaat (warmtepompen, 
zonnepanelen) zo makkelijk en goedkoop mogelijk (regelarme vergunningen, 
duidelijke verordeningen). 

o Gebruik 100% groene energie. De gemeente moet dit stimuleren en zelf het goede 
voorbeeld geven. Het wordt ook een subsidievoorwaarde. 

o Bouw zoveel mogelijk energieneutraal en verduurzaam bestaande woningen, juist die 
van mensen die dat niet zelf kunnen doen. 

o Isoleer en ventileer alle gebouwen, incl. scholen, goed.  
o Stimuleer groen vervoer: investeer meer in fietspaden en ruimte voor fietsers en 

voetgangers, trek de metro door naar Hoofddorp en houdt het overige openbaar 
vervoer tenminste op peil.  

 
Groen & Natuur 

o Stimuleer natuur inclusief bouwen: nieuwe wijken krijgen veel groen. 
o Haal bewoners over om geveltuintjes en boomsingeltjes te maken. 
o Blijf het Kampioenschap Tegelwippen organiseren om versteende tuinen groener te 

maken. 
o Tover doorstroomwegen om in groene lanen. 
o Richt de openbare ruimte zo groen mogelijk in, betrek bewoners bij keuzes hierover en 

maak inwoners medeverantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud als zij dat 
willen. 

o Maai gras niet korter dan nodig en ontzie dieren door maaien goed te plannen 
(ecologisch maaibeheer). 

o Richt bedrijventerreinen groen in. 
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Right to Challenge 
Haarlemmermeer kan veel meer verantwoordelijkheid bij inwoners neerleggen. In veel 
gemeenten zijn goede ervaringen opgedaan met het ‘right to challenge’, het recht om iets zelf 
te doen, als je denkt dat je het beter kunt dan de gemeente. Bewoners krijgen dan 
zeggenschap over de inzet van budgetten en kunnen ook zelf de uitvoer organiseren als zij 
dat willen. Dat willen we in Haarlemmermeer ook. 
 
 
Inkoop 

o Koop maatschappelijk verantwoord in. Vraag dit ook van subsidieontvangers en nodig 
andere bedrijven en organisaties uit hieraan mee te doen. 

 
Betere lucht, minder geluid 

o Zorg dat Schiphol zo snel mogelijk aan alle voorwaarden voor een natuurvergunning 
voldoet en breng het aantal vluchten van en naar Schiphol terug. 

o Meet geluid en uitstoot met echte metingen, niet (alleen) met computermodellen, en 
breng deze terug tot aanvaardbare niveau’s.  

o Verbied vluchten tussen 23.00 uur en 6.00 uur. 
o Geen tweede Kaagbaan. 
o Verplaats op langere termijn de start- en landingsbanen van Schiphol naar zee. 
o Beperk de snelheid op snelwegen in onze gemeente 24 uur per dag tot 100 km per 

uur. 
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5. …VOOR KANSEN VOOR KINDEREN 
 
Kinderen zijn niet alleen de toekomst, ze zijn nu ook al mensen. Daarom nemen we hen 
serieus. En juist omdat zij ook kwetsbaar zijn, hebben ze meer rechten dan volwassenen. In 
het kinderrechtenverdrag zijn bijvoorbeeld het recht op ontwikkeling, participatie en het recht 
dat hun belangen serieus genomen moeten worden, opgenomen. Kinderen hebben ook recht 
op cultuur, sport en familie. En ze mogen niet onnodig worden opgesloten of beperkt in hun 
vrijheid. 
 
Te veel kinderen groeien op in armoede. Of jongeren maken op jonge leeftijd schulden die ze 
lang blijven achtervolgen. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en vaak andere sociale 
problemen. Door de social media is groepsdruk groter geworden. Dan loop je het risico dat je 
verkeerde keuzes maakt en sterker nog, dat je met geld verleid wordt om criminele dingen te 
doen. Dan moet je sterk in je schoenen staan om jezelf te kunnen blijven en verstandig te 
kiezen. Ouders, scholen, verenigingen en de overheid hebben de verantwoordelijkheid om die 
kracht mee te geven. 
  
