VOOR EEN
HAARLEM
DAT WERKT
Verkiezingsprogramma PvdA Haarlem 2014-2018

Stem op woensdag 19 maart PvdA.
Voor een Haarlem dat werkt.
Dit is een uitgave van de PvdA Haarlem.
Kijk voor meer informatie op onze website: haarlem.pvda.nl.

ALLE POLITIEK IS LOKAAL
"All Politics is Local". Met die woorden vatte de oud-voorzitter van het Amerikaanse Huis van
Afgevaardigden Tip O'Neill de belangrijkste opdracht aan politici samen: snap wat er lokaal leeft, bij de
mensen in je de stad, in de buurt. Omdat recht doen aan mensen, recht doen aan hun alledaagse
wensen, verlangens of verzuchtingen, de essentie van onze politiek is.
Daarom doet de PvdA ook lokaal wat nodig is om Nederland uit de crisis te helpen en te werken aan het
land van morgen. Een land waar jong en oud de zekerheid van een baan hebben - met een fatsoenlijk
inkomen. Waar ouderen en zieken zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en de zorg krijgen die ze nodig
hebben. Waar banken en aandeelhouders dienstbaar zijn aan de samenleving en niet enkel aan
zichzelf.
En het goede is: lokale politiek – ook in Haarlem – wordt in de komende vier jaar alleen maar
belangrijker. Het doet er meer dan ooit toe welke keuzes in de komende vier jaar in Haarlem worden
gemaakt. En door wie. Omdat in de komende jaren de verantwoordelijkheid voor essentiële publieke
voorzieningen – de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten, de jeugdzorg, de sociale
werkvoorziening – in de handen van gemeenten komt. Van Den Haag naar Haarlem dus.
Dat is een goede ontwikkeling. Want in de gemeenten - dichtbij mensen - wordt de strijd tegen de grote
instellingen, tegen de vermarkting van de samenleving gewonnen. Daar wint de menselijke maat. In
gemeenten worden de juiste contacten gelegd tussen werkgevers en werkzoekenden. En worden
plekken vrijgemaakt voor diegenen die niet 100% productief zijn maar daarom niet minder recht
hebben op een baan, gewoon bij een baas, tussen collega's. In de buurt wordt afgerekend met de
stopwatch-cultuur door uitbesteding en aanbesteding en wordt de zorg op maat geleverd.
Wat we precies gaan doen? Dat vindt u in dit verkiezingsprogramma. Dit alles met het doel uw
gemeente sterker en socialer te maken. Lees het programma door, blader er doorheen of zoek gericht
het onderwerp uit dat u het meeste interesseert. Maar onthoudt een ding: meer dan ooit doet het er
straks toe wie in uw gemeente de besluiten neemt. En de keuze is aan u.
Kiest u voor een partij die liever wegen en lantaarnpalen aanlegt dan het geld aan zorg, onderwijs en
sociale voorzieningen besteedt? Kiest u voor partijen die al hun energie steken in het verzet tegen alle
veranderingen en verantwoordelijkheden, in plaats van in het verbeteren van de zorg en verbeteren van
de buurt? Of kiest u voor een partij die zorg, werk en solidariteit in haar genen geeft, die haar
verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat Haarlem sterker en socialer wordt?
Wij zouden het natuurlijk wel weten, maar de keuze is aan u op 19 maart 2014!
Jeroen Fritz
Lijsttrekker PvdA Haarlem
Diederik Sam som
Politiek leider Partij van de Arbeid
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INLEIDING
Voor u ligt het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA Haarlem. Wij zijn er trots op dat dit
programma tot stand is gekomen dankzij een grote betrokkenheid van veel Haarlemmers, leden van de
PvdA in Haarlem en organisaties uit de stad. Deze betrokkenheid bleek onder andere tijdens een
drukbezochte ideeënfabriek over het programma in het voorjaar van 2013.
De PvdA heeft de afgelopen vier jaar veel bereikt voor onze stad. We hebben vooral ingezet op werk,
leefbaarheid en op aandacht voor de meest kwetsbaren in onze stad. We hebben daarbij gezorgd voor:
•

•
•
•
•

•
•
•

Zoveel mogelijk mensen aan het werk. 'Dat hebben we gedaan door mensen (weer) naar werk te
begeleiden, jeugdwerkeloosheid aan te pakken, stageplaatsen te creëren en ondernemerschap te
bevorderen en te faciliteren;
Een betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein de Waarderpolder, waar inmiddels ook veel
nieuwe bedrijven zijn gevestigd;
Maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven. Bedrijven die door de gemeente worden ingehuurd,
worden gevraagd om bijvoorbeeld mensen met een achterstand in te zetten;
Het pontje dat Zuid en Oost verbindt: een veelgebruikte verbinding voor fietsers, en ook een
verbinding tussen erg van elkaar verschillende delen van de stad;
'Meer veiligheid, leefbaarheid en levendigheid in de stad. Dat hebben we bereikt door de aanpak
van criminele jongeren in Schalkwijk, ruimere sluitingstijden voor horeca en winkels, een keurmerk
voor veilige coffeeshops, bevordering van toeristisch bezoek en gerichte investering in de openbare
ruimte en woonkwaliteit in de stad en de wijken;
Een prachtige ontwikkeling van Delftwijk in Haarlem Noord met een mooi winkelcentrum, goede
voorzieningen en fijne woningen;
Het doorvoeren van noodzakelijke bezuinigingen maar niet ten koste van de minima. Omdat het
onze plicht is om de kwetsbaarsten in Haarlem te ontzien;
Minder schooluitval. Door de regionale aanpak hebben wij de leerlingen beter in beeld. Daardoor is
het aantal voortijdig schoolverlaters in onze regio met 25% fors gedaald.

