
 

 

 

 

 
 

Sociaal, groen en eerlijk. 
 

De komende verkiezingen bepaal jij de toekomst van ons land. In de provincie, het waterschap 

en de Eerste Kamer. 

 

Een sterke PvdA is belangrijker dan ooit. Om de doorgeschoten marktwerking te stoppen. 

Zodat je met een gewoon salaris ook de energierekening kan betalen. Om betaalbare 

woningen te bouwen voor jong en oud. Voor een eerlijk en groen klimaatbeleid. Om de natuur 

te beschermen. Tegen het volbouwen van ons landschap met distributiecentra, waar ook nog 

eens arbeidsmigranten worden uitgebuit. Voor groene energie waar omwonenden van 

profiteren. Voor veilig zwemwater en gezond groen. Wij strijden voor een sociale, groene en 

eerlijke wereld. Stem 15 maart PvdA. 

 

In dit document vertellen we je kort wat onze plannen zijn, zodat je precies weet waar je voor 

kiest. Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma en onze standpunten. 

 

Wonen 
 

Een goed en betaalbaar dak boven je hoofd is niet meer vanzelfsprekend. Als het aan ons 

ligt, kun jij straks weer gewoon een huis huren of kopen. We geven woningcorporaties de 

ruimte. We zetten in op duurzaam, energieneutraal en natuurinclusief bouwen. En we pakken 

uitwassen op de woningmarkt aan. Onze plannen in het kort: 

 

● Betaalbare woningen zijn er bijna niet. Daarom bouwen we meer:  

o sociale huurwoningen tot de wachttijd maximaal 1 jaar is in elke regio;  

o koopwoningen van maximaal €250.000 en middenhuurwoningen met een maximale 

huur van €1.000. 

● We kiezen voor duurzaam wonen. Dus: 

o Voor iedereen voldoende groen in de buurt en goed bereikbaar met OV en fiets; 

o Nieuwe woningen moeten goed geïsoleerd zijn. We letten daarbij op het klimaat en 

de natuur door organische bouwmaterialen te gebruiken. 

● Ook daklozen, arbeidsmigranten, vluchtelingen en statushouders hebben een 

onderkomen nodig. Elke gemeente pakt z’n deel en afschuiven op de buurgemeente is 

afgelopen. 

 

Werk en economie 
 

Bij de PvdA gaan mens en planeet voor bedrijfswinsten. Het moet gaan om werk waar je 

voor wilt en van kunt leven.  Geen werk om alleen van te overleven. Ons mooie landschap is 

beperkt en moet beschermd worden. Wij kiezen voor een sociale, groene en eerlijke 

economie. Onze plannen in het kort:  

 

● Je moet met behoud van salaris kunnen overstappen naar het werk van de toekomst. 

We investeren daarom o.a. in om- en bijscholing.  

● Vakopleidingen en meer mensen in de techniek, zorg, onderwijs politie en defensie zijn 

het belangrijkst. 
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● Geen nieuwe distributiecentra en datacenters meer. Zo blijft ons landschap mooi en 

worden er niet nog meer arbeidsmigranten uitgebuit. 

● MBO’s en het bedrijfsleven moeten meer stage- en werkplekken hebben voor alle 

studenten. 

● Je moet overal in de buurt toegang hebben tot huisartsen, supermarkten, pinautomaten, 

basisscholen en streekziekenhuizen. 

 

Energie 
 

We hebben groene investeringen nodig. Niet alleen om onze aarde leefbaar en gezond te 

houden, maar ook om de energierekening te kunnen betalen. Wij gaan energiearmoede tegen 

en zorgen voor een duurzame energieopwekking. Onze plannen in het kort: 

 

● We bouwen zo veel mogelijk windmolens en zonnepanelen; 

● Minimaal 50% van de duurzaam opgewekte energie is in lokaal eigendom. 

● Met subsidies en normeringen zorgen we dat je in een geïsoleerd huis, en dus lagere 

energielasten, kan wonen. 

 

Klimaat en groen 
 

We hebben ook meer ruimte voor de natuur en groen nodig om klimaatverandering tegen te 

gaan. Private winsten van grote vervuilers hebben geleid tot algemene verarming. Onze 

plannen in het kort: 

 

● We planten meer bomen in Zuid-Holland. Die zorgen voor leefbaarheid, verkoeling in de 

zomer en ze vangen CO2 op. 

● Voldoende opvangplekken voor water om overstromingen door klimaatverandering op te 

vangen. 

● We houden vervuilende bedrijven meer in de gaten en gaan hogere boetes uitdelen. Het 

intrekken van vergunningen is voor ons een serieuze optie als bedrijven hun vervuiling 

niet verminderen. 

 

Openbaar vervoer en fiets 
 

De fiets en het openbaar vervoer zijn de belangrijkste vervoersmiddelen voor de PvdA. Ze zijn 

voor veel mensen de enige manier om naar familie, dokter, werk of school te kunnen gaan. 

We zetten in op betaalbare en betere openbaar vervoer verbindingen, fietspaden en 

looproutes. Onze plannen in het kort: 

 

● We investeren in beter openbaar vervoer, zodat iedere stads- en dorpskern overdag, ’s 

avonds én in het weekend bereikbaar is.  

● We investeren in veiligere fietspaden, fietssnelwegen en fietsenstallingen bij stations, 

belangrijke bus-, tram- en metrohaltes en in binnensteden. Drukke fietspaden verbreden 

we of we leggen een nieuw fietspad aan in de buurt. Zo is de fiets een gezonde 

aantrekkelijke en duurzame keuze.  

● Goede zorg moet bereikbaar zijn en blijven. Dus: ambulances moeten op tijd kunnen 

komen en huisartsen en ziekenhuizen moeten overal goed te bereiken zijn. 

● Verkeersveiligheid is van groot belang. De plekken met de grootste kans op ongelukken 

worden als eerste aangepakt. 

 


