verkiezingsspecial
schilders wijkKRANT
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Op woensdag 19 maart kunt u stemmen voor de Haagse gemeenteraad. Daarmee kunt u
invloed uitoefenen op de samenstelling van het gemeentebestuur en de toekomst van
Den Haag.
Op 25 februari ontvangt u uw
stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bewaar deze goed,
want deze stempas heeft u nodig
om te kunnen stemmen, samen
met een legitimatiebewijs. Dit is
een Europees paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een verblijfsdocument. Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar
verlopen zijn. U kunt dus gebruik
maken van een legitimatiebewijs
waar op staat ‘geldig tot 20 maart
2009’ of elke latere datum.

Beste Schilderswijkers,
Mijn naam is Peter Duivesteijn,
geboren en getogen in de
Schilderswijk, nu werkzaam bij City
Mondial. De organisatie die onder
meer de Schilderswijkkrant voor u
verzorgt.
Ik ben enorm trots op de verkiezingskrant die u nu in handen heeft. Want
deze krant gaat over u.
U heeft het recht om te gaan stemmen
op woensdag 19 maart.
U bepaalt daarmee mede het beleid in
de toekomst.
Wij willen u graag de juiste informatie
geven. Via deze krant, maar ook tijdens
de verkiezingsmarkt en het debat
op zaterdag 8 maart in theater De
Vaillant. Wat speelt er in de wijk, vindt
uw zoon/dochter straks nog wel een
baan en wat als u opeens ziek wordt? Is
er dan nog geld voor uw verzorging?   

U kunt stemmen in elk van de
264 stembureaus in Den Haag. Op
www.denhaag.nl/verkiezingen
kunt u zien waar alle stembureaus
zijn gevestigd. Ook vindt u daar
meer informatie over hoe u een
vervangende stempas kunt aanvragen, als u uw stempas kwijt
bent.

Lees deze krant, die bevat namelijk
informatie die er toe doet. Iedere
politieke partij die meedoet aan de
gemeenteraadsverkiezingen in Den
Haag heeft de mogelijkheid gekregen
om te reageren op stellingen waarvan
wij weten dat ze leven in de wijk. Bekijk
de stellingen en lees wat de partijen u
te bieden hebben.

Wij informeren u

Ik hoop u te zien op 19 maart!
Jozias van Aartsen, burgemeester

U bepaalt de toekomst.
Veel leesplezier en we hopen uw keuze
een beetje makkelijker te hebben
gemaakt.
Kijk ook eens op onze website
www.schilderswijk.nl en blijf op de
hoogte van wat er leeft in de wijk.

Waarom ik ga stemmen
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, op woensdag 19 maart, vroeg City Mondial drie Schilderswijkers waarom zij het belangrijk vinden straks hun stem uit te brengen.

Alex Bergman

Mammar El Jabli

Marjan Vroegop

Waarom gaat u stemmen op 19 maart?
“Ik ga stemmen omdat ik het belangrijk
vind mijn stem te laten horen. Ik kies
voor de partij die qua ideeën het dichtst
bij mij ligt.”

Waarom gaat u stemmen op 19 maart?
“Ik stem omdat ik weet dat iedere stem
telt. Ik wil zo mijn steun laten blijken
aan de betreffende partij. De standpunten van die partij komen overeen met
mijn visie en daarom stem ik erop.”

Waarom gaat u stemmen op 19 maart?
“Omdat ik vind dat alles eerlijk verdeeld
moet worden. Mensen uit de Schilderswijk hebben dezelfde verplichtingen als
andere mensen in de stad, maar moeten
ook net zo veel aandacht krijgen.”

Wat zou u Schilderswijkers willen meegeven die nog twijfelen of ze gaan
stemmen?
“Laat personen die de wijk niet kennen
niet de dienst uitmaken. Jouw stem kan
helpen om de partij die het meest past
bij de wijk de meerderheid te laten behalen.”

Wat zou u Schilderswijkers willen meegeven die nog twijfelen of ze gaan
stemmen?
“Als je niet gaat stemmen vervalt je
stem en weet je niet wat ermee gebeurt. Ook heb je dan eigenlijk geen
recht om na de verkiezingen commentaar te leveren op de partijen.”