Dit en meer heeft de PvdA de afgelopen jaren in Haarlem bereikt. We willen hier heel graag mee
doorgaan. Juist nu. Om samen te zorgen voor een solidaire, ongedeelde en sterke stad. Daarom vragen
we ook voor de komende jaren uw steun zodat de PvdA het verschil kan blijven maken.
U leest in dit programma hoe we dat de komende vier jaar willen gaan doen.
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UITGANGSPUNTEN
Haarlem is een geweldige stad om in te wonen ondanks de voortdurende economische crisis. De lokale
politiek wordt daarbij steeds belangrijker doordat ‘Den Haag’ meer en meer taken en
verantwoordelijkheden bij gemeentes neerlegt. Hierdoor zullen de overheid, de inwoners van Haarlem,
maatschappelijke organisaties en bedrijven meer en op andere manieren met elkaar gaan
samenwerken. Dit biedt nieuwe uitdagingen, maar ook kansen. Kansen om deze stad zo geweldig te
houden, ook in tijden van bezuinigingen, en richting toekomst een nog fijnere stad te maken.
Daarbij is het nodig om scherpe keuzes te maken. Want de financiële middelen van de gemeente
worden getroffen door de economische omstandigheden. We hebben minder te besteden en de PvdA
staat in Haarlem voor een financieel solide beleid. Daarom vindt de PvdA het verstandig om voor de
komende periode duidelijke uitgangspunten te formuleren die de kern vormen van dit
verkiezingsprogramma. Deze uitgangspunten geven ook duidelijkheid over de prioriteiten die we willen
stellen. Zo geven we inzicht in de keuzes die we maken om in de komende jaren de bezuinigingen die
noodzakelijk zijn, te realiseren. Bovendien vindt de PvdA dat we niet alleen maar moeten kijken hoe we
minder uit gaan geven, maar dat we ook moeten kijken naar mogelijkheden om de inkomsten te
vergroten. Ook dat is een manier om de financiën van de gemeente gezond te houden.
We willen de kracht van de stad zelf benutten. Wat we willen doen, doen we zoveel mogelijk met de
buurten en wijken zelf. De verscheidenheid van deze buurten en wijken vraagt om maatwerk vanuit de
gemeente. In het ene geval kan de gemeente de buurt misschien meer ondersteunen en faciliteren, in
het andere geval zal de gemeente meer zelf de regie moeten pakken.
Onze uitgangspunten maken niet alleen duidelijk wat er allemaal niet meer kan, maar geven vooral ook
aan waar we kansen zien en wat we in alle gevallen belangrijk vinden voor de stad. Deze
uitgangspunten zijn:
Een solidaire stad
In Haarlem zijn we niet onverschillig ten opzichte van elkaar, maar kijken we juist naar elkaar om. De
PvdA wil een respectvolle samenleving waarin iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden.
Als je deze mogelijkheden even niet hebt, krijg je een steuntje in de rug. We leggen ons niet neer bij
armoede en onrecht. Zo sluiten we niemand uit en geven we vorm aan een solidaire stad waarin
iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en de mogelijkheid heeft vooruit te komen.
Een ongedeelde stad
Of je nou in Schalkwijk of in de Leidsebuurt woont, in Haarlem-Oost of in de Koninginnebuurt,
Haarlemmers hebben overal dezelfde kansen en mogelijkheden. In alle wijken kun je goed onderwijs
volgen. Je hoeft je nergens onveilig te voelen en overal heb je dezelfde kans om een fatsoenlijk bestaan
op te bouwen. Dat is waar de PvdA voor staat. Dus we investeren juist in die delen van de stad waar het
nu minder prettig is om in te wonen dan in andere. Zodat alle inwoners in Haarlem in een fijne, veilige
en mooie stad wonen.
Een sterke stad
De economische crisis laat zich in Haarlem ook voelen. Iedereen kent wel iemand die zijn baan is
kwijtgeraakt. Helaas kan de gemeente niet zomaar even zorgen voor een heleboel nieuwe banen. Maar
we kunnen wel de lokale en regionale economie versterken. Wij kiezen daarbij voor het versterken van
de kracht van Haarlem: Haarlem als cultuur- en winkelstad, die veel toeristen trekt en waar creatieve
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ondernemers zich graag vestigen. Ondernemers die nieuwe banen creëren, waardoor meer
Haarlemmers aan de slag komen, zichzelf kunnen ontplooien en een fatsoenlijk bestaan opbouwen.
Deze uitgangspunten bieden ook handvatten om op een sociale en verantwoorde manier in de
komende periode nog eens 8 tot 10 miljoen euro per jaar te bezuinigen. De PvdA vindt financieel solide
beleid belangrijk en wil deze bezuinigingen invullen zonder inbreuk te doen op deze uitgangspunten. De
sterkste schouders kunnen ook in Haarlem de zwaarste lasten dragen. Daarom wil de PvdA in de
komende periode niet bezuinigen op sociaal beleid, welzijn, zorg en een economie die werkgelegenheid
creëert. Ook kiezen wij ervoor onderwijs, veiligheid en cultuur buiten schot te houden.
De PvdA ziet kansen om circa 7 miljoen euro te bezuinigen door het schrappen of anders uitvoeren van
taken. Wij denken daarbij onder meer aan meer digitale dienstverlening, minder regelgeving, een
goedkoper parkeerbeleid, efficiënter gebruik van sportlocaties, versobering van onderhoud en inrichting
van de openbare ruimte, globalere bestemmingsplannen en minder nieuw beleid.
Daarbij vindt de PvdA bezuinigen niet de enige manier om de financiën van de gemeente op orde te
houden. We ontkomen er niet aan ook een bijdrage van de Haarlemmers te vragen. Zo kunnen we de
inkomsten van de gemeente verhogen om te voorkomen dat er nog meer pijnlijke bezuinigingen
moeten worden doorgevoerd. Daarom is de PvdA voorstander van een verhoging van de Onroerende
Zaak Belasting en de parkeertarieven. Dat kan samen circa 3 miljoen euro opleveren.
Door deze combinatie van bezuinigen en het genereren van meer inkomsten, kan de PvdA voldoen aan
de benodigde maatregelen om de overheidsfinanciën in Haarlem gezond te maken.
Een solidaire stad, een ongedeelde stad, een sterke stad.
Dit zijn onze uitgangspunten voor het verkiezingsprogramma en de inzet van de PvdA in de komende
raadsperiode. Deze uitgangspunten geven niet alleen duidelijkheid over de vraag waar de PvdA wel en
niet op wil bezuinigen, maar laten vooral ook zien wat we belangrijk vinden. Dat doen we binnen alle
onderwerpen waar de gemeente over gaat. Zowel voor de bestaande taken van de gemeente, als voor
de nieuwe taken die op ons af komen. We vinden het belangrijk om deze taken zo dicht mogelijk bij de
mensen voor wie ze bedoeld zijn, te organiseren. Dat gaan we doen door te zorgen voor:
•
•
•
•
•
•
•

