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 De Haagse pvda in de raad 2018-2019  



We beginnen pas, we beginnen nu pas echt 
 
De nieuwe PvdA-fractie in de Haagse gemeenteraad is nu ruim een 
jaar vol energie aan de slag. Dat doen we vanuit de oppositie in de 
raad, maar vooral in en me ́t de stad. Onze raadsleden Martijn, Mikal 
en Janneke en onze fractievertegenwoordigers Andrea en Samir 
werken dag in dag uit voor een Den Haag voor iedereen. Samen met 
onze vrijwilligers, in a ́lle Haagse wijken. 
 
Er is enorm veel om voor te knokken in ons mooie Den Haag. De Dijk 
zong al: “We beginnen pas. We beginnen nu pas echt”. In deze 
verantwoording zetten we onze wapenfeiten van ons eerste jaar op 
een rij. Soms boeken we resultaten. Soms moeten we het hebben van 
de lange adem vanuit onze oppositierol, omdat we echt andere 
idealen hebben dan het stadsbestuur. Altijd is ons vizier gericht op 
een ongedeelde stad. Waarin iedereen zich thuis voelt en voor 
iedereen een mooie toekomst is. 

 
Den Haag kan zoveel eerlijker. Neem de lange wachttijd voor een 
betaalbaar huis en de snel stijgende huren, waar veel te weinig aan 
wordt gedaan. Denk aan de grote bezuinigingen op het welzijnswerk, 
waardoor mensen hun steun in de rug dreigen kwijt te raken. Of aan 
de verduurzaming van de stad, waarvoor we de rekening eerlijk willen 
delen. We zetten ons met eigen plannen en ideee ̈n in voor Den Haag, 
waar iedereen zeker kan zijn van een fijn huis, goede zorg en een 
duurzame toekomst. Dat doen we graag in gesprek met jou. Want zo 
gaan we het liefst te werk: op de fiets, eropaf! 

 

 
 

in geouwehoer kun je niet wonen  
 
Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen in Den Haag. Dat 
betekent dat je een betaalbaar huis moet kunnen vinden, of je nu 
starter bent, student, een gezin hebt, of als je als oudere eenvoudiger 
wilt wonen. Dat lukt nu vaak niet. Wachtlijsten voor betaalbare 
woningen zijn enorm, er worden veel te weinig betaalbare woningen 
gebouwd, terwijl de stad razendsnel groeit. Nieuwbouwwoningen zijn 
vaak onbetaalbaar als je een modaal inkomen hebt. Te veel huizen 
worden slecht onderhouden. Het moet echt anders en dat kan ook. 

 

Hier hebben we voor geknokt 
 
ü Voor meer betaalbare huizen in het Spuikwartier, op de 

Binckhorst, in Zuid-West, Moerwijk, op de plek van de 
Pniëlkerk (Duindorp) en de Sacramentskerk (Vogelwijk). 

ü Wanneer sociale huurwoningen worden gesloopt, willen we 
dat mensen terug kunnen keren naar hun oude wijk tegen een 
vergelijkbare huur. 

ü Met de Studentenvakbond lanceerden we het plan voor een 
Kamerverhuurvergunning, om misstanden, te hoge huren en 
slecht onderhoud door huisjesmelkers aan te pakken. 

ü We knokten samen met bewoners in de Schilderswijk, 
Moerwijk en Molenwijk tegen vocht en schimmel in sociale 
huurwoningen. 

ü Tegen de opkoop van woningen door beleggers. Want anders 
komen starters en andere woningzoekenden er niet meer 
tussen, stijgen prijzen onnodig en worden wijken onleefbaar. 

 



het is moeilijk groen doen als je rood staat 
 
We willen een mooie, groene en leefbare stad achterlaten voor 
volgende generaties. Daarom strijden we voor een klimaatneutraal 
Den Haag in 2030. De verduurzaming van de stad slaagt alleen als 
iedereen mee kan doen, ook als je een laag inkomen hebt. Daarom 
lanceerden we het actieplan ‘Het is moeilijk groen doen als je rood 
staat’, zodat we de rekening voor de energietransitie eerlijk delen. Dat 
geldt ook voor vervoer en een schone lucht: voetgangers, fietsers en 
betaalbaar openbaar vervoer staan voor ons op één bij de 
herinrichting van wijken, straten en pleinen.  

Een gezonde toekomst voor iedereen 
 
Iedereen in Den Haag verdient dezelfde kans op een gezond leven en 
goede zorg. Het mag niet zo zijn dat de wijk waar je woont, of het 
inkomen dat je hebt, bepaalt hoe lang je in goede gezondheid leeft. 
Wij knokken tegen die gezondheidsverschillen. Tegelijkertijd staat 
zorg en ondersteuning onder druk. De financiële tekorten op de 
gemeentelijke zorg en jeugdhulp lopen op. Het stadsbestuur 
bezuinigt op welzijnswerk en daarmee op de meest kwetsbare 
mensen. Dat tij willen we keren, want iedereen verdient de hulp die hij 
of zij nodig heeft. 
 

Hier hebben we voor geknokt 
 
ü Duurzaamheidssubsidies komen nu vooral terecht in betere 

wijken. Door ons plan wordt ervoor gezorgd dat subsidies 
beter verspreid worden over de stad, en voor iedereen 
bereikbaar zijn.   

