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BESTE ROTTERDAMMERS,
Rotterdam is onze stad. Met zijn
bruggen en tunnels, die noord en zuid
verbinden. En die mensen verbinden.

Het is belangrijk dat je gaat stemmen
op 14, 15 of 16 maart. Gooi je stempas
dus niet weg!

Letters verbinden ook. Letters worden
woorden. Woorden worden zinnen.
Met zinnen kunnen we elkaar verhalen
vertellen, of andere dingen die we
belangrijk vinden. Taal verbindt mensen.

Je mag voor de gemeenteraad stemmen
als je 18 jaar of ouder bent. Voor
de wijkraad mag je al vanaf 16 jaar
stemmen.

In onze mooie stad gaat het met veel
mensen goed. Maar niet met iedereen.
Er zijn ook problemen. Veel mensen
kunnen geen betaalbaar huis vinden.
Veel mensen hebben te weinig geld om
rond te komen. Er is veel luchtvervuiling
in onze stad en het verkeer is onveilig.
Niet iedereen voelt zich welkom in onze
stad.
GroenLinks wil graag dat nog meer
mensen naar taalles gaan. En dat er
meer betaalbare woningen zijn. Dat
we energie besparen. En dat er meer
gezond en veilig werk komt, met een
vast contract en een goed salaris.
Wij zijn tegen racisme en discriminatie.
En juist trots op onze kleurrijke stad.
Wij willen dat kinderen goede kansen
krijgen.
Als we elkaar beter verstaan en
begrijpen kunnen we de stad samen
beter maken.

Je mag stemmen als je:
● Officieel Nederlands bent, óf
● Al 5 jaar of langer officieel in 		
Nederland woont, óf
● De nationaliteit van een ander land in
de Europese Unie hebt en officieel in
Nederland woont
Hoe kun je stemmen?
● Er is altijd een stembureau in de buurt.
● Neem je stempas mee
● Neem je legitimatie mee: paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart
In het stembureau krijg je een stembiljet.
Daarop staan alle politieke partijen en
mensen op wie je kunt stemmen.
In het stemhokje ligt een rood potlood.
Je mag maar 1 vakje rood kleuren. Let
dus goed op de naam van de partij en
de persoon op wie je wilt stemmen.
Daarna stop je het stembiljet in de
stembus.

Met jouw stem maakt GroenLinks
Rotterdam eerlijk en duurzaam!
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INLEIDING
Op woensdag 16 maart 2022 kiezen Rotterdammers een nieuwe gemeenteraad.
GroenLinks heeft veel plannen voor de stad. In dit programma vertellen we over
die plannen.
De laatste vier jaar is er in Rotterdam veel verbeterd. Er zijn minder arme kinderen.
De lucht werd schoner. Ook de haven is schoner geworden. Voetgangers en
fietsers kregen meer ruimte. GroenLinks werkte aan die verbeteringen met twee
wethouders en vijf raadsleden.
GroenLinks wil verder werken aan verandering. In dit programma staat hoe we dat
willen doen.

PROGRAMMA
Het verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal is
opgesteld door Frank Hilbrands, in samenwerking met
Stefan Leliveld (voorzitter van de programmacommissie
van GroenLinks Rotterdam).
Wij danken de taalambassadeurs van Stichting Lezen
& Schrijven voor hun hulp om de tekst zo duidelijk en
begrijpelijk mogelijk te maken.
FOTOGRAFIE
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VORMGEVING
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bestuur@groenlinksrotterdam.nl
rotterdam.groenlinks.nl
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HOOFDSTUK 1

GOED WERK IN EEN
GROENE ECONOMIE
Rotterdam is een werkstad, maar er is te veel werk dat niet goed is
voor mensen. Werk in vervuilende sectoren, werk met alleen tijdelijke
contracten en slecht betaald werk. Daar wil GroenLinks wat aan doen.
We willen een schone economie, waar Rotterdammers gezond werk
hebben en een goed loon kunnen verdienen. Duurzame bedrijven
krijgen hulp, vooral ook in de Rotterdamse haven. Dat levert veel werk
op, op kantoren maar ook op bouwplaatsen en in werkplaatsen.
Goed klimaat voor een goede toekomst