Zoveel mogelijk werk: economie & werk, cultuur, bereikbaarheid;
Betaalbaar wonen: écht betaalbare woningen in alle delen van de stad;
Aandacht voor elkaar: zorg en welzijn, jeugdzorg, ouderen, armoedebeleid en diversiteit;
Goed onderwijs voor iedereen: overal goed onderwijs, aandacht voor schooluitval;
Goed onderhoud en groen: goed onderhoud, ruimte voor de fiets en duurzaamheid;
Veiligheid;
Sport en bewegen.
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ZOVEEL MOGELIJK WERK
De PvdA wil dat zoveel mogelijk mensen aan de slag kunnen. Zelf voor je eigen inkomen kunnen zorgen
en een fatsoenlijk bestaan opbouwen is heel belangrijk. Belangrijk voor mogelijkheden om je te
ontwikkelen of bijvoorbeeld een sociaal netwerk te kunnen uitbreiden en voor het gevoel van
eigenwaarde. Banen ontstaan daar waar de economie groeit en bloeit. De gemeente kan hier een
belangrijke rol in spelen. Door te kiezen voor economische speerpunten en de randvoorwaarden voor
die economie zo goed mogelijk in te vullen. Daarom staan we in dit hoofdstuk stil bij al deze
randvoorwaarden: economie, werk, cultuur, bereikbaarheid
Economie
Haarlem staat goed op de kaart als cultuurstad en winkelstad. Dit trekt veel toeristen – jaarlijks meer
dan één miljoen. Deze toeristen geven hier allemaal geld uit en zorgen voor een bruisende en gezellige
sfeer in de stad. Daarnaast is Haarlem meer en meer een broedplaats voor creatieve bedrijvigheid. De
PvdA wil dat de gemeente deze economie verder versterkt: Haarlem cultuurstad en Haarlem winkelstad.
Zodat er nog meer toeristen naar Haarlem komen en dat alle toeristen ook nog een beetje meer geld
uitgeven in Haarlem dan ze nu al doen. Want meer besteding leidt tot meer werkgelegenheid. De PvdA
gaat werken aan alle randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn. Daarom zijn dit de plannen voor de
komende vier jaar:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

We werken aan een betere ‘citymarketing’ om Haarlem cultuur- en winkelstad nog beter op de kaart
te zetten;
We willen dat toeristen hun bezoek aan Haarlem verlengen. Hiervoor is het aanbod van betaalbare
hotels van belang. Daarom willen we zorgen voor meer hotelbedden;
Door afspraken te maken met ondernemers middels Social Return On Investment (SROI) bieden
hotels meer leer/werkplekken voor jongeren;
Ook maken we de binnenstad aantrekkelijker door meer kleinschalige mogelijkheden voor
onderdak zoals ‘wonen boven winkels’ te creëren;
We bieden ruimte aan ondernemers die met goede plannen komen waar bezoekers aan Haarlem
behoefte aan hebben – met zo min mogelijk regels en meer service;
De bereikbaarheid van de binnenstad is heel belangrijk voor onze economie. Treinstations in
Haarlem zien we daarom als mobiliteitsknooppunten waarvoor we het aansluitend vervoer beter
gaan regelen. Dat biedt tevens kansen voor werkgelegenheid;
Het is van belang stevig in het vestigingsklimaat te investeren. Voor het vestigingsklimaat is het
gunstig om de aantrekkingskracht van Haarlem beter te profileren vanuit de rijke culturele historie;
We willen een onderwijsaanbod stimuleren dat past bij de profilering van Haarlem als cultuur- en
winkelstad;
We willen kijken naar een goede herbestemming van de Koepelgevangenis, die hoogstwaarschijnlijk
in 2015 leeg komt te staan, die past bij onze economische speerpunten;
We versterken de Waarderpolder als duurzaam en modern bedrijventerrein;
We willen leegstaande gebouwen beschikbaar maken voor creatieve bedrijven, initiatieven en
evenementen. Ook om het gebied rondom leegstaande gebouwen nieuw elan geven;
We willen het wijkgericht werken stimuleren. Daarom starten we een of meerdere pilots met
wijkbedrijven of bewonerscoöperaties. De gemeente geeft in deze pilots de ruimte aan initiatieven
om te groeien en ondersteunt dit waar mogelijk;
We werken waar mogelijk nauw samen met de regio en houden vast aan een goede positie van
Haarlem in de Metropoolregio Amsterdam.

Verkiezingsprogramma PvdA Haarlem 2014-2018

7 / 19

W erk
Werk is voor iedereen ontzettend belangrijk. Het voorziet je van een inkomen, het geeft zelfrespect,
zelfstandigheid en vaak ook ontwikkelingsmogelijkheden. Werk is ook de aanjager van integratie en
participatie. Daarom is voldoende werkgelegenheid een prioriteit voor de PvdA. Omdat er nu veel
Haarlemmers zijn die werk zoeken. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat alle werkzoekenden uit
Haarlem op de juiste manier worden ondersteund en daarmee mogelijk te maken dat iedere open
vacature in Haarlem en omstreken kan worden ingevuld. Daarom zijn dit de plannen voor de komende
vier jaar:
•

•

•

•

•

•
•

We willen dat werkgevers, werknemers en de overheid zich er optimaal voor inspannen dat mensen
niet thuis komen te zitten maar, mochten ze hun baan dreigen te verliezen, meteen elders aan de
slag komen;
Waar nodig willen we werkzoekenden helpen om hun netwerk te versterken, of via stages en
leerwerktrajecten hun kennis, ervaring, vaardigheden en competenties verder te ontwikkelen. Zo
versterken we de eigen kracht van werkzoekenden;
Als mensen door nieuwe wetgeving vanuit Den Haag worden verplicht tot een tegenprestatie in ruil
voor een uitkering vinden we het als PvdA Haarlem van belang dat er rekening gehouden wordt met
wat mensen kunnen en dat genoemde tegenprestatie bijdraagt aan het zo snel mogelijk vinden van
regulier werk;
Wij willen een plan ontwikkelen waarmee voor werkzoekenden meer mogelijkheden ontstaan om
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij de steeds grotere groep van Buurtbedrijven mogelijk te maken. Dit
kan een opstap zijn naar een betaalde baan. We letten daarbij wel op of aanbieders van
vrijwilligersplekken geen misbruik maken van de situaties om zo gratis of goedkope arbeid binnen
te halen;
We vragen van de gemeente Haarlem om het goede voorbeeld te geven. Als werkgever en
opdrachtgever kun je eisen stellen aan bijvoorbeeld de manier waarop bedrijven met hun
werknemers omgaan;
Via Social Return on Investment vragen we bedrijven die door de gemeente worden ingehuurd een
bijdrage te leveren aan sociale doelstellingen;
We willen er voor zorgen dat werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen samenwerken om te
zorgen voor opleidingsmogelijkheden die invulling geven aan de behoefte om “een leven lang te
blijven leren en ontwikkelen”. Zo kunnen mensen hun hele loopbaan actief blijven op de
arbeidsmarkt.