Jongeren willen kansen om iets van hun leven te maken. Er zijn veel verleidingen en 
uitdagingen en ieder keer opnieuw is het maken van een keuze nodig. Jongeren hebben bij 
het maken van de juiste keuze kracht nodig, en soms hulp. Ook om verkeerde ‘vrienden’ die 
gouden bergen beloven te kunnen weerstaan. Jongeren verdienen altijd een tweede kans. En 
vaak ook een derde.   
 
Jongeren serieus nemen 

o Betrek jongeren meer bij besluiten binnen de gemeente die directe invloed hebben op 
hun leven. Laat hen meebeslissen over waar er gespeeld wordt, en hoe hun omgeving 
eruit zal komen te zien. Creëer in elke kern een vorm hiervoor die bij de jongeren past, 
bijvoorbeeld een jongerenraad. 

o Maak jongerenrechtbanken mogelijk. 
o Baseer het aanbod van jeugdhulp, jongerenwerk en andere activiteiten voor jongeren 

op de vraag van jongeren. 
o Maak schoolpleinen toegankelijk en realiseer meer plekken voor jongeren. Overleg met 

jongeren over wat zij willen en hoe zij verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun 
plekken.  

 
 
 
 

Jongerenrechtbanken 
Op steeds meer middelbare scholen zijn er jongerenrechtbanken, maar nog niet in 
Haarlemmermeer. Jongeren die in de fout gaan en daarvoor hun verantwoordelijkheid willen 
nemen, kunnen hun zaak voorleggen aan de jongerenrechtbank. Jongeren zelf zijn de 
advocaten, aanklagers en rechters. Ook de benadeelde neemt, zo mogelijk, deel aan de 
zitting. Doordat jongeren zelf bepalen wat er nodig is om de gevolgen van een incident te 
herstellen, is er meer draagvlak voor de maatregelen en is er minder recidive. Ook worden 
jongeren uit de strafrechtketen gehouden.  
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Onderwijs 

o Stimuleer samenwerking tussen middelbare scholen en het mbo om verzekerd te zijn 
van een warme overdracht. 

o Laat jongeren uit het praktijk- en speciaal onderwijs niet in de steek en begeleid ze 
naar vervolgonderwijs of naar werk als dat nodig is. 

o Pas schoolgebouwen zo snel mogelijk aan de eisen van deze tijd aan, met ruimte voor 
individuele begeleiding, schoolmaatschappelijk werk en andere voorzieningen. 

o Gebruik schoolgebouwen optimaal, ook in de avonden. 
o Verbeter de relatie tussen onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk om leerkrachten te 

ontlasten. 
o Werk samen met scholen aan het minimaliseren van het lerarentekort. 
o Maak bijles en zomerschool mogelijk voor iedere leerling die dat nodig heeft, ook als 

ouders het niet kunnen betalen. 
o Ventileer alle schoolgebouwen voldoende, investeer hier meer in. 
o Garandeer een eerlijk schooladvies voor iedere leerling. 
o Verzorg uitstekend leerlingenvervoer zodat alle kinderen, ook uit de kleine kernen, 

veilig naar school kunnen. 
o Investeer in voor- en vroegschoolse educatie om te voorkomen dat peuters en kleuters 

uit kwetsbare gezinnen met een achterstand aan hun schoolcarrière beginnen. 
o Ondersteun scholen bij het verbeteren van hun leesonderwijs.  

 
Voorkomen en oplossen 

o Stimuleer sporten en bewegen. 
o Zorg voor voldoende speeltuinen en speelplekken waar kinderen en jongeren kunnen 

bewegen. 
o Geef eigentijdse voorlichting over geld, stress, eenzaamheid, grenzen aangeven en 

seksuele gezondheid. 
o Pak alcohol- en drugsgebruik aan door samenwerking van gemeente, scholen, 

jongerenwerk en politie. 
o Verlies vroegtijdige schoolverlaters niet uit het oog, treed hun actief tegemoet en 

begeleid hen weer terug naar school, een vervolgopleiding of werk. 
o Investeer in werk-leergangen, zodat ook jongeren die zich niet thuis voelen in de 

schoolbanken een goede opleiding kunnen afronden. 
 