Verandering van het klimaat tegengaan is heel belangrijk voor alle Rotterdammers.
Daarom wil GroenLinks een Burgerberaad over het klimaat. In een Burgerberaad
overleggen burgers samen wat er moet gebeuren. We betalen mensen om er bij te
zijn, zodat iedereen mee kan doen. Om te bepalen wie er met het Burgerberaad
mee mag doen, wordt er geloot. Zo krijgt iedereen dezelfde kans om mee te
praten .
Kolen, olie en gas verbranden zorgt voor CO². CO² veroorzaakt klimaatverandering.
In 2030 wil GroenLinks in Rotterdam daarom 65% minder CO²-uitstoot. Daarom
gaan de kolencentrales op de Maasvlakte dicht. Ook willen we het vliegveld van
Rotterdam sluiten. Op de plek van het vliegveld kunnen we beter 10.000 woningen
bouwen en een park aanleggen.
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We willen dat woningen in 2030 25% minder energie gebruiken door betere
isolatie. We beginnen met het verbeteren van de goedkoopste woningen. Die
woningen zijn vaak slecht geïsoleerd. Die slechte isolatie is ongezond, en door de
hoge stookkosten ook duur.
Zonnepanelen voor alle Rotterdammers zorgen voor schone energie. Voor de
aanleg van die zonnepanelen heb je mensen nodig. Zo krijg je nieuwe banen.

Werken om te leven

Een goede baan betaalt genoeg en zorgt voor zekerheid. Zekerheid dat je genoeg
uren kunt werken. Zekerheid over je rooster. En zekerheid dat je doorbetaald
wordt als je ziek bent. Ook is het werk veilig. GroenLinks wil dat de gemeente dat
controleert.
We gaan mensen die een uitkering krijgen beter behandelen. Mensen in de
bijstand mogen een klein beetje bijverdienen. Het liefst heeft GroenLinks een
basisinkomen: een vast inkomen voor elke volwassen Rotterdammer.
In de wijken van de stad is veel werk te doen dat nu niet gedaan wordt. Daarvoor
komen er basisbanen: belangrijk werk waar mensen met een uitkering voor betaald
krijgen.

De haven moet groener

De haven is heel belangrijk voor Rotterdam. Daarom wil GroenLinks dat de
gemeente weer bepaalt wat er in de haven gebeurt. We willen meer duurzame
fabrieken en meer windenergie. In de haven mogen er alleen nog duurzame
bedrijven bij komen. Die duurzame bedrijven leveren werk op zonder vervuiling.
Elektriciteit opwekken met windmolens of zonne-energie werkt heel goed. Maar
elektriciteit bewaren is moeilijk. Je kunt van elektriciteit wel waterstofgas maken.
Dat kun je bewaren tot het nodig is. Rotterdam kan de belangrijkste haven voor
waterstof van Europa worden.
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HOOFDSTUK 2

DUURZAAM EN
BETAALBAAR WONEN
Goed wonen is een recht voor iedereen. Of je oud of jong bent, veel
geld hebt of niet, alleenstaand bent of een gezin hebt. Het moet ook
niet uitmaken waar je vandaan komt en of je een beperking hebt. Maar
een goede, betaalbare woning in een buurt waar je je thuis voelt is voor
veel Rotterdammers nu moeilijk te vinden.
Een passende woning voor iedere Rotterdammer

Huurders moeten goed behandeld worden. We willen dat er meer woningen
komen voor mensen die niet veel verdienen. Er moeten ook meer woningen komen
die goed bij mensen passen. Bijvoorbeeld voor ouderen, voor mensen met een
beperking, voor studenten en voor jongeren die werken.