ü Juist mensen met geldzorgen kunnen hulp gebruiken bij het 
omlaag brengen van de energierekening. Daarom wordt deze 
groep als eerste geholpen met energiebesparing.  

ü Er zijn veel fondsen en subsidies voor het verduurzamen van 
woningen, maar mensen met een kleine koopwoning en 
weinig spaargeld vallen vaak tussen wal en schip. In het 
nieuwe duurzaamheidsfonds wordt straks rekening gehouden 
met deze groep.  

ü We blijven knokken voor het Haags Klimaatpact uit 2017, voor 
een klimaatneutrale stad in 2030. Met de Partij voor de Dieren 
en de Haagse Stadspartij lanceerden we bijvoorbeeld een 
plan voor meer duurzaam, lokaal en betaalbaar voedsel.  

Hier hebben we voor geknokt 
 
ü We blijven ons verzetten tegen de bezuinigingen op 

welzijnswerk. De meest kwetsbare Hagenaars mogen hier niet 
de dupe van zijn.  

ü Mensen die zorg of huishoudelijke hulp krijgen, moeten weten 
waar ze aan toe zijn. Mensen krijgen nu steeds minder uren 
zorg, wij verzetten ons daar tegen.  

ü We staan voor goede en wijkgerichte zorg, in samenspraak 
met bewoners op Scheveningen en Haagse Hout nu het 
Bronovo ziekenhuis  de deuren sluit.  

ü In de winter kunnen dakloze mensen terecht in de permanente 
winteropvang. Wij zorgden ervoor dat mensen die geen eigen 
bijdrage kunnen betalen, nooit worden geweigerd. 

ü We hebben ons succesvol ingezet voor het voortbestaan van 
de Christiaanhof in Transvaal, een ontmoetingsplek voor 
ouderen.  



Zeker zijn van gelijke kansen en goed werk 
 
Iedereen in Den Haag verdient gelijke kansen. Gelijke kansen om mee 
te doen, op werk en een goed inkomen. Ieder kind verdient het beste 
onderwijs en de beste meester of juf. We accepteren geen armoede 
in Den Haag. Mensen met schulden of geldzorgen helpen we vooruit. 
Goed werk is ontzettend waardevol, want een baan betekent veel 
meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, je hebt contact met 
collega’s en draagt bij aan de samenleving.  
 
 
 

Samen met de stad 
 
Ons werk kunnen we niet doen zonder alle inspirerende mensen die 
elke dag ontmoeten. Elke dag krijgen we suggesties en ideee ̈n voor 
een nog mooier Den Haag. Elke week zijn alle raadsleden en 
fractievertegenwoordigers op pad. Zo streden we met bewoners voor 
het openhouden van het wijkpolitiebureau en voor een betere aanpak 
van afval in bijvoorbeeld Transvaal. We lieten luid en duidelijk van ons 
horen bij demonstraties, zoals bij de Klimaatmars, de 
Onderwijsstaking, Publieke Sector in Actie en de demonstratie voor 
Jeugdzorgmedewerkers. 
 

Hier hebben we voor geknokt 
 
ü Ieder kind moet mee kunnen op schoolreisje. Ook als ouders 

geen hoge ouderbijdrage kunnen betalen. Wij stellen daarom 
grenzen aan de ouderbijdrage.  

ü Veel ouders regelen bijles voor hun kinderen, maar niet alle 
ouders kunnen dat betalen. Daarom hebben we ons succesvol 
ingezet voor huiswerkbegeleiding in wijkbibliotheken.  

ü Als je schulden of geldzorgen hebt, moet je snel geholpen 

worden. Zo voorkomen we dat de problemen nog groter 

worden. Daarom kwamen we met een actieplan voor betere 

schulphulpverlening. 

ü De werkdruk onder thuishulpen is groot, er is nauwelijks tijd 

voor koffiepauzes. Wij zetten ons ervoor in dat de cao goed 

wordt nageleefd. 

ü De uitbuiting van arbeidsmigranten moet stoppen. Daarom 
pleiten we  voor de aanpak van malafide uitzendbureaus. 

Hier hebben we voor geknokt 
 
ü We voerden actie voor het behoud van de Schilderswijk 

Moeders: een groep vrouwen die buurtbewoners en gezinnen 
weet de bereiken waar anders de deur gesloten zou blijven. 
Met succes! 

ü We vroegen bewoners om ideeën: over welke vrouw een 
standbeeld moet krijgen (Aletta Jacobs), voor een 
slavernijmonument en de viering van Keti Koti. En voor een 
nieuwe naam voor het Central Innovation District (de Haagse 
Buidel). 

ü Samen met bewoners zetten we ons in voor het openhouden 
van stadsdeelkantoren en politiebureaus, zoals in Ypenburg en 
Mariahoeve.  

ü We steunen goede initiatieven in de stad en doen zelf mee, 
zoals met de Nacht van de Vluchteling, de sponsorloop voor 
Stichting Leergeld, cadeaus inzamelen voor Sintvoorieder1 en 
het Kerkasiel in de Bethelkapel.   