Cultuur
Haarlem is een geweldige cultuurstad. Cultuur verbindt en oefent een grote aantrekkingskracht uit op
ondernemers, kunstenaars, musici en bezoekers aan de stad. Met het Patronaat, de Toneelschuur, de
Philharmonie en de Stadschouwburg heeft Haarlem vier grootse podia die in het recente verleden allen
vernieuwd en/of verplaatst zijn en klaar zijn voor de toekomst. Naast prachtige musea, die het verleden
van de stad belichten, maar ook kansen bieden aan moderne kunst, zijn creatieve en kunstzinnige
initiatiefnemers actiever dan ooit. De cultuur in Haarlem is niet alleen een verrijking voor de stad en
haar inwoners, maar is ook een economische factor van belang. De PvdA wil ook daarom cultuur in de
stad verder versterken. Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:
• Culturele en creatieve initiatiefnemers worden zo goed mogelijk ondersteund. Bijvoorbeeld door
meer vrije ruimten in de stad aan te wijzen voor exposities, of door het makkelijker verlenen van
vergunningen;
• We wijzen culturele instellingen en podia op de kansen die ontstaan als er meer met elkaar en met
bedrijven en organisaties buiten de culturele sector wordt samengewerkt;
• We willen zoveel mogelijk jongeren wijzen op de Cultuurpas. De Cultuurpas biedt alle jongeren
toegang tot cultuur.
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•

•

We vinden het belangrijk dat cultuur niet alleen van en voor de hoogste inkomens is. Daarom willen
we dat musea, theaters, bioscopen en bibliotheken beschikbaar en toegankelijk blijven voor
iedereen. We maken ons daarom sterk voor de Haarlem Pas;
We maken ons sterk voor de realisatie van oefen- en studioruimten voor bandjes, zodat Haarlem
zich in de toekomst kan blijven profileren als kweekvijver voor muzikaal talent.

Bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid van Haarlem is belangrijk voor alle inwoners van de stad, voor bedrijven en
voor mensen die Haarlem willen bezoeken. Daarmee is bereikbaarheid ook van belang voor onze
economie en de werkgelegenheid in de stad. We letten er op dat de bereikbaarheid van Haarlem de
leefbaarheid van de stad niet schaadt en dat deze niet ten koste gaat van onze doelstellingen op het
gebied van duurzaamheid. Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:
•

•
•

We blijven werken aan goed en duurzaam openbaar vervoer. Daarom zijn we voorstander van de
vertramming van de Zuidtangent èn een directe spoorverbinding tussen Haarlem Centraal en
Schiphol. We willen een goede aansluiting op het NS nachtnet en een goede aansluiting tussen
treinen en bussen;
In de stad geven we het fietsverkeer zo veel mogelijk de ruimte;
De noodzakelijke aanpassingen aan de Oostelijke Randweg worden uitgevoerd. In overleg met
Provincie, Rijk en omliggende gemeenten wordt bekeken hoe de Velserboog zo snel mogelijk
gerealiseerd kan worden. Ook stellen we de Waarderbrug open voor autoverkeer in beide
richtingen.
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BETAALBAAR WONEN
Haarlem is een geliefde stad om te wonen. Daardoor blijft de vraag naar woningen groot. Toch kan niet
iedereen in Haarlem een woning vinden die bij hem of haar pas of betaalbaar is. Daarom hecht de PvdA
aan een goede regionale samenwerking om in de Haarlemse en regionale behoefte aan woonruimte te
voorzien en willen we de komende periode vasthouden aan de uitvoering van bestaande
woningbouwplannen en projecten en nieuwe initiatieven bevorderen.
Maar dat is niet genoeg. De PvdA ziet dat steeds meer mensen moeite hebben om een betaalbare
woning te vinden. Nieuwbouwwoningen zijn vaak te duur voor hen. Toch hebben ook zij recht op een
betaalbare woning, waarbij betaalbaarheid voor ons niet alleen over de kosten van de woning zelf gaat,
maar ook over de bijbehorende energielasten. Als de woning zelf goedkoop is, maar de maandlasten
voor de energie zijn erg hoog, dan is de woning nog steeds te duur. We geven daarbij speciale aandacht
voor de gezinsinkomens tot 40.000 euro omdat hier de grootste problemen zijn om nog een betaalbare
woning te vinden. Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

We willen stevige afspraken maken met de Haarlemse woningcorporaties, dat er in alle delen van
de stad voldoende betaalbare (totale woonlasten dus inclusief energie) woningen worden
aangeboden, met een minimum van 30% sociale huur en het vastleggen van sociale koop bij
nieuwbouw;
Om de doorstroming te vergroten willen we ook afspreken dat er 10% extra middeldure
huurwoningen worden aangeboden. Daarnaast moet tenminste 75% van de woningen met een
huurprijs tussen de 675 en 800 euro, die bij woningcorporaties vrijkomen, gereserveerd worden
voor middeninkomens;
Bij de vraag of er in wijken moet worden overgegaan tot renovatie of sloop-nieuwbouw kiezen we bij
voorkeur voor een beperkte renovatie om te voorkomen dat de huurprijs te veel stijgt. Bij renovatie
is niet alleen verbetering van het wooncomfort van belang maar ook de isolatie van woningen,
opdat de energielasten lager worden. De bouw van nieuwe woningen mag niet zonder meer ten
koste gaan van bestaande woningen en het aanwezige groen;
Bestaande bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld in Parkwijk of de Slachthuisbuurt, gaan door en
daarnaast kijken we samen met de bredere regio welke woningbouw er nog meer in de regio en dus
ook in Haarlem, mogelijk is;
We willen meer mogelijkheden creëren om leegstaande kantoren, schoolgebouwen en in verval
zijnde panden van de gemeente en andere overheden om te bouwen tot betaalbare én duurzame
huur- en koopwoningen. Dat geldt ook voor het (tijdelijk) herbestemmen van kantoorpanden ten
behoeve van studentenkamers om te voorzien in het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren
en studenten. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor tijdelijke woonoplossingen op
bijvoorbeeld braakliggende terreinen;
We willen de mogelijkheid stimuleren om zelf een betaalbaar energiezuinig huis te bouwen. Dit kan
bijvoorbeeld door verkaveling van gemeentegronden en de oprichting van een kavelwinkel. We
denken daarbij ook aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), zelf bouwen op basis van
een ‘keuzemenu’ en aan woningen op kleine onbenutte stukken gemeentegrond;
We willen bouwvoorschriften aanpassen om nieuwbouwwoningen levensloop- én energiebestendig
te maken;
We willen meer huizen als goedkope “klushuizen” aanbieden met een opknapverplichting;
We willen het aantal startersleningen uitbreiden;
We zorgen voor voldoende ‘Pauzewoningen’ voor inwoners die tijdelijk woonruimte nodig hebben
wegens privé omstandigheden zoals huiselijk geweld of het beëindigen van een relatie.
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AANDACHT VOOR ELKAAR
De meeste mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben – bijvoorbeeld omdat je als kind ouders
hebt die niet langer voor je kunnen zorgen, omdat je je baan bent kwijtgeraakt of omdat je simpelweg
ouder wordt of ziek bent, willen het liefst zo lang mogelijk in Haarlem, in hun eigen buurt deze zorg
kunnen krijgen. En het liefst met mensen om zich heen van wie ze houden. Zonder ze tot last te zijn.
Want wie echt ziek is wil professionele hulp en niet de buurman. Dat is wat de PvdA wil.
Sociale steun, zorg en welzijn
Steeds meer ouderen, langdurig zieken en mensen met een beperking blijven langer zelfstandig in hun
eigen huis wonen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente zorg en ondersteuning zo dicht
mogelijk in de buurt organiseert. Dat professionals meer gaan samenwerken met de burgers. En dat we
werken aan preventie, om zo lang mogelijk te voorkomen dat mensen (zwaardere) zorg nodig hebben.
Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:
•