Wat zou u Schilderswijkers willen meegeven die nog twijfelen of ze gaan
stemmen?
“Die zou ik willen meegeven dat, als
er geen stem wordt uitgebracht, jouw
standpunten niet worden vertegenwoordigt. Als je wensen hebt en partijen beloven die waar te gaan maken,
dan zou ik daar zeker gebruik van maken, anders sla je de plank mis.”

Verkiezingskrant

Peter Duivesteijn
City Mondial

Zaterdag 8 maart:
Het City Mondial
lijsttrekkersdebat
en de verkiezingsmarkt
in theater De Vaillant.
Zet het in uw agenda!
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- Werkgelegenheid:

De PvdA wil jaarlijks 2500 banen en 1000 stageplekken extra. We reserveren 11 miljoen
euro extra voor meer werkgelegenheid. Zo kan iedereen
in de Schilderswijk meedoen.
We pakken de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid
onder migranten en ouderen
keihard aan.

Er moeten snel meer banen
komen. Het zijn ondernemers
die voor deze banen zorgen.
De VVD wil ondernemers
daarom de ruimte geven om
te kunnen groeien. De lasten
worden verlaagd, overbodige
regels worden afgeschaft,
er wordt geïnvesteerd in de
openbare ruimte en in bereikbaarheid.

Wie geen diploma heeft of
geen Nederlands spreekt,
komt moeilijk aan een baan.
Daarom investeert D66 in
goed onderwijs, ook voor volwassenen. Bovendien pakken
we spijbelen aan, zorgen we
dat weinig jongeren zonder
diploma van school gaan en
investeren we in de economie.

Den Haag heeft veel banen
voor hogeropgeleiden, maar
er moeten nu 10.000 banen
bij voor lageropgeleiden.
Het CDA geeft bedrijven de
ruimte om zich te vestigen in
Den Haag. Wij willen meer
productiebedrijven zodat de
werkloosheid in Schilderswijk
wordt gestopt!

- Wijkeconomie:

De ondernemers zijn onmisbaar voor een sterke wijkeconomie. Winkelgebieden mogen niet verloederen. Winkels
en ondernemingen zijn aantrekkelijk en goed bereikbaar.
We willen dat straten er goed
uitzien: de slager betaalt minder dan de Albert Heijn.

De VVD wil ondernemers
meer ruimte geven om te
kunnen ondernemen. Overbodige regels worden afgeschaft
en de belastingen verlaagd.
De OZB voor bedrijfspanden
wordt met een derde verlaagd, de precariobelasting
wordt afgeschaft. Parkeren
voor ondernemers wordt
makkelijker gemaakt.

In de afgelopen 4 jaar heeft
D66 ervoor gezorgd dat startende ondernemers geen OZB
hoeven te betalen. Dat willen
we de komende jaren doorzetten. Ook zorgen we voor
een Wethouder voor Economie en Ondernemerschap,
zodat Haagse ondernemers
echt gehoord worden op het
Stadhuis.

Het CDA Den Haag is dé ondernemerspartij; met 4 ondernemers in de top-10 weten
wij waar kansen liggen voor
hen. Door een ‘Wethouder
Economie & Ondernemen’
krijgen de ondernemers in
deze wijken nog meer kansen. Starters hoeven geen ozb
te betalen. Onnodige regels
worden geschrapt.

- Veiligheid:

We pakken criminaliteit aan.
Veiligheid begint bij het
schoon en heel houden van
de stad, het voorkomen en
bestrijden van criminaliteit,
het aanpakken van overlast.
De PvdA wil samenwerken
met wijkbewoners, de buurtinterventieteams, de wijkagent en andere instanties in
de wijk.

De VVD wil meer blauw op
straat. Het aantal handhavers
wordt tot 400 uitgebreid. Er
komen drie bike-teams bij. De
pakkans wordt vergroot door
het cameratoezicht uit te
breiden. Criminele jongeren
worden harder aangepakt.
Woninginbraken worden met
kracht bestreden.

De politie strijdt in de Schilderswijk goed tegen (jeugd)
criminaliteit. Daarbij moeten
klachten serieus behandeld
worden, als mensen zich door
de politie benadeeld voelen.
D66 wil bewoners actief betrekken bij de veiligheid van
hun buurt.