Inclusief 

o Maak inclusief onderwijs mogelijk: bij nieuwbouw, uitbreiding én opknap van scholen 
maken we genoeg en geschikte ruimte voor alle leerlingen. 

o Bestrijd pesten en discriminatie om ervoor te zorgen dat kinderen zich fijn voelen op 
school, in de wijk en op verenigingen. 

o Pas speeltuinen aan, zodat ze ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking. 
o Maak sport en cultuur betaalbaar voor alle kinderen en jongeren door een 

Haarlemmermeerpas en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  
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6. …VOOR GOEDE ZORG  
 
Het kan iedereen overkomen dat je het niet meer alleen kan redden. Omdat je gezondheid in 
de weg staat of omdat er financiële problemen zijn. Als PvdA willen we mogelijke problemen 
een stapje voor zijn. Maar als je het niet meer redt, moet er iemand voor je klaar staan: 
iemand in je omgeving of een deskundige namens de gemeente. Soms zijn allebei nodig. 
 
De zorg die je dan krijgt, moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn. Met de beste oplossing 
die het probleem wegneemt of de negatieve gevolgen ervan zoveel mogelijk beperkt. We 
denken in creatieve oplossingen die passen bij de situatie. De gemeente moet samenwerken 
met deskundigen, vrijwilligers en mantelzorgers. Samen vormen zij het netwerk van diegene 
die ondersteuning nodig heeft. Mensen in de zorg verdienen een fatsoenlijk salaris en 
organisaties werken voor reële tarieven. Problemen worden zoveel mogelijk integraal 
aangepakt. Ieder gezin dat zorg of ondersteuning nodig heeft, krijgt één aanspreekpunt en zo 
min mogelijk hulpverleners. 
 
Goede zorg 

o Garandeer de kwaliteit van zorg door goede aanbestedingen door gezamenlijk met 
cliëntenorganisaties en zorgaanbieders de uitgangspunten voor inkoop en 
contractering te bepalen.  

o Geef voldoende zorg en koop dus ook voldoende in. 
o Maak ruimte voor vernieuwende initiatieven. 

 
 

Vraag gestuurde zorg 
Zorg aan huis die zo is vormgegeven dat de wensen van cliënten bepalend zijn voor de zorg 
die gegeven wordt. De cliënt bepaalt dus als het ware zelf het aanbod en beschikt ook over de 
middelen daartoe. Dit geldt waar mogelijk ook voor voorzieningen. Daar moeten mensen 
natuurlijk wel toe in staat zijn en het moet binnen (financiële) kaders passen, maar vraag 
gestuurde zorg is het uitgangspunt. 
 
 
   
Fatsoenlijke zorg 

o Hanteer reële tarieven, betaal aanbieders niet te veel en niet te weinig. 
o Betaal mensen in de zorg minimaal 14 euro per uur en salarissen passend bij hun werk. 
o Laat vertrouwde gezichten zorg en ondersteuning bieden. 

 
Snelle zorg  

o Beperk wachttijden en zorg dat niemand langer hoeft te wachten dan verantwoord is. 
o Signaleer problemen bij kinderen en jongeren vroeg en lever benodigde ondersteuning 

tijdig. 
o Verlies jonge zorgvrager, tussen 18-23 jaar, niet uit het oog. 

 
Toegankelijke zorg 

o Communiceer in eenvoudige taal en overal waar nodig. 
o Zorg dat mensen bij één loket terecht kunnen voor alle hulp. 
o Breng in kaart waar gezondheidsverschillen bestaan (bijvoorbeeld tussen mensen met 

een laag en hoog inkomen) en pak deze gericht aan 
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Mantelzorgers 
o Ondersteun mantelzorgers passend en op een manier die zij zelf fijn vinden, 

bijvoorbeeld door huishoudelijk werk bij de mantelzorger uit handen te nemen, passend 
vervoer, etc.   

o Bied respijtzorg om mantelzorgers op tijd en voldoende te ontlasten. 
Ontlast minderjarige gezinsleden van iemand die zorg nodig heeft maximaal en zorg ervoor 
dat zij kind kunnen zijn en blijven. 
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7. …VOOR EEN BETROKKEN BESTUUR 
 
De overheid en publieke diensten zijn er voor de inwoners. Niet andersom. De PvdA wil de 
komende periode hard werken aan een positievere politieke cultuur en een meer dienstbare 
bestuurscultuur. De gemeente staat naast de inwoners, niet tegenover. Inwoners worden veel 
eerder betrokken bij het maken van plannen en aan hun wensen wordt maximaal 
tegemoetgekomen.   
 