•

•

•
•

•

Zorg op menselijke maat zoveel mogelijk in de wijken organiseren. Samen met sociale wijkteams en
praktijkondersteuners van huisartsen. We helpen Haarlemmers te bekijken wat ze zelf met behulp
van eigen netwerk kunnen, en bieden zonodig directe hulp;
Mensen willen zoveel mogelijk zelf bepalen welke hulp ze krijgen. Daarom willen we dat
mantelzorgers en vrijwilligers samen met professionals zoeken naar praktische oplossingen voor
zorgproblemen. Waar mogelijk willen we persoonsgebonden budgetten inzetten. We bieden hulp en
bijstand aan ouders en patiënten als zij zelf zorgvoorzieningen willen starten;
We versterken de eigen kracht en netwerken van mensen, bijvoorbeeld door het sociale draagvlak
in wijken te versterken. Wijkbewoners kunnen medezeggenschap krijgen over bepaalde
voorzieningen en te verdelen budgetten binnen een wijk;
We willen vrijwilligers en mantelzorgers zoveel mogelijk helpen bij de werkzaamheden die zij
verrichten;
We zorgen er voor dat voor mensen met beperkingen (verstandelijk, lichamelijk, psychisch)
voldoende expertise beschikbaar is om ondersteuning bij zelfstandig wonen en leven mogelijk te
maken;
We zorgen voor een goede spreiding van woonvoorzieningen voor mensen met beperkingen of
bijvoorbeeld bijzondere groepen zoals (ex) daklozen.

Ouderenbeleid
Haarlem is een aantrekkelijke stad voor ouderen en moet dat ook blijven. Het aandeel oudere burgers
zal de komende jaren flink toenemen. Meer ouderen blijven steeds langer thuis wonen. De
mogelijkheid voor de oudere Haarlemmers om naar vermogen deel te nemen aan het openbare leven
hoort voor de PvdA bij Haarlem. Ook voor het ouderenbeleid geldt voor onze partij dat er een vangnet
moet zijn voor ouderen die dat het meeste nodig hebben. Voor ouderen zijn zaken als leefomgeving,
mobiliteit(svoorzieningen), veiligheid, eenzaamheid, geestelijke en medische zorg van grote invloed op
het welzijn en welbevinden. Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:
•
•
•

We willen bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woonomgeving kunnen
blijven;
We werken aan goede vervoersvoorzieningen om de mobiliteit van de ouderen zo goed mogelijk te
kunnen handhaven;
Ouderen moeten zich veilig kunnen voelen. Daarom werken we aan een netwerk van vrijwilligers en
beroepskrachten in de buurt en bijvoorbeeld een telefoonnetwerk. Ook zorgen we ervoor dat de
gemeente of een zorgcentrum niet alleen per internet goed te bereiken is;
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•

•
•

We zorgen voor goede thuiszorg die gebaseerd is op persoonlijk contact waarbij de persoonlijke
relatie centraal staat. Dus niet elke dag een ander voor de steunkousen en weer een ander voor de
douchebeurt;
Ouderen die extra steun nodig hebben krijgen dat;
We besteden extra aandacht aan bijzondere groepen zoals ouderen van allochtone afkomst of ‘roze
ouderen’. We letten hierbij op knelpunten die speciaal voor deze groepen bestaan.

Jeugdzorg
De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA wil deze kans
benutten om de Jeugdzorg beter en efficiënter te organiseren. Hierbij willen we uitgaan van de eigen
kracht van kinderen, jongeren en ouders. Samen zorgen we voor goede toegankelijkheid en
samenhang. We zetten in op sociale steun en lichte hulp dichtbij huis. En we garanderen specialistische
hulp waar dat echt nodig is. Er is extra aandacht nodig voor wijken waar de gezonde ontwikkeling van
kinderen extra inzet vergt van het onderwijs en van professionals. Daarom zijn dit de plannen voor de
komende vier jaar:
•

•

•
•

•

•
•
•

We zorgen in elke wijk voor een goed toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kunnen
Haarlemmers direct of via internet terecht voor opvoedingsvragen en ondersteuning en werken we
aan preventie. In wijken met meer allochtone kinderen zorgen we ervoor goed aan te sluiten bij
deze groep en hun specifieke vragen;
We zorgen voor goede gezinscoaches (CJG coaches). Deze coaches hebben voldoende kennis over
psychische problemen en verstandelijke beperkingen en werken nauw samen met de partners in de
wijk, de sociaal wijkteams en met het onderwijs en leerplichtambtenaren;
We zetten gezins- of jongerencoaches sneller in om spijbelaars en schoolverlaters bij te staan om
problemen te voorkomen;
Voor specialistische vormen van hulp zorgen we voor genoeg kennis en zo min mogelijk
bureaucreatie. Specialistische hulp is intensief waar nodig en zoveel mogelijk aan huis, gebruik
makend van het eigen vertrouwde netwerk, in plaats van een verblijf in een instelling;
We willen een regionaal centrum voor de melding en aanpak van kindermishandeling en huiselijk
geweld, waar direct de juiste hulpverlening kan worden georganiseerd. We zorgen dat in alle
organisaties waar gewerkt wordt met ouders en kinderen, professionals en vrijwilligers worden
getraind in het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. En als de veiligheid in het
geding is zorgen we voor voldoende opvangvoorzieningen voor kinderen,
bij voorkeur in pleeggezinnen;
De jeugdbescherming en –reclassering zet in op het hulpverlenen met drang in plaats van met
dwang en streeft naar verlaging van het aantal onder toezichtstellingen;
Voor crisisinterventie is er een regionale crisisdienst jeugd met eigen opvangmogelijkheden.

