
 

 

 

 

 
 

Sosyal, yeşil ve adil. 
 

Önümüzdeki seçimlerde ülkemizin geleceğini siz belirleyeceksiniz. İlde, Su Kurulunda ve 
Senatoda. 
 

Güçlü bir İşçi Partisi her zamankinden daha önemli. Aşırı piyasa güçlerini durdurmak için. 
Böylece elektrik faturasını normal bir maaşla da ödeyebilirsiniz. Genç ve yaşlılar için uygun 

fiyatlı evler inşa etmek için. Adil ve yeşil bir iklim politikası için. Doğayı korumak için. 
Çevremizin dağıtım merkezleriyle doldurulmasına karşı çıkmak için. O merkezlerde göçmen 
işçilerin de sömürülmesine karşı çıkmak ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için. Yerel 

sakinlere fayda sağlayan yeşil enerji için. Güvenli yüzme suyu ve sağlıklı bitki örtüsü için. 
Sosyal, yeşil ve adil bir dünya için mücadele ediyoruz. 15 Mart'ta PvdA'da oy verin. 

 
Bu belgede, neyi tercih ettiğinizi tam olarak bilmeniz için size planlarımızın neler olduğunu 
kısaca anlatıyoruz. Seçim programının tamamı ve pozisyonlarımız için tıklayınız. 

 

Yaşamak 
 
Başınızın üzerinde iyi ve uygun fiyatlı bir çatı artık apaçık ortada değil. Bize kalırsa, yakında 
tekrar ev kiralayabilecek veya satın alabileceksiniz. Konut derneklerine yer veriyoruz. 

Sürdürülebilir, enerji açısından ekonomik ve doğayla iç içe inşaat yapmaya kararlıyız. Ve 
konut piyasasındaki aşırılıklarla mücadele ediyoruz. Kısaca planlarımız: 

 

• Uygun fiyatlı konut neredeyse yok. Bu yüzden daha fazlasını inşa ediyoruz:  
o her bölgede bekleme süresi en fazla 1 yıl olan sosyal konut; 
o azami kira bedeli 250.000 € olan sahibi tarafından kullanılan evler ve azami kira 

bedeli € 1.000 olan orta ölçekli kiralık evler. 

• Sürdürülebilir yaşamı tercih ederiz. Bu şekilde: 
o Mahallede herkese yetecek kadar yeşillik, toplu taşıma ve bisikletle kolayca 

erişilebilir; 
o Yeni evler iyi yalıtılmalıdır. Organik yapı malzemeleri kullanarak iklime ve doğaya 

özen gösteriyoruz. 

• Evsizler, göçmen işçiler, mülteciler ve statü sahipleri de barınmaya ihtiyaç duyar. Her 
belediye kendi payına düşeni alır ve komşu belediyenin üzerindeki yük biter. 

 

İş ve ekonomi 
 
PvdA'da insanlar ve dünyamız, kurumsal kârlardan önce gelir. İstediğiniz ve üzerinde 

yaşayabileceğiniz işle ilgili olmalı. Tek başına hayatta kalmak için iş yok. Güzel manzaramız 
sınırlıdır ve korunmalıdır. Sosyal, yeşil ve adil bir ekonomiyi tercih ediyoruz. Kısaca 
planlarımız: 

 

• Maaşınızı koruyarak geleceğin işine geçebilmelisiniz. Bu nedenle, diğer şeylerin yanı 
sıra yeniden eğitime ve ileri eğitime yatırım yapıyoruz. 

• Mesleki eğitim ve teknoloji, sağlık, polis ve savunma eğitiminde daha fazla insan en 
önemlisidir. 



 

 

• Artık büyük şirketlerin yeni dağıtım merkezleri ve veri merkezlerine hayır diyoruz. Bu 
şekilde manzaramız güzelliğini koruyor ve daha fazla emek göçmeni sömürülmüyor. 

• MBO'lar ve iş dünyası, tüm öğrenciler için daha fazla stajyerliğe ve işyerine sahip 
olmalıdır. 

• Civardaki her yerde pratisyen hekimlere, süpermarketlere, ATM'lere, ilkokullara ve bölge 
hastanelerine erişiminiz olmalıdır. 

 

Enerji 
 
Yeşil yatırımlara ihtiyacımız var. Sadece gezegenimizi yaşanabilir ve sağlıklı tutmak için 

değil, aynı zamanda enerji faturasını ödemek için de. Enerji yoksulluğuyla mücadele ediyor 
ve sürdürülebilir enerji üretimi sağlıyoruz. Kısaca planlarımız: 
 

• Mümkün olduğu kadar çok yel değirmeni ve güneş paneli inşa ediyoruz; 

• Sürdürülebilir şekilde üretilen enerjinin en az %50'si yerel mülkiyete aittir. 

• Maddi desteklerle ve standartlarla yalıtımlı bir evde yaşamanızı ve dolayısıyla enerji 
maliyetlerini düşürmenizi sağlıyoruz. 

 

İklim ve yeşil 
 
Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele için doğa ve yeşillik için daha fazla alana ihtiyacımız var. 
Büyük kirleticilerden elde edilen özel kazançlar, genel bir yoksullaşmaya yol açtı. Kısaca 

planlarımız: 
 

• Zuid-Holland ilinde'de daha fazla ağaç dikiyoruz. Yaşam kalitesi sağlarlar, yazın 
serinlerler ve CO2'yi yakalarlar. 

• İklim değişikliğinin neden olduğu sellerle başa çıkmak için yeterli su depolama alanları. 

• Çevreyi kirleten şirketleri daha yakından takip edeceğiz ve daha yüksek cezalar 
vereceğiz. Şirketler kirliliğini azaltmazsa izinlerin iptali bizim için ciddi bir seçenek. 

 

Toplu taşıma ve bisiklet 
 
Bisiklet ve toplu taşıma, PvdA için en önemli ulaşım aracıdır. Birçok insan için aileye, 

doktora, işe veya okula gitmenin tek yolu bu. Uygun fiyatlı ve daha iyi toplu taşıma 
bağlantıları, bisiklet yolları ve yürüyüş yolları için kararlıyız. Kısaca planlarımız: 

 

• Her şehir merkezine ve köy merkezine gündüz, akşam ve hafta sonları erişilebilmesi için 
daha iyi toplu taşımaya yatırım yapıyoruz. 

• İstasyonlarda, önemli otobüs, tramvay ve metro duraklarında ve şehir içlerinde daha 
güvenli bisiklet yolları, bisiklet otoyolları ve bisiklet park tesislerine yatırım yapıyoruz. 
Yoğun bisiklet yollarını genişletiyoruz veya yakınlarda yeni bir bisiklet yolu inşa ediyoruz. 
Bu, bisikleti sağlıklı, çekici ve sürdürülebilir bir seçim haline getirir. 

• İyi bakım erişilebilir olmalı ve erişilebilir olmalıdır. Böyle; ambulanslar zamanında 
varabilmeli ve pratisyen hekimler ve hastaneler her yerde kolayca erişilebilir olmalıdır. 

• Yol güvenliği büyük önem taşımaktadır. Kaza riskinin en yüksek olduğu yerler öncelikle 
ele alınır. 

 
 