De gemeente en politie zorgen voor schone en veilige
straten. De veiligheid ligt
echter ook in uw handen. Er
is een angst tussen culturen,
terwijl wij allemaal hetzelfde
willen: een veilige omgeving.
Het CDA wil contact tussen
culturen, buren en jongeren
verbeteren.

- Armoede:

Armoede mag niet voorkomen in onze stad en zeker
niet bij kinderen, daarom
trekken we tot 10 miljoen
euro per jaar extra uit. De
Ooievaarspas is en blijft gratis. Voor mensen met weinig
geld is een betaalbare gemeentelijk zorgverzekering.

De snelste weg uit de armoede is het hebben van betaald
werk. De VVD wil daarom
werken aan een sterke economie. Ondernemers zorgen
immers voor banen, niet de
overheid. Werken moet daarnaast meer lonen. De stap van
een uitkering naar betaald
werk moet daarom groter
worden.

De beste manier om met armoede om te gaan, is door
mensen eruit te helpen.
Daarom investeert D66 in onderwijs, leerwerkplekken en
stages. Zo kunnen jongeren
werkervaring opdoen en aan
een baan komen. Armoederegelingen als de Ooievaarspas
moeten blijven bestaan.

Een baan is de beste zekerheid, daarom gaat het CDA
voor 10.000 banen. Voor wie
niet mee kan of geen werk
kan vinden zorgen wij voor
een goed vangnet. Den Haag
zorgt goed voor wie in armoede leeft. Met name kinderen, gehandicapten en ouderen verdienen onze steun!

- Zorgkosten:

De PvdA wil de zorg dichtbij
mensen organiseren. Goede
en betaalbare zorg is een
recht voor iedereen. Mensen
met een kleine beurs worden
extra ondersteund. Wij willen
100 extra wijkverpleegkundigen en professionele zorgverleners voor het wassen,
opstaan en de medische hulp.

Iedereen heeft toegang tot
goede zorg. Nu de overheid
minder kan, mag van iedereen gevraagd worden verantwoordelijkheid te nemen.
Van mensen wordt verwacht
dat zij waar nodig en mogelijk zorg verlenen aan hun
omgeving. Het aantal mantelzorgers en vrijwilligers moet
omhoog.

Gezondheidszorg begint bij
het aansporen van een gezonde levensstijl. Daarnaast
wil D66 zorg zo dicht mogelijk bij mensen in de buurt
organiseren. U weet immers
zelf het beste welke zorg u
nodig heeft. Wie geen zorg
kan betalen, verdient daarbij
hulp van de overheid.

Het kabinet van VVD en PvdA
bezuinigt fors op de zorg
voor ouderen, gehandicapten
en andere zorgbehoevenden.
Wethouder Karsten Klein
(CDA) verzet zich hier fel tegen, omdat de bezuiniging
te fors is. Het CDA trekt 35
miljoen uit om de landelijke
bezuinigingen te herstellen.

Toekomst:

We hebben deze periode al
veel extra geld in de Schilderswijk gestoken. De PvdA gaat
door met de krachtwijkenaanpak. Er gaat meer geld naar
uw wijk. We houden woningen in de wijk betaalbaar en
willen weer een wijkbibliotheek in de Schilderswijk.

De VVD zet in op lage lasten,
veiligheid en leefbaarheid.
De afvalstoffenheffing wordt
verlaagd, de hondenbelasting
afgeschaft. Ook wil de VVD in
de Schilderswijk investeren in
de openbare ruimte en trekt
geld uit voor extra bomen,
groen en speelvoorzieningen.

De slechte luchtkwaliteit in
Den Haag is een gevaar voor
de gezondheid van iedereen.
De Vaillantlaan is één van de
meest vervuilde straten van
Nederland. D66 maakt werk
van een schone en gezonde
lucht voor Hagenaars van nu
en voor toekomstige generaties.

Ook de komende jaren is de
Schilderswijk schoon, heel en
veilig. De straten worden verder opgeknapt en er blijven
veel handhavers en schoonmakers op straat aan het
werk. Daarnaast is bij de bewoners van de Schilderswijk
de werkeloosheid te hoog, dit
pakken wij samen aan!