Arm oedebeleid
Steeds meer mensen moeten van een te laag inkomen rond zien te komen. De PvdA vindt dat niemand
in armoede hoeft te leven. Vooral kinderen niet. We hebben daarom een armoedemonitor ontwikkeld
waarmee goed is bij te houden voor welke gezinnen de problemen nu het grootst zijn. We letten daarbij
extra op ‘stapeling’: gezinnen in Haarlem die de dupe zijn van meerdere bezuinigingsmaatregelen
tegelijk. Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:
•
•

We willen de bestaande minima-regelingen behouden. Zo zorgen we ervoor dat mensen die van een
net te klein inkomen rond moeten komen, zich nog kunnen redden;
Veel mensen die recht hebben op de minima-regelingen maken hier nu nog geen gebruik van. Wij
willen mensen actief benaderen zodat ze goed weten van welke mogelijkheden ze gebruik kunnen
maken;

Verkiezingsprogramma PvdA Haarlem 2014-2018

12 / 19

•

•

Steeds meer mensen hebben problemen met schulden. Schuldhulpverlening biedt deze mensen de
mogelijkheid om samen met schuldeisers afspraken te maken om uit deze problemen te komen.
Wij vinden een effectieve schuldhulpverlening, zonder wachtlijsten die de problemen alleen maar
groter laten worden, erg belangrijk;
We willen extra aandacht voor de risico’s op schuldproblemen bij jongeren. Zo kunnen we
voorkomen dat deze groep te grote schulden maakt.

Diversiteit
Haarlem is een roze stad. De PvdA wil dat graag zo houden. Daarbij zullen we goed kijken naar wat er
de afgelopen jaren is opgebouwd, maar we zullen ook breder kijken. Daarom zijn dit de plannen voor de
komende vier jaar:
•
•
•
•
•

We leggen al het Haarlemse beleid langs een ‘homo-emancipatie en diversiteitsmeetlat’ waarbij er
gebruik wordt gemaakt van ervaringen die op dit gebied al in het land zijn;
We houden goed in de gaten hoe het staat met de positie van en tolerantie ten opzichte van
homoseksuelen en transgenders in onze stad;
We blijven zowel binnen de sportwereld als bij de politie agenderen dat geweld en discriminatie
tegen homoseksuelen en transgenders onacceptabel is;
We maken voorlichting op scholen over discriminatie, pesten, schelden en homoseksualiteit
mogelijk;
We geven als werkgever het goede voorbeeld door ons in te blijven zetten voor diversiteit in alle
lagen van de organisatie en laten in publieke uitingen de diversiteit van de Haarlemse samenleving
zien.
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GOED ONDERWIJS VOOR IEDEREEN
Alle kinderen in Haarlem, ongeacht hun thuissituatie, moeten zich goed kunnen ontwikkelen. Onderwijs
speelt daarin een onmisbare rol. Het zorgt ervoor dat alle kinderen kansen krijgen op een goede
toekomst. In Haarlem hoeft geen enkel kind een achterstand op te lopen in zijn schoolloopbaan. In
2014 is de zorgplicht voor scholen een feit. Dat betekent dat iedere leerling recht heeft op een plek in
het onderwijs die het beste bij hem past. Via de Wet op Passend Onderwijs krijgt iedere leerling de
ondersteuning die daar bij past. De PvdA ziet voor de gemeente een rol weggelegd om de resultaten
van deze extra voorzieningen op de voet te volgen en te monitoren. Daarom zijn dit de plannen voor de
komende vier jaar:
Peuterspeelzalen en Vroeg- en Voorschoolse Educatie
• We zorgen dat er voldoende peuterspeelzalen open blijven in alle wijken;
• Ieder kind met een Vroeg- en Voorschoolse Educatie-indicatie krijgt een plaatsingsgarantie op een
peuterspeelzaal. We willen initiatieven ontplooien om alle voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie
geïndiceerde kinderen naar de voorschoolse educatie te laten gaan;
• We willen dat voor deze kinderen de toegang tot Vroeg- en Voorschoolse Educatie gratis is.
Onderwijshuisvesting
• We willen zorgen voor goed onderwijs in iedere wijk en in ieder stadsdeel en willen dat de scholen
goed bereikbaar zijn, ook als het leerlingenaantal te laag wordt. We verzetten ons tegen het sluiten
van scholen;
• We zorgen voor flexibele huisvesting voor het onderwijs zodat als verwachtingen over
leerlingenaantallen niet uitkomen, hier goed mee omgegaan kan worden;
• We zorgen er ook voor dat schoolbesturen, leraren, ouders en andere betrokkenen zo goed mogelijk
met elkaar samenwerken om eventuele knelpunten op te lossen;
• We willen voorrang geven aan de ontwikkeling van brede scholen, waar verschillende wijkgerichte
functies gecombineerd worden binnen een gebouw. Koppeling met meerdere faciliteiten levert
voorrang op bij het verkrijgen van huisvestingsvoorzieningen;
• We willen het beleid om scholen goed te onderhouden en te vernieuwen voortzetten. Iedere jongere
heeft recht op een moderne, schone, veilige en duurzame school in de nabijheid.
Toegankelijkheid
• We willen stimuleren dat alle schoolbesturen onderling afspraken maken voor het plaatsen van
leerlingen op hun scholen. De gemeente kan daarin een regisserende rol spelen;
• Voor het voortgezet onderwijs zijn we voorstander van een Driekeuzenformulier, een formulier
waarop voor de inschrijving in volgorde drie keuzes kunnen worden opgegeven;
• In het voortgezet onderwijs zouden de besturen onderling afspraken over de inschrijving moeten
maken en de gemeente zou dat kunnen stimuleren.
Voortijdig Schoolverlaten
• Elk uur spijbelen is een gemiste kans en beperkt de kansen van jongeren om hun talenten te
ontwikkelen. We willen dat spijbelen zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd. Zo kunnen we snel
ingrijpen om grotere problemen zoals schoolverlaten te voorkomen;
• We vinden dat thuisinterventie programma’s en preventieprogramma’s op scholen, waarbij de
ouders nauw worden betrokken, goede middelen zijn in de strijd tegen voortijdige uitval;
• We hebben extra aandacht voor organisaties die werken aan het voorkomen van vroegtijdige
schooluitval.
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GOED ONDERHOUD EN GROEN
Een groene en goed onderhouden stad is belangrijk voor alle Haarlemmers. Niet alleen omdat het
simpelweg prettiger is om in zo’n stad te wonen, maar ook omdat verloedering al snel op de loer ligt als
we ons hier niet met elkaar voor inspannen. Het gaat hierbij niet alleen om voldoende groen in de stad,
of voldoende speelplaatsen, maar ook over alle gemeentelijke onderhoudswerkzaamheden en de
ondergrondse afvalinzameling.
Groen gaat ook over duurzaamheid. We vinden het belangrijk dat we in Haarlem werken aan een
duurzame leefomgeving met bijvoorbeeld minder CO2 uitstoot, minder fijnstof en meer duurzaam
opgewekte energie. Het energieakkoord dat op nationaal niveau onlangs is afgesloten, biedt daarvoor
nieuwe kansen.
Onderhoud, groen, speelplaatsen, afval
De afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op de leefbaarheid in de stad. Dat willen we blijven doen.
Speeltuinen, groen, parkjes, bankjes, en bloembakken dragen bij aan een fijne leefomgeving waarin we
elkaar kunnen ontmoeten, waar we kunnen ontspannen en waar kinderen veilig buiten kunnen spelen.
Daarbij zullen we voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat. Daarom zijn dit de plannen voor
de komende vier jaar:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Het onderhoud in onze stad blijft op een goed basisniveau;
We geven inwoners de ruimte om speciale plekken in hun wijk zelf te onderhouden;
We gaan door met het ondergronds plaatsen van de afvalinzameling;
We zijn zuinig met het aanwezige groen in de stad en zorgen ervoor dat onze inwoners van dit
groen kunnen genieten. We willen dus zo min mogelijk bouwen ten koste van groen en we willen dat
de groene buffers rond de stad groen blijven;
We geven inwoners de ruimte en mogelijkheden om braakliggende terreinen in de buurt een tijdelijk
groen karakter te geven of bijvoorbeeld in te richten als informele speelplek;
Bij het inrichten van speelplekken kiezen we zo veel mogelijk voor ‘natuurlijk spelen’, bijvoorbeeld
met boomstammen en zandheuvels;
We leggen de toekomst van het groen in onze parken vast, met bijzondere aandacht voor bestaand
‘monumentaal groen’;
We creëren buitenplekken voor 12-18 jarigen;
We zorgen dat stadslandbouwinitiatieven, schooltuinen en Doe Tuinen gefaciliteerd worden om zich
(verder) te ontwikkelen.

Duurzaamheid en duurzame mobiliteit
Een groene stad gaat ook over duurzaamheid. We willen doorgaan met het klimaatneutraalplan en dus
blijven inzetten op energiebesparing, duurzame energie-opwekking en het verminderen van de CO2
uitstoot door bijvoorbeeld fiets- en openbaar vervoer verder te stimuleren. Daarom zijn dit de plannen
voor de komende vier jaar:
•
•

•

Samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties blijven we werken aan het
realiseren van de belangrijkste elementen van ‘Haarlem Klimaatneutraal’ in 2030;
We blijven inzetten op energiebesparing, bijvoorbeeld door woningen beter te isoleren. Dit draagt
niet alleen bij aan de doelstellingen van Haarlem Klimaatneutraal, maar ook aan het aantal
betaalbare woningen omdat de energielasten daardoor omlaag gaan (zie ook onder Wonen);
We zetten in op meer zonnepanelen in de stad door huiseigenaren en woningcorporaties te
stimuleren zonnepanelen te plaatsen;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiatieven voor gezamenlijke duurzaamheidsprojecten van inwoners zullen we stimuleren en
faciliteren;
We willen doorgaand zwaar vrachtverkeer uit te stad weren door bijvoorbeeld milieuzoneringen,
inrijverboden en de realisatie van een distributiecentrum aan de rand van de stad;
We stimuleren meer winkel- en horecabevoorrading door de Stoffel, de klimaatneutraal gekoelde
shuttle, in ruil voor ruimere venstertijden;
Elektrische auto’s geven we voldoende laadpalen en gunstiger parkeertarieven;
Waar mogelijk vervangen we kruispunten met stoplichten, door rotondes;
We willen de autoluwe binnenstad verder uitbreiden, bijvoorbeeld door auto’s meer om de stad in
plaats van door de stad te leiden en bezoekers te verleiden in parkeergarages te parkeren in plaats
van op straat;
Verkeerslichten beter onderling afstellen om onnodige CO2 uitstoot van auto’s te voorkomen;
Samen met de regio rollen we het Dynamisch Verkeers Management verder uit;
Waar mogelijk geven we fietsverkeer de prioriteit boven autoverkeer;
We leggen het ontbrekende stuk Rode Loper aan de Noordkant van het station alsnog aan;
We hebben meer aandacht voor (overdekte) stallingplaatsen en oplaadplekken voor elektrische
fietsen en elektrische scooters;
In de Stationsparkeergarage en de Cronjégarage maken we ruimte voor fietsparkeren;
We realiseren meer buurtstallingen in wijken waar schuur- of bergruimte ontbreken;
We gaan weesfietsen tegen door hier actief beleid op te ontwikkelen;
We realiseren meer hoofdstructuur-fietsroutes;
We leggen een ‘fietssnelweg’ tussen Amsterdam en Haarlem aan;
We stimuleren het gebruik van de OV fiets zoveel mogelijk.
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VEILIGHEID
De PvdA wil dat Haarlem voor iedereen een veilige stad is. Haarlem is in vergelijking met sommige
andere grote steden één van de veiligste steden van Nederland maar toch is er ook in Haarlem sprake
van overlast en criminaliteit. Daarom strijden we hier tegen en blijven we investeren in het voorkomen
van problemen. Dat kan de gemeente niet alleen maar wel samen met alle Haarlemmers. Het is
belangrijk dat mensen elkaar aanspreken op overlastgevend gedrag en dat ouders hun kinderen
daarop aanspreken. We werken samen met de horeca, het onderwijs, de politie en de brandweer om te
zorgen voor een veilig Haarlem. Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

