Waarde stadsgenoten,
Met gepaste eer heb ik het voorrecht u namens de Haagse PVV ons verkiezingsprogramma voor te
leggen. Een programma met onze visie voor onze mooie stad aan zee. Het ijspaleis is al jaren een
bastion van zelfzucht en eigenbelang, waar alleen naar u wordt gekeken als er eens in de vier jaar
gestemd moet worden. Dan willen andere partijen u het gevoel geven dat ze zich bekommeren om
u. Maar laat u niets wijs maken, op verkiezingstijd na luiden massa-immigratie, het cancelen van onze
cultuur en duurzaamheidsgebral de klok.
De andere politieke partijen adresseren niet de problemen en zorgen waar u zich druk om maakt.
Het zijn partijen die praten met meel in de mond en vaak worden gegijzeld door belangen van donateurs of door politieke correctheid. De Haagse PVV niet. Wij ontvangen geen partijsubsidie. Om
principiële redenen. Waarom zou u moeten betalen via belastingen voor onze pennen en flyers? We
ontvangen ook geen donaties. Daarmee zijn wij onafhankelijk en soeverein. En dat is de kracht van
de PVV. Het onversneden en unieke PVV-geluid. Hard als het moet, zacht als het kan.
Met veel plezier en overtuiging heb ik de afgelopen jaren de Haagse PVV mogen representeren in de
gemeenteraad en alle seinen staan op groen. Samen met ons team van medewerkers en dappere
kandidaten hopen wij ons de komende jaren weer in te mogen zetten voor onze vrijheid, onze veiligheid en onze cultuur en tradities. Zowel op de kandidatenlijst als daarbuiten hebben we wethouderkandidaten die een nieuw Haags college bestuurlijk elan en daadkracht kunnen geven.
De PVV staat er geweldig voor. Heel veel Hagenaars en Hagenezen geven opnieuw het vertrouwen
aan ons om te knokken voor het Haagse belang zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan.
Niet alleen door het benoemen van problemen maar door ook onderdeel te zijn van de oplossing.
Daarom willen wij na de verkiezingen verantwoordelijkheid nemen. Het liefste in het college, maar
gedogen kan wat ons betreft ook.
Uw stem bepaalt de toekomst van Den Haag. Voor u ligt ons programma voor een mooie toekomst.
Ik hoop dat we op uw stem mogen rekenen!
Hou u Haags,

Sebastian Kruis
Lijsttrekker Haagse PVV

Ons Den Haag is een leefbare stad. Veel problemen in Den Haag zijn een direct
gevolg van overbevolking of worden daardoor versterkt. De enorme instroom aan
migranten zorgt voor veel overlast en zet de leefbaarheid en het woongeluk in veel
wijken onder druk. Wat de PVV betreft moeten we inzetten op het tegengaan van de