We komen langzamerhand
uit een crisis. De werkloosheid
en met name de jeugdwerkeloosheid zijn enorm opgelopen. Hoe gaat uw partij er na
de verkiezingen voor zorgen
dat de bewoners van de Schilderswijk die moeilijk aan een
baan kunnen komen toch
weer mee kunnen doen in de
maatschappij?

Ondernemen zit veel mensen
uit de Schilderswijk in het
bloed. Hoe gaat uw partij
(toekomstige) ondernemers
ondersteunen?

Verschillende partijen binnen
de Schilderswijk zetten zich
dagelijks in voor een veilige
wijk. Wat gaat uw partij doen
voor een nog veiligere Schilderswijk?

In de Schilderswijk woont
helaas een behoorlijk aantal
mensen op of onder de armoedegrens. Hoe gaat uw
partij deze mensen ondersteunen?

Zoals iedereen in Nederland
krijgen ook mensen uit de
Schilderswijk te maken met
stijgende zorgkosten (bijv.
verhoging eigen risico). In
deze wijk wonen veel mensen
met gezondheidsproblemen.
Hoe zorgt uw partij ervoor
dat deze mensen toegang
blijven houden tot kwalitatief
goede zorg tegen een vergoeding die voor deze mensen te
betalen is?

Waar gaat uw partij zich ook
na de verkiezingen hard voor
maken in de Schilderswijk?
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Een goede integratie en beheersing van het Nederlands
zijn basisvoorwaarden voor
werk. De PVV verzet zich
tegen verdringing op de arbeidsmarkt door MOE-landers
en wil bijstandsgerechtigden
een tegenprestatie laten leveren zodat zij aansluiting met
de arbeidsmarkt niet verliezen.

GroenLinks wil investeren
in een duurzame economie
waardoor werkgelegenheid
wordt vergroot. Voor mensen
die (nog) geen kans op betaald werk maken, zoekt de
gemeente naar alternatieven
als scholing, participatiebanen, leerwerkplekken etc.. De
gemeente zal hierbij samenwerking met marktpartijen
zoeken.

Voor jonge werklozen komen
er sollicitatietrainingen en
cursussen om als ondernemer
te starten. Daarnaast opleidingen en vrijwilligerswerk
met behoud van uitkering.
Meer technische vakopleidingen en harde afspraken over
stages. Extra investeren in het
onderhoud van de stad (wegen, groen, renovatie) levert
ook werk op.

De gemeente moet inzetten
op extra banen. Voor jongeren moeten meer stage- en
leerplekken komen. We stoppen met bezuinigingen die
banen vernietigen. Mensen
die belangrijk werk doen
voor de gemeente, zoals het
schoonhouden van de stad,
komen in dienst en krijgen
een volwaardig salaris.

De Partij voor de Dieren wil
dat jongeren kunnen werken
aan betere kansen op de arbeidsmarkt in werkgelegenheidsprojecten in onder meer
de zorg. Uitkeringsregels worden zodanig aangepast dat
werklozen vrijwilligerswerk
kunnen doen en stage kunnen lopen. Met het project
Prohef creëert de gemeente
meer banen.

De PVV is dé partij voor ondernemers. Wij willen snoeien
in het woud aan regeltjes,
stoppen met de pesterige precariobelasting en met lagere
administratieve én financiële
lasten de rode loper uitrollen
voor alle ondernemers, de
aanjagers van onze economie!

Leegstaande kantoorruimtes
kunnen uitstekend worden
hergebruikt voor startende
ondernemers. Ondernemerschap moet gestimuleerd
worden in het Haagse HBO en
MBO en bij werkzoekenden.
De kennis van het MKB kan
hierbij gebruikt worden in de
vorm van coaching. Bureaucratische regels moeten worden verminderd.

Minder regels voor ondernemers en restaurants. Meer
markten en kiosken. Cursussen voor jonge ondernemers.
Toerisme naar de Schilderswijk en Transvaal promoten.
Goede brancheringsplannen
met vestigingspremies. De
Haagse Markt opknappen.

De SP wil de banenmotor van
Den Haag, het midden- en
kleinbedrijf, versterken. Daarom houden we de verlaging
van de OZB in stand. Ook
moeten ondernemers gemakkelijker kunnen inschrijven
op aanbestedingen van de
gemeente. En worden ondernemers beter betrokken bij
bouwplannen.

