
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 Belediye Seçimleri 2022-2026, Seçim Programı Özeti       2 

DÜRÜST ve GÜVENİLİR DEN HAAG 

PvdA, yüreğiyle ve ruhuyla adil bir Den Haag için kendini adamıştır. Bütün çocuklar adil bir şansı ve en 

iyi öğretmeni hak eder. Genç ve yaşlı her Den Haag sakini, iyi ve uygun fiyata bir evde ve temiz ve 

güvenli bir mahallede yaşayabilmelidir. Sürdürülebilir enerjiye geçiyoruz, ancak herkesin 

karşılayabileceği bir şekilde. Neyi başardığınızı belirleyen kökeniniz veya adınız değil, bağlılığınız ve 

yeteneğinizdir. Bunu birlikte başarabileceğimize inanıyoruz: Dürüst ve Güvenilir Den Haag. İşçi Partisi 

şu anlama gelir: 

İYİ VE UCUZ YAŞAM 

Ne kazanırsanız kazanın, uygun bir şekilde yaşayabilmelisiniz. Bu nedenle yılda %40'ı sosyal, %20'si 

satılık ve %20'si orta fiyatlı kira olmak üzere 4000 yeni konut inşa ediyoruz. PvdA, aynı zamanda 

uygun fiyatlıysa, yalnızca yüksek binalar içindir. Aşırı kiralar ve kötü ev sahipleri ile mücadele 

ediyoruz. Ev alan herkes kendi evinin içinde yaşamak ister, bu yüzden onların pahalı bir şekilde kiraya 

verilmesini önlüyoruz. Nem ve küf insanları hasta eder ve evlerimizden uzaklaştırılması gerekir. Boş 

binaları sosyal amaçlarla (örneğin toplantı veya sosyal girişimcilik) veya geçici (bakım) evler için 

kullanıyoruz. 

HER MAHALLEDE DÜZEN VE TERTİP 

Bazı mahalleler harika görünüyor, diğer mahallelerde çöplere rastlıyorsunuz ve insanlar kendilerini 

güvende hissetmiyor. Bu farklılıklarla mücadele ediyoruz. Temiz ve güvenli mahallelere on 

milyonlarca daha fazla yatırım yapıyoruz: daha fazla yeşillik, kanallar, banklar, çöp kutuları, yalnış 

uygulamalar için cezai yaptırımlar, yeraltı konteynerleri, daha sık atık toplama ve temiz tutmacağız. 

Programımızda en çok ihtiyaç duyulan mahallelere öncelik verilir. 

HERKES YEŞİLİ SEVER 

Gezegenimizi ve şehrimizi temiz bırakmak için enerji geçişine kesinlikle ihtiyaç var. Ama herkes için 

uygun fiyatlı olmalı. Bu yüzden evlerin bakımını ve yalıtımını aynı anda yapıyoruz ve her çatıda güneş 

paneli yer alıyor. Düşük bir geliriniz ve yüksek bir enerji faturanız varsa, ücretsiz bir enerji koçu 

alacaksınız. Enerji geçişi için sübvansiyonlar, insanların onlara en çok ihtiyaç duyduğu mahallelere 

verilmektedir. Yeşilliğin en az olduğu mahallelere öncelik verilir. 

HER ÇOCUK İÇİN EN İYİ EĞİTİM 

Bir çocuğun iyi eğitim alıp diğerinin almamasını kabul etmiyoruz. Bu nedenle, orta fiyatlı kiralık ev, 

gerekirse park yeri yardımı ve ikramiye vererek öğretmenlerin hassas mahallelerde çalışmasını daha 

çekici hale getiriyoruz. Her çocuk hak ettiği okul tavsiyesini almalıdır. Bu nedenle okullarla, okullar 

(öğretmenler) için eğitim programları ve okullarla okul tavsiyelerini iyileştiren bir danışma konseyi ile 

anlaşmalar yapıyoruz. Her çocuk için ücretsiz ev ödevi rehberliği olacak ve ebeveynlerin katılımını ve 

desteğini artırıyoruz. Daha fazla staj yeri istiyoruz: şirketler bunları daha kolay sağlayabilmeli, 

belediye daha fazlasını sunmalı ve daha fazla dekan/eğitim danışmanının staj yeri bulmasını istiyoruz. 
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AYRIMCILIK YAPILMAZ, ÇEŞİTLİLİĞİN GÜCÜNE YATIRIM 