Ieder mens een dak boven het hoofd

Wie in Rotterdam komt werken, moet altijd een woning krijgen. Een goede woning
is een goed begin voor Rotterdammers met veel problemen. Zonder zorgen over je
woning, kun je andere problemen aanpakken.
We willen dat niemand in Rotterdam op straat hoeft te slapen. We vinden goede
opvang belangrijk. Veilige opvang voor iedereen, ook bijvoorbeeld of vrouwen of
LHBTQIA+-jongeren.
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Veerkrachtige wijken

GroenLinks wil werken aan goede huizen in fijne wijken voor alle Rotterdammers.
We zorgen daarom dat mensen die meer gaan verdienen in hun wijk kunnen
blijven wonen. Ook zorgen we dat er meer betaalbare huurwoningen komen in alle
delen van de stad. Als woningen verbeterd worden, moeten de oude bewoners er
kunnen blijven wonen.
Voor het verhuren van woningen komen duidelijke regels. Daar moeten grote en
kleine verhuurders zich aan houden.

Duurzaam wonen met alles wat je nodig hebt dichtbij

Nieuwe huizen bouwen we binnen de bestaande stad. Dat kan als we slimme
oplossingen bedenken:
● Slechte huizen worden niet gesloopt maar opgeknapt, behalve als het niet 		
anders kan.
● We bouwen op de plaats van het vliegveld.
● In plaats van gas te gebruiken, verwarmen we huizen met warmte die over is 		
in de haven. Door die warmte te gebruiken, produceren we minder CO².
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HOOFDSTUK 3

LEVENDIGE STAD DIE
NIEMAND BUITENSLUIT
GroenLinks wil een stad met ruimte voor iedere Rotterdammer. Iedere
Rotterdammer moet zichzelf kunnen zijn en mee kunnen doen, maar
zover zijn we nog niet. Racisme bestaat. Net als discriminatie. En
Rotterdammers met een beperking krijgen niet dezelfde kansen. Wij
doen daar iets aan door racisme, discriminatie en buitensluiten aan te
pakken.
In Rotterdam is veel te doen. De stad bruist van activiteiten. GroenLinks
wil dat er voor iedereen steeds nieuwe dingen te zien en te doen
blijven. En dat alle Rotterdammers daarvan kunnen genieten.
Een gelijkwaardige stad: nee tegen discriminatie en racisme

De politie krijgt meer tijd en meer geld om discriminatie aan te pakken. In de stad
en op het internet. Sinterklaas is straks een feest voor iedereen: Zwarte Piet hoort
daar niet bij.
Er komt meer aandacht voor racisme tussen de verschillende gemeenschappen in
de stad. We pakken alle discriminatie op basis van godsdienst aan. We zorgen dat
ook LHBTQIA+-ers zich in de stad thuis voelen. GroenLinks gaat bij alle plannen
voor Rotterdam kijken of iedereen echt mee kan doen.
Sommige nieuwe Rotterdammers moeten inburgeren. Dat betekent dat je
een cursus en een examen doet. We vinden die inburgering een taak voor de
gemeente, niet voor bedrijven.
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We willen dat Rotterdam sorry zegt voor het slavernijverleden. Keti Koti, de
afschaffing van de slavernij, wordt in Rotterdam een feestdag met een officiële
herdenking.

Toegankelijke stad

Alle Rotterdammers moeten overal mee kunnen doen. Nu is het vaak moeilijk
om mee te doen, zeker voor mensen met een beperking. Daarom maken we alle
informatie van de gemeente begrijpelijk en makkelijk vindbaar. Gebouwen en
evenementen worden toegankelijk voor iedereen. Dat geldt ook voor het openbaar
vervoer. Elke halte wordt voor elke Rotterdammer goed toegankelijk, bijvoorbeeld
doordat de gemeente liften altijd binnen een dag repareert. De gemeente gaat voor
deze verbeteringen betalen. We zorgen voor toegankelijkheid bij alle nieuwbouw.

