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EERLIJK HAAGS  

De PvdA zet zich met hart en ziel in voor een eerlijk Den Haag. Alle kinderen verdienen een 
eerlijke kans en de beste meester of juf. Iedere Hagenaar - jong en oud - moet in een goed 
en betaalbaar huis kunnen wonen en in een schone en veilige wijk. We gaan over op 
duurzame energie, maar wel zo dat iedereen dit kan betalen. Niet je afkomst of je naam 
bepaalt wat je bereikt, maar je inzet en je talent. Wij geloven dat we dit samen kunnen 
bereiken: Eerlijk Haags. De PvdA staat voor: 

GOED EN BETAALBAAR WONEN. 

Wat je ook verdient, je moet betaalbaar kunnen wonen. We bouwen daarom 4000 nieuwe 
woningen per jaar, waarvan 40% sociaal, 20% betaalbare koop en 20% middeldure huur. De 
PvdA is alleen voor hoogbouw, als dit ook betaalbaar is. We pakken te hoge huurprijzen en 
slechte verhuurders aan. Iedereen die een huis koopt, moet er zelf in wonen, we voorkomen 
zo dat ze duur worden doorverhuurd. Vocht en schimmel maakt mensen ziek en moet uit 
onze huizen. Leegstaande panden gebruiken we voor sociale doelen (bijvoorbeeld 
ontmoeting of sociaal ondernemen) of voor tijdelijke (zorg)woningen. 

ELKE WIJK OP ORDE 

Sommige wijken liggen er fantastisch bij, in andere wijken struikel je over het afval en voelen 
mensen zich niet veilig. Die verschillen gaan we tegen. We investeren tientallen miljoenen 
extra in schone en veilige wijken: meer groen, water, bankjes, afvalbakken, handhaving, 
ondergrondse containers, vaker afval ophalen en schoon houden. Wijken waar dit het hardst 
nodig is, krijgen voorrang bij de aanpak.  

IEDEREEN KAN GROEN DOEN 

De energietransitie is hard nodig om onze planeet en stad schoon achter te laten. Maar het 
moet voor iedereen betaalbaar zijn. Daarom onderhouden en isoleren we huizen tegelijkertijd 
en krijgt elk dak zonnepanelen. Als je een laag inkomen en een hoge energierekening hebt, 
krijg je daarvoor een gratis energiecoach. Subsidies voor de energietransitie gaan naar de 
wijken waar mensen deze het hardst nodig hebben. Wijken met het minste groen, krijgen 
voorrang.   

HET BESTE ONDERWIJS VOOR ELK KIND 

Wij accepteren niet dat het ene kind goed onderwijs krijgt en het andere niet. Daarom maken 
we het aantrekkelijker voor leraren om in kwetsbare wijken te werken door voorrang op een 
middeldure huurwoning, zo nodig hulp met een parkeerplek en een bonus. Elk kind moet het 
schooladvies krijgen dat hij/zij verdient. Daarom maken we afspraken met scholen, 
trainingsprogramma's voor (leraren op) scholen en een adviesraad, die met scholen de 
schooladvisering verbetert. Er komt gratis huiswerkbegeleiding voor elk kind en we vergroten 
de betrokkenheid van en hulp aan ouders. We willen meer stageplekken: bedrijven moeten 
deze makkelijker kunnen geven, de gemeente moet er meer aanbieden en we willen meer 
decanen/studiebegeleiders die stages vinden. 
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GEEN DISCRIMINATIE, INVESTEREN 

IN DE KRACHT VAN DIVERSITEIT 

Dat jouw naam, je geloof, de wijk waar je woont, of je inkomen je kansen bepaalt? No way! 
Daarom laten we mystery guests discriminatie opsporen op de woningmarkt en in de kroeg. 
Onze politieagenten moeten een afspiegeling zijn van onze samenleving. We bestrijden 
etnisch profileren (aanhouden op afkomst of uiterlijke kenmerken) met bodycams en 
buurtcomités. De politie neemt aangiftes van discriminatie altijd op.  

We besteden in onderwijs, zorg en welzijnswerk meer aandacht aan onbewuste 
vooroordelen en de kracht van diversiteit. We vieren en respecteren onze diversiteit en onze 
gezamenlijke geschiedenis. Zo maken we islamitisch begraven mogelijk, komt er een 
slavernijmonument en vieren we Keti Koti. Je moet jezelf kunnen zijn, van wie je ook houdt. 

MEER BANEN EN MINDER ARMOEDE 

Steeds meer werkenden knopen de eindjes moeilijk aan elkaar of zijn onzeker over hun 
baan. Daarom willen we meer banen en meer zekerheid. We investeren vooral in werk voor 
praktisch opgeleiden en mensen die extra begeleiding nodig hebben. De maakindustrie, het 
toerisme, de circulaire economie, de bouw, verduurzaming, het onderwijs en de zorg moeten 
we stimuleren. We zorgen voor meer banen die bijdragen aan onze wijken, in het bijzonder 
voor mensen die moeilijk aan ander werk komen. Denk aan conciërges, handhavers op onze 
pleinen en beheerders van ons groen. Zo mogelijk helpen we bij de verdere ontwikkeling en 
met een vervolgbaan.  

Mensen in de bijstand verdienen zekerheid. De bijstand is geen vetpot. We verlagen niet 
direct de bijstand als iemand een afspraak mist, een cadeau krijgt of gaat samenwonen. 
Schulden nemen het perspectief van mensen weg, het maakt mensen letterlijk ziek. We 
breiden de schuldenaanpak uit: meer capaciteit voor onze helpdesk Geldzaken en we 
nemen vaker schulden over in ruil voor (vrijwilligers)werk of een opleiding. 

LIEFDEVOLLE ZORG IN DE WIJK 

Het kan de beste overkomen, dat het even tegenzit: mentaal, of fysiek. Daarom willen wij het 
vertrouwde gezicht terug in de wijk. Wij investeren in extra sociaal werkers, straatcoaches, 
thuishulpen en wijkverpleegkundigen. Ze brengen bewoners bij elkaar, helpen met 
ingewikkelde formulieren, signaleren vroeg problemen en voorkomen dat ze erger worden of 
lossen ze op.  

Haagse inwoners verdienen meer ontmoetingsplekken, buurthuizen, sportplekken, 
zwembaden en bibliotheken. Onze inwoners krijgen meer invloed op de besteding van 
wijkbudgetten en -acties. Gemeenteambtenaren werken meer in de wijk in verbinding met 
wijkbewoners. 

 
Wij geloven dat het kan: Eerlijk Haags.  
Jij ook? Stem 16 maart op de PvdA Den Haag. 
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