Adınız, dininiz, yaşadığınız mahalle veya geliriniz şansınızı belirliyor mu? Yok, bu böyle olmamalı! Bu 

nedenle, konut piyasasında ve her yerde ayrımcılığı tespit eden ve araştıran özel görevli 

elemanlarımız var. Polislerimiz toplumumuzun bir yansıması olmalıdır. Vücut kameraları ve mahalle 

komiteleri ile etnik profilleme (köken veya görünüşe göre devam eden) ile mücadele ediyoruz. Polis 

her zaman ayrımcılık raporlarını kaydeder. 

Eğitim, bakım ve refahta artışa, bilinçsiz önyargılarla mücadele ve çeşitliliğin gücüne daha fazla önem 

veriyoruz. Çeşitliliğimizi ve ortak tarihimizi kutluyor ve saygı duyuyoruz. Mesela İslami mezarlık yerini, 

bir kölelik anıtı olacak ve Keti Koti'yi kutluyoruz. Kimi seversen sev, kendin olabilmelisin. 

DAHA FAZLA İŞ VE DAHA AZ YOKSULLUK 

İşçiler gittikçe, geçimini sağlamakta zorlanıyor veya işlerinin geleceğinden emin değil. Bu yüzden daha 

fazla iş ve daha fazla güvenlik istiyoruz. Esas olarak, pratik eğitime sahip kişiler ve ekstra rehberliğe 

ihtiyaç duyan kişiler için çalışmaya yatırım yapıyoruz. İmalat sanayini, turizmi, döngüsel ekonomiyi, 

inşaatı, sürdürülebilirliği, eğitimi ve sağlığı teşvik etmeliyiz. Özellikle başka iş bulmakta zorlanan 

insanlar için mahallelerimize katkıda bulunan daha fazla iş imkanı yaratıyoruz; apartman kapıcıları, 

meydanlarımızdaki düzenlemeler ve yeşilliklerimizin bakıcılarını, mümkünse, daha fazla iş geliştirme 

ve yönlendirme işi ile yardımcı oluyoruz. 

Sosyal yardım alan insanlar da güvenliği hak eder. Sosyal Yardım bir yağ ve bal kabı değildir. Birisi 

randevusunu kaçırırsa, hediye alırsa veya birlikte yaşamaya başlarsa, sosyal yardım ödeneğini hemen 

azaltmayız. Borç insanların bakış açısını alıp götürür, kelimenin tam anlamıyla insanları hasta eder. 

Borç yaklaşımını genişletiyoruz: Money Matters yardım masamız için daha fazla kapasite ve (gönüllü) 

iş veya eğitim karşılığında borçlarını devralma olasılığını artıracağız. 

MAHALLEDE SEVGİ VE BAKIM 

En iyilerimizin bile başına bir süreliğine işleri ters gidebilir: zihinsel veya fiziksel olarak. Bu yüzden 

mahallemizde tanıdık yüzü ve ortamı geri istiyoruz. Fazladan sosyal hizmet uzmanlarına, sokak 

koçlarına, ev yardımcılarına ve bölge hemşirelerine yatırım yapıyoruz. Mahalle sakinlerini bir araya 

getirir, karmaşık evrak işlerinde yardımcı olur, sorunları erken tespit eder ve daha kötüye gitmesini 

veya çözmesini engeller. 

Den Haag sakinleri daha fazla toplantı yeri, toplum merkezi, spor salonu, yüzme havuzu ve 

kütüphaneyi hak ediyor. Mahalle sakinlerimizin mahalle bütçelerinin ve eylemlerinin harcanması 

üzerinde daha fazla etkisi olacak. Belediye görevlileri mahallede daha çok yerel sakinlerle bağlantılı 

olarak çalışmaktadır. 

 

Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz: Dürüst ve Güvenli Den Haag için Sen de 
İşçi Partisne (PvdA) için 16 Mart'ta oy verin. 
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