Rotterdammers praten mee

Rotterdammers moeten kunnen meepraten en meebeslissen. Ook daarom zijn
buurthuizen en andere plaatsen nodig om elkaar te ontmoeten. Rotterdammers die
willen demonstreren krijgen daar de ruimte voor. De gemeente moet open staan
voor kritiek.

Taal en onderwijs

Voor veel Rotterdammers is lezen en schrijven moeilijk. Daarover praten is voor
veel mensen lastig. Daarom willen we dat de gemeente helpt. Door op te letten
als mensen hulp vragen of ondersteuning krijgen. En door genoeg goede gratis
taalcursussen aan te bieden, bij mensen in de buurt.
Het tekort aan leraren moet worden opgelost. We zorgen dat meer mensen leraar
in Rotterdam willen worden, bijvoorbeeld doordat ze voorrang krijgen bij het
zoeken van een woning.
We maken meer plekken in de stad waar studenten en andere Rotterdammers
kunnen leren en werken.

Kunst en cultuur laten de stad bruisen

In Rotterdam is heel veel te doen. GroenLinks wil dat iedere Rotterdammer een
Rotterdampas krijgt. Daarmee kan iedereen het theater, het museum of een
concert betalen.
We geven ruimte aan de ideeën van jongeren.
Organisaties die geld krijgen van de gemeente hoeven niet elke vier jaar opnieuw
een nieuw plan te schrijven. We willen dat die organisaties hun medewerkers een
goed salaris geven. En dat deze organisaties ook hun ZZP’ers goed betalen: de
mensen die een opdracht voor de organisaties uitvoeren.
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HOOFDSTUK 4

GROENE EN
GEZONDE STAD
Een groene stad is fijner om te wonen. Bomen en planten maken
Rotterdam minder warm. Zo heeft de stad minder last van het
veranderende klimaat. Meer groen geeft dieren de ruimte. De stad is
voor de Rotterdammers, niet voor auto’s. We werken aan een stad waar
je bijna vanzelf gaat wandelen, fietsen, spelen en sporten. Omdat er
brede stoepen zijn en veilige fietspaden. We willen groene plekken, om
samen te komen of juist om je in terug te trekken.
Meer planten en bomen om de stad koel te houden

We planten in vier jaar minstens 100.000 bomen om hitte tegen te gaan. In elke
wijk bepalen we hoeveel groen er minimaal moet komen. We kiezen voor planten,
struiken en bomen die in de stad horen.
We zorgen voor schuilplaatsen voor dieren, zoals vogels en vleermuizen. Minder
maaien zorgt dat planten en dieren het makkelijker krijgen, doordat bijen en andere
nuttige insecten dan beter kunnen overleven.
Festivals maken Rotterdam nog leuker. We willen ze minder in parken, want voor
festivals moet een park lang dicht. Ook gaat het groen kapot door festivals.
Daarom passen festivals beter op straten en pleinen.
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In een schone stad bestaat afval niet

Minder afval zorgt voor een schonere stad. Daarom wil GroenLinks minder
wegwerpverpakkingen. Het helpt ook als op de markt de plastic tasjes niet meer
gratis zijn. Meer bakken voor het scheiden van afval maakt het makkelijker om
afval te scheiden. Meer kledingcontainers op straat zorgen ervoor dat er meer
kleding wordt ingezameld.

De straat is van ons allemaal

Mensen met weinig geld krijgen een fiets van de gemeente. En ze mogen gratis
met het openbaar vervoer zoals de bus, tram of metro.
We maken straten veiliger door te zorgen dat auto’s minder hard mogen rijden:
niet harder dan 30 kilometer per uur in alle straten waar mensen wonen. Overlast
van bezorgers pakken we aan, door te gaan praten met de bedrijven die zorgen
voor een te hoge werkdruk.
Voor fietsen, wandelen en spelen komt er meer ruimte. Het openbaar vervoer
breiden we uit. En we sturen zo min mogelijk auto’s dwars door Rotterdam.