Duurzaam werkende ondernemers moeten in aanmerking komen voor opdrachten
van de gemeente. Ieder jaar
worden flinke stappen gezet
om de wijken gezonder, groener en daarmee aantrekkelijker te maken. Leegstaande
gebouwen worden beschikbaar gesteld voor starters en
zzp’ers.

De PVV is een law-and-orderpartij en wil een keiharde
aanpak van straattuig dat
hele wijken onveilig maakt,
zero tolerance-beleid, meer
handhavers, hoge bestuurlijke
boetes, aso-gezinnen huisvesten in containerwoningen
buiten woonwijken en bij geweld uitkeringen intrekken.

De veiligheid op straat en de
leefbaarheid van de buurt
is gebaat bij daadkrachtig
optreden tegen criminaliteit.
Beter is het voorkómen van
criminaliteit; daar willen we
veel meer aandacht voor. Bewoners kunnen helpen een
veilige sfeer te maken en te
behouden; samen met politie
en toezichthouders die weten
wat er speelt en ingrijpen
waar het misgaat.

We willen een dienstbare en
toegankelijke politie die meer
op straat aanwezig is, minder
in de auto rondrijdt en een
minder strenge houding aanneemt. Meer en betere wijkagenten. De wijkbureaus van
de politie gaan ´s avonds weer
open. Criminaliteit terugdringen door opvang van daklozen, bestrijding van armoede
en opvang van mensen met
een psychische stoornis.

Meer blauw op straat, een
politiebureau dat open is in
het weekend en avond en
toegankelijke agenten voor
bewoners zijn belangrijk voor
meer veiligheid. Ook worden
initiatieven van bewoners om
leefbaarheid en veiligheid te
verbeteren, voortaan ondersteund door de gemeente.

Overlast door jongeren wordt
teruggedrongen door persoonlijke begeleiding naar
stages, scholing en werk. De
gemeente maakt voorzieningen zoals sportlessen voor
iedereen toegankelijk. Buurtinitiatieven voor naschoolse
activiteiten voor kinderen
worden ondersteund.

De Nederlandse verzorgingsstaat is de PVV veel waard.
Iedereen die buiten zijn/haar
schuld in de armoede belandt
verdient steun. Verder zijn
werk en lage lasten de beste
garantie tegen armoede en
daarom pakken wij verdringing op de arbeidsmarkt aan
en verlagen wij de belastingen.

Door ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen
met een minimumuitkering
of werkende armen zich niet
uitgesloten hoeven te voelen. De Ooievaarspas blijft
bestaan voor alle mensen
met een inkomen tot 130%
van het bestaansminimum.
Armoedevoorzieningen voor
kinderen worden uitgebreid
voor gezinnen die moeten
rondkomen van een bedrag
tot 130% van het minimuminkomen. De schuldhulpverlening wordt uitgebreid.

Versterking van de dienst
Sociale Zaken. Cliënten krijgen weer een persoonlijk
consulent. Problemen op het
gebied van huisvesting en
inkomen snel oplossen. Meer
vrijwilligerswerk, scholing en
gesubsidieerde arbeid. Snellere schuldsanering. Huisuitzettingen worden voorkomen,
net als afsluiting van gas en
elektriciteit. Extra geld voor
het ouderenfonds.

De SP wil een aanvalsplan
tegen armoede. Onderdeel
zijn goede armoederegelingen, een goed georganiseerde schuldhulpverlening
en een steuntje in de rug
voor ouderen via het ouderenfonds. Ook schaffen we de
leenbijstand af, de bijzondere
bijstand wordt voortaan een
gift.

Maatschappelijke voorzieningen zoals sportlessen, schoolzwemmen en bibliotheken
moeten voor iedereen toegankelijk zijn. De Ooievaarspas moet blijven zoals die er
nu is en de gemeente moet
de hoge jeugdwerkloosheid
bestrijden door starters te begeleiden op de arbeidsmarkt.

De PVV staat voor kwalitatief
goede zorg en wij verzetten
ons dan ook tegen de afbraak
van de zorg. Daarnaast wil de
PVV de belastingen drastisch
verlagen zodat mensen meer
geld overhouden aan het
einde van de maand.

Zorg wordt wat ons betreft
dicht bij mensen georganiseerd. Preventie is wat GroenLinks betreft een prioriteit
in het gezondheidsbeleid.
GroenLinks wil dat de zorgpremie inkomensafhankelijk
wordt, zodat zorg voor mensen met een minder dikke
portemonnee ook goed te
betalen is.

Toegankelijke, betaalbare en
kleinschalige zorg dicht bij de
mensen met wijkzorgteams.
Extra geld om de rijksbezuinigingen op te vangen. Er komt
een gezondheidsfonds voor
minima.

Zorg georganiseerd op buurten wijkniveau zorgt voor een
betaalbare, goede en toegankelijke zorg. Ook verzet
de SP zich in Den Haag tegen
de forse bezuinigingen op de
zorg, wij trekken 34 miljoen
euro extra uit voor de zorg.
De menselijke maat moet
weer centraal komen te staan.

Om sociale samenhang te stimuleren en eenzaamheid tegen te gaan, moet zorg in de
eigen wijk kunnen plaatsvinden. Aandacht voor gezonder
eten en meer beweging helpt
om ziekten te voorkomen en
draagt bij tot het terugdringen van zorgkosten: voorkomen is beter dan genezen!

De PVV zet zich voor én na
de verkiezingen in voor alle
wijken van de stad, geen enkele uitgezonderd. Ook na de
verkiezingen zal de PVV zich
hard maken voor meer veiligheid, minder islam, lagere
belastingen en goede zorg.

GroenLinks strijdt tegen armoede en voor het behoud
van de Ooievaarspas. En wij
vechten voor cultuur en tegen
het Spuiforum. Onze norm is
dat iedereen, ongeacht achtergrond, gelijke kansen moet
hebben. Daarom vinden wij
discriminatie onacceptabel. En
we willen dat de bibliotheek
in de Schilderswijk weer open
gaat!

We willen dat de bewoners
meer te zeggen krijgen over
hun wijk. De gemeente moet
luisteren naar de wijkbewoners en niet hun eigen plannen doordrukken. We willen
meer groen, restaurants en
cultuur in de wijk. De luchtvervuiling en overlast door
het verkeer moet worden
aangepakt. Meer werk en
ruimte voor ondernemers.
Keiharde aanpak van discriminatie. Meer aandacht en
speelruimte voor kinderen en
harde aanpak van armoede.

De SP wil dat de Schilderswijk
een fijne wijk blijft om in te
wonen. Daarom zetten we in
op de leefbaarheid: straten
en parken worden schoongehouden en bijgehouden.
Achterstallig onderhoud bij
woningen wordt aangepakt,
en het aantal parkeerplaatsen
blijft voldoende.

De Partij voor de Dieren
streeft naar gezonde en
groene leefomgeving in de
Schilderswijk. Die is er nu
onvoldoende. Vervuilend verkeer moet worden teruggedrongen. De gemeente moet
aanleg van groene schoolpleinen en speelplaatsen stimuleren. Braakliggende veldjes
worden beschikbaar gesteld
voor stadslandbouw.
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Wij bestrijden discriminatie
in het onderwijs en op de
arbeidsmarkt. Verder willen
wij vroegtijdig ingrijpen als
het gaat om schoolverlaters.
Scholen moeten hun aanwezigheidssystemen op orde
hebben en ouders beter betrekken bij het tegengaan van
schooluitval.

Groep de Mos / Ouderen
Partij schept banen door
inzet van 500 extra handhavers, de conducteur terug
op iedere Haagse tram en
150 wijkzusters. Daarnaast
zetten wij in op Den Haag
Toeristenhoofdstad en het
binnenhalen van meer evenementen, hetgeen banen
creëert in de horeca branche en in de toeristensector.

Aanpak (jeugd)werkloosheid
topprioriteit. We investeren in
stages voor jongeren, goede
begeleiding en (ambachtelijk)
onderwijs. We stimuleren
wijkinitiatieven, waardoor
werklozen weer snel werknemer of ondernemer kunnen
worden. En discriminatie op
de arbeidsmarkt is onacceptabel.

FAMILIA (Directe Democraten)
wil dat in Nederland
(en in de rest van Europa) de
hoogste prioriteit gegeven
wordt aan het bestrijden van
de werkloosheid door het
initiatief The Breeding Swan
- EUROPOLIS - TCS Fund (300
miljard euro). Dat initiatief
is bekend bij Mark Rutte die
moet gaan zorgen voor de
implementatie in Europa.