We blijven handhaven op directe overlast voor bewoners, zoals illegaal afval, overlast en
verloedering op straat;
We ondersteunen initiatieven waarbij bewoners zelf meewerken aan een veiligere buurt, zoals
buurtvaders of een keurmerk veilig wonen voor de hele buurt;
Bij de inrichting en het onderhoud van straten en wijken houden we meer rekening met de sociale
veiligheid;
Jeugdcriminaliteit pakken we stevig aan. De succesvolle aanpak van de 25 meest criminele
jongeren in Schalkwijk wordt voortgezet en uitgebreid naar andere wijken;
We zorgen ervoor dat uitgaan in Haarlem leuk en veilig is. De succesvolle SUS-teams, gericht op het
snel sussen van beginnende opstootjes, krijgen een vervolg; Wij willen dat de horeca hieraan
meebetaalt en nemen dit als voorwaarde op in nachtvergunningen;
We breiden de vrije sluitingstijden voor horeca uit. Dit leidt er toe dat niet iedereen tegelijk op straat
staat blijft rondhangen tot bijvoorbeeld de eerste trein vertrekt. De succesvolle proef met ruimere
sluitingstijden bij Patronaat, Lichtfabriek en Club Stalker, wordt daarom voortgezet en uitgebreid;
We willen het softdrugsbeleid zo veranderen, dat ook de teelt en aanvoer van cannabis voor
coffeeshops gecontroleerd kan gebeuren. Dit zorgt voor minder overlast en criminaliteit en verbetert
het toezicht op de volksgezondheid. Het keurmerk voor coffeeshops wordt voortgezet;
We zijn voorstander van gemeenschappelijke veiligheidsplatforms: in wijken worden platforms
gecreëerd waaraan politie, welzijnswerk, Bureau Halt en burgers uit een wijk deelnemen;
We zijn voorstander van een maximumsnelheid van 30 km per uur in alle woonstraten.
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SPORT EN BEWEGEN
Sport en bewegen is belangrijk. Bewegen is goed voor zowel de lichamelijke als de geestelijke
gezondheid. Daarbij kunnen sportverenigingen in veel wijken het sociale cement van de samenleving
zijn. De PvdA wil meer Haarlemmers vaker en beter laten sporten en bewegen gedurende een lange
periode in hun leven. Het motto is: Een leven lang sporten en bewegen. De behoefte van de inwoners
staat daarbij centraal. Sportverenigingen en andere lokale sport- en beweegaanbieders bieden in elke
wijk in Haarlem sportactiviteiten aan die aansluiten bij de behoefte van de inwoners van die wijk.
Daarbij wordt waar nodig vanuit de sportwereld samengewerkt met onderwijs, (jeugd-)zorg,
kinderopvang en re-integratie. Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:
Sport en bewegen voor iedereen mogelijk maken
• We zorgen ervoor dat specifieke doelgroepen kunnen sporten tegen een kleine vergoeding en dat
de omgeving sportvriendelijk wordt ingericht;
• We stimuleren grootschalige sportevenementen waar de bevolking aan mee kan doen;
• We zorgen ervoor dat het werk van de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen structureel
wordt ingebed in de wijken;
• We willen dat de gemeente haar maximale medewerking blijft verlenen aan grote
sportevenementen in de stad.
Sport en bewegen in de wijk
• We willen organisaties verbinden om gezamenlijk de Sportimpuls aan te vragen (onder andere door
sportverenigingen te laten samenwerken met andere maatschappelijke organisaties en
commerciële partijen);
• We willen verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders stimuleren om zich te vestigen in
wijken met een kleinere verenigingsdichtheid;
• We houden rekening met de locatie van nieuwbouw/herinrichting ten behoeve een nieuwe sporthal;
• We stimuleren die verenigingen die een afspiegeling zijn van de wijk, maar we hebben ook
aandacht voor individuele sport- en beweegmogelijkheden.
Anders sporten en bewegen
• We willen het multidisciplinair gebruik van accommodaties stimuleren. Zo kan investeringsruimte
worden gecreëerd om te besteden aan nieuwe noodzakelijke en hoogwaardige accommodaties;
• We vinden dat clubs meer zelf moeten betalen voor onderhoud of vaker zelf kleine taken op zich
nemen in het kader van zelfwerkzaamheid of bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers.
Topsport en talentensport
• We willen het aantal kernsporten verkleinen (focus op sporten waarin reeds is geïnvesteerd qua
hoogwaardige accommodaties) en starten met groeisporten en blijven investeren in toptalent;
• We vinden dat alleen kernsport- en groeisportverenigingen die een maatschappelijke bijdrage
(Social Return on Investment) leveren in aanmerking komen voor gemeentesteun.
Sport, bewegen en onderwijs
• We willen 3 uur sport per week voor de jeugd mogelijk maken (in combinatie met naschoolse
opvang en schoolzwemmen i.o.m. norm voor bewegen) en schoolzwemmen moet behouden blijven;
• We willen dat gymleerkrachten meedoen aan talentsignalering (o.a. kern- en groeisporten) en
toeleiding naar talentcentra.
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VERANTWOORDING
Om tot dit verkiezingsprogramma te komen heeft de PvdA een programmacommissie gevormd. Deze
commissie heeft zich breed georiënteerd en geïnformeerd. We hebben daarbij onder andere gekeken
naar eerdere verkiezingsprogramma’s, het ‘Van Waarde’-project van de Wiarda Beckman Stichting en
landelijke voorbeelden voor het programma vanuit het Centrum voor Lokaal Bestuur.
De programmacommissie heeft zes werkgroepen gevormd die voor alle hoofdstukken van het
programma de inhoud hebben geformuleerd. Deze werkgroepen bestonden uit enthousiaste leden van
de PvdA die samen met onze raadsleden en het bestuur van de afdeling zich goed hebben
geïnformeerd over alles wat er in Haarlem speelt en de komende tijd moet gebeuren.
Bovenal hebben we ons goed laten informeren door heel veel Haarlemmers en Haarlemse organisaties,
onder ander via de “Ideeënfabriek” die we in het voorjaar van 2013 hebben georganiseerd. Meer dan
80 Haarlemmers hebben die dag aangegeven wat voor hen belangrijke onderwerpen zijn en hoe de
PvdA daar mee om zou moeten gaan.
We hebben zoveel mogelijk van deze ideeën in dit programma verwerkt. Daarbij hebben we ook goed
gekeken naar de bezuinigingsopgaven en grote veranderingen waar we de komende jaren voor staan.
Samen met u willen we zorgen voor een solidaire, ongedeelde en sterke stad. Daarom vragen we ook
voor de komende jaren uw steun zodat de PvdA het verschil kan blijven maken in Haarlem.
De programmacommissie.
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