Een gezonde stad voorkomt zorg

Veel Rotterdammers bewegen te weinig. Dat is slecht voor de gezondheid. Daar
willen we wat aan doen:
● Rotterdam begint een programma om Rotterdammers te helpen gezond te
worden en te blijven.
● Speeltuinen en speelplekken houden we open.
● Sport wordt voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.
● Er komt meer ruimte voor gezond eten en drinken en minder voor fastfood.
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HOOFDSTUK 5

VEILIGHEID EN ZORG
VOOR IEDEREEN
GroenLinks wil dat iedereen zich veilig voelt in Rotterdam. We willen
dat Rotterdam een stad is waar kinderen prettig opgroeien. En dat
Rotterdam een stad is waar je op een fijne manier oud kunt worden, en
waar je snel en makkelijk goede zorg krijgt als dat nodig is.
Rust en zekerheid bij armoede en schulden

Wie weinig geld heeft, heeft het moeilijk. Daarom zorgen we dat mensen
automatisch geld van de gemeente krijgen als ze daar recht op hebben. Wie
schulden heeft krijgt hulp van de gemeente. Dat doen we met zo min mogelijk
gedoe, op een manier die bij mensen zelf past. Dat geeft de minste stress.

Zorgen zonder zorg

We zorgen dat de zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen goedkoper
wordt. Wie zorg nodig heeft moet makkelijk naar een wijkteam kunnen of een
vraagwijzer kunnen gebruiken.
In Rotterdam werken professionals, vrijwilligers en mantelzorgers samen.
Professionals krijgen de tijd om kwaliteit te leveren. Mantelzorgers krijgen in
Rotterdam goede ondersteuning en op tijd vervanging. Zo kunnen ze mantelzorger
blijven.
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Aandacht voor jeugdhulp

We pakken de wachtlijsten voor jeugdhulp aan, doordat we zorgen voor genoeg
jeugdhulpwerkers. We vinden dat bij jeugdhulp ook hulp voor het hele gezin hoort.
We vertrouwen de professionals in de jeugdzorg om goede hulp te kunnen leveren.

Een beter drugsbeleid

In Rotterdam zorgt georganiseerde misdaad voor onveiligheid. Geweld en
schietpartijen maken levens kapot. Van slachtoffers maar ook van daders.
GroenLinks wil dat veranderen, door als stad na te denken over wat wel werkt.
Bijvoorbeeld als het gaat om drugs. Met die nieuwe aanpak lopen we voorop in
Nederland. Stoppen met crimineel gedrag maken we makkelijker, bijvoorbeeld
doordat we zorgen dat er voor jongeren een alternatief is: een goede opleiding
en eerlijk werk. We werken harder aan het bestrijden van vuurwapens en
mensensmokkel.

Veilige buurt

Racisme maakt het voor veel Rotterdammers moeilijk om de politie te vertrouwen.
Daarom gaan we racisme binnen de politie aanpakken. Ook willen we niet meer
dat de politie zomaar mensen fouilleert. Het contact tussen Rotterdammers en de
politie wordt makkelijker als er meer wijkagenten komen die de tijd voor hun werk
krijgen.
We willen dat er meer aandacht komt voor kindermishandeling en geweld in
huis. Extra jongerenwerkers en buurthuizen helpen problemen met kinderen te
voorkomen. Of om deze problemen op te lossen voordat er politie nodig is.

Digitalisering met de mens centraal

GroenLinks vindt het goed als dingen digitaal kunnen, maar we zorgen dat alle
informatie ook zonder computer te vinden is.
De gemeente is open over alles wat de gemeente digitaal doet en controleert alle
digitale activiteiten goed.
GroenLinks is tegen gezichtsherkenning op straat en in gebouwen van de
gemeente. Wij zijn ook tegen emotieherkenning door computers.
Ook mensen met weinig geld krijgen de kans om digitaal mee te doen. Belangrijke
beslissingen moeten altijd door mensen genomen worden, niet door computers.
In de taallessen in Rotterdam leren we mensen ook met computers omgaan.
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