Als u werk heeft dan vinden
wij dat de overheid van uw
salaris af moet blijven. Het
heffen van belastingen en
hanteren van onnodige regels
belemmert met name kleine
ondernemers, zowel in hun
eigen kostwinning als in het
scheppen van banen voor
werknemers.

Wij zetten in op betere ondersteuning van ondernemers. Verder willen wij ook
meer kleinschalige bedrijfsruimte beschikbaar stellen
voor starters. Er is een groot
tekort aan bedrijfsruimte tot
20m2. Zo kunnen studenten
makkelijker een bedrijfje beginnen.

Winkeliers zijn belangrijk
voor de wijkeconomie Voor
hen lastenverlaging en minder regeltjes. Daarnaast een
nadeelcompensatie voor ondernemers die getroffen worden door gemeentelijk falen.
Zo helpen wij de marktkooplui van de Haagse Markt.

We gaan voor een ondernemersvriendelijke gemeente:
minder regels en minder
bureaucratische rompslomp;
een persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers en
een ondernemersloket in
ieder stadsdeelkantoor; en
we investeren in gezonde
winkelstraten en kleinschalige
bedrijfsgebouwen.

FAMILIA (Directe Democraten)
wil dat de ondernemers in het
MKB weer bij de banken terecht kunnen als zij financiering willen voor hun winkel,
hun bedrijf en hun plan of
project. De Europese bankensector moet weer vlees op de
botten krijgen zodat de banken weer klanten in het MKB
kunnen gaan bedienen.

Politici moeten zich niet
bemoeien met uw bedrijf.
Ondernemers moeten de
ruimte krijgen om te kunnen
ondernemen. Als raadsleden
zullen wij dan ook elke stap
steunen in de richting van
lagere belastingen en minder
regels.

Jongeren die bezig zijn, bijvoorbeeld op school zitten of
werken, zullen minder snel
in de criminaliteit belanden.
Voor personen die toch criminele activiteiten ontplooien
moet er eerst straf zijn en
daarna moeten deze alternatieven krijgen voor criminaliteit.

Meer veiligheid door aanstelling van 500 extra handhavers
met meer bevoegdheden en
door de terugkeer van de
conducteur op iedere tram.
We binden de strijd aan met
loverboys en huiselijk geweld.
Gewelddadig gedrag wordt
niet meer geaccepteerd. Sanctie: OV verbod en bestuurlijke
boetes.

Gemeente en bewoners zijn
samen verantwoordelijk voor
een veilige wijk. We stimuleren buurtpreventie, zodat
onnodige inzet politie wordt
voorkomen. Een veilige wijk
begint met een goede opvoeding en het bieden van
perspectief aan jongeren.
Vandalisme en mensenhandel
pakken we aan.

FAMILIA (Directe Democraten)
wil dat er financiële ruimte
komt voor gemeentelijke taken en dat plannen van ondernemers en bewoners over
bevordering van de veiligheid
kunnen rekenen op krachtige
ondersteuning vanuit het
stadhuis.

Bijna alle politieagenten zitten achter het bureau. Buiten
schrijven ze wel bonnen uit,
maar lossen ze nauwelijks
misdrijven op. Wij willen dat
u uw belastinggeld terugkrijgt, zodat u met dit geld
samen met uw buren beveiliging kunt inkopen die voor uw
wijk echt werkt.

De armoedevoorzieningen
moeten in stand worden gehouden. Van de Ooievaarspas
tot aan stichting Leergeld.
Deze voorzieningen moeten
wel meer mensen bereiken
dan nu het geval is. Inzetten
op betere communicatie vanuit de gemeente.

Schilderswijk kent de grootste armoede in NL. We jagen
armoede de stad uit. Geen
geld naar dure stenen, maar
naar mensen. Ooievaarspas
blijft en extra een fonds voor
jeugdsport en jeugdcultuur.
Uitbreiding van schuldhulpverlening. Invoering van een
ziekenfonds voor dieren.