Onze inwoners moeten zich thuisvoelen bij hun eigen gemeente. De dienstverlening en 
informatievoorziening moet snel en makkelijk toegankelijk zijn. In de visie van de PvdA kent 
de gemeentelijke organisatie geen klanten, maar inwoners en ondernemers die op een 
dienstverlenende manier bij voorkeur mondeling of schriftelijk geholpen worden.  
 
Haarlemmermeerders willen niet alleen meedenken vanuit vastgestelde kaders en visies. Ze 
willen vooral zeggenschap over wat er in hun kern, buurt of wijk gebeurt. Sterker nog, steeds 
meer bewoners nemen initiatief voor het verbinden van informatie-, hulp-, welzijns- en (lichte) 
zorgvragen en aanbod in hun eigen buurt of wijk. De PvdA omarmt deze gemeenschapskracht 
en wil dit verder stimuleren.  
 
Voor dienstverlening met menselijke maat is het nodig dat medewerkers van de gemeente de 
functionele mens ook kunnen loslaten, zodat er ruimte blijft voor de persoonlijke mens, die 
buiten de bureaucratie staat. Als iets niet kan, wordt uitgelegd waarom en worden mensen 
geholpen bij het verkennen van wat er wel kan. Ook de politiek zal haar verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Door meer samen te werken ondanks de politieke verschillen. We vragen van 
onze inwoners om samen te werken, dan dienen we als politieke partijen het voorbeeld te 
geven.  
 
Zeggenschap 

o Geef bewoners maximaal de ruimte: als doelen op verschillende manieren bereikt 
kunnen worden, kom inwoners dan maximaal tegemoet. 

o Betrek inwoners vroeg bij besluitvorming en laat hun inbreng maximaal meewegen. 
o Giet een plan nooit in beton, een beter plan is altijd welkom. 

 
Menselijke maat 

o Kijk niet alleen naar regels, maar ook of het toepassen daarvan de beste uitkomst geeft: 
mensen gaan voor beleid. 

o Help mensen actief om hun weg te vinden in gemeenteland door zo goed mogelijk de 
weg te wijzen en zo warm mogelijk over te dragen.  

o Stel een lokale ombudsman aan die naast mensen kan gaan staan als zij vastlopen 
binnen de gemeente. 

 
 

Lokale ombudsman 
Een gemeentelijke ombudsman is bevoegd klachten over de gemeente te onderzoeken en te 
beoordelen. Hij kan ook aanbevelingen doen. Deze oordelen en aanbevelingen dienen te 
worden opgevolgd. De ombudsman voert zijn werk onafhankelijk en onpartijdig uit en is aan 
niemand ondergeschikt. 
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Toegankelijk 

o Maak alle publieke gebouwen, cultuurhuizen en musea optimaal toegankelijk: de           
gemeente gaat het goede voorbeeld geven. We vragen alle organisaties en 
ondernemers in de gemeente dit te volgen. 

o Maak de gemeentelijke website en de dienstverlening aan de loketten beter 
toegankelijk voor blinden, slechtzienden en doven. 

o Gebruik altijd eenvoudige taal (niveau B1) in communicatie (zoals in bewonersbrieven, 
digitale formulieren en op gemeentelijke websites) en stimuleer anderen dat ook te 
doen. 

o Geef laaggeletterden en Haarlemmermeerders met een verstandelijke beperking meer 
persoonlijke hulp bij het invullen van formulieren. 

o Vertaal crisiscommunicatie live in Nederlandse gebarentaal. 
 
Positieve politiek 

o Sluit een raadsakkoord met alle partijen over integriteit en andere afspraken over hoe 
we met elkaar en onze verantwoordelijkheid omgaan. 

o Betrek zo mogelijk meer partijen dan nodig bij de coalitievorming. 
o Stimuleer samenwerking tussen oppositie en coalitie en kom als coalitie de oppositie 

tegemoet waar dat kan en een breder draagvlak oplevert. 
 