Beste remedie tegen armoede
is werk. We gaan voor meer
schuldhulpverlening. Waar
nodig snelle begeleiding naar
uitkering en budgetcursussen. De Ooievaarspas blijft
bestaan. Het wegbezuinigde
Ouderenfonds herstellen we.

FAMILIA (Directe Democraten) wil dat alle mensen de
gelegenheid krijgen zich te
ontwikkelen door studie, opleiding en werk en dat de allerjongsten en hulpbehoevenden, gehandicapten en ouderen geholpen worden. Dat
helpen bestaat uit aandacht
en waar het moet en kan ook
aan financiële ondersteuning
vanuit een speciaal fonds.

Onze welvaart is enorm
achter gaan lopen bij het
potentieel van onze wetenschappelijke en technologische ontwikkeling. De beste
manier om armoede tegen te
gaan is door ervoor te zorgen
dat het geld dat u verdient
niet door politici over de balk
wordt gegooid.

Het eigen risico moet voor
mensen die het niet kunnen
betalen afgekocht worden.
Een bezoek aan de dokter
of een onderzoek in het ziekenhuis mag niet afhangen
van iemands inkomen. De
basiszorg moet laagdrempelig
blijven zonder financiële obstakels.

Preventieve maatregelen om
zorgkosten te verlagen. Zorg
op maat door wijkzusters in
ieder wijk. Haal ouderen uit
hun isolement. Hulp voor
mantelzorgers als het hen
even te veel wordt. Invoering
van een gratis Ouderenhulplijn. Huizen aanpassen zodat
ouderen langer thuis kunnen
wonen.

We investeren in zorgvoorzieningen dichtbij u in de wijk.
De huisarts moet vrij toegankelijke blijven, dus zonder
eigen risico. We waarderen
mantelzorgers en geven ze de
ruimte. We trekken extra geld
uit voor thuis- en ouderenzorg en investeren in levensloopbestendige woningen.

FAMILIA (Directe Democraten)
wil dat mensen voor zichzelf
en voor elkaar zorgen. Verantwoordelijkheid en aandacht en liefde van familie,
vrienden en kennissen kan
wonderen doen. Iedereen
krijgt vroeg of laat in zijn
of haar leven te maken met
behoefte aan zorg, hulp en
ondersteuning. Niemand ontkomt daaraan.

Door overheidsbemoeienis
zijn de kosten voor de zorg
uit de pan gerezen. Wat
marktwerking wordt genoemd is in feite niet meer of
minder dan een van bovenaf
opgelegd beleidsbouwwerk.
Om geldverspilling en fraude
tegen te gaan vinden wij dat
u weer meer invloed dient te
krijgen.

Wij blijven zoals altijd zichtbaar voor organisaties en
bewoners in de Schilderswijk.
Zo blijven wij ons inzetten
voor een betere ouderbetrokkenheid in het onderwijs en
voor de uitbreiding van het
islamitisch onderwijs.

Groep de Mos / Ouderen Partij blijf ook na de verkiezingen opkomen voor de Haagse
burger. Directe invloed op
belangrijke beslissingen.
Financiën op orde, lastenverlichting voor de burger en
geen projecten voor het imago een wethouders die aan
grootheidswaanzin leiden

Het is te zot voor woorden
dat er een peperduur cultuurpaleis wordt gebouwd, terwijl
belangrijke voorzieningen bij
u in de wijk zijn wegbezuinigd, zoals de bieb in de Schilderswijk. Deze gaan we heropenen. Wij maken ons hard
voor jongeren en heropenen
daarom jongerencentrum The
Mall.

Studenten wonen in alle
buurten in Den Haag en
zorgen voor bruisende activiteiten op het gebied van
muziek en cultuur en op het
gebied van lekker eten in
een grote keur van kleine
en grotere eettentjes en restaurants. In de Schilderwijk
is er veel ruimte voor leuke
horeca waar bezoekers van
Den Haag op af willen komen
als er voldoende reclame voor
wordt gemaakt. Daar kan de
Gemeente Den Haag van alles
in betekenen.

Het bereiken van een vrij, sociaal en welvarend Den Haag
zien wij niet als een politiek
gevecht, maar als een samenwerking waarbij alle mensen,
organisaties en politieke
partijen mee kunnen doen.
Wij verwelkomen elke stap in
de richting van meer vrijheid
en minder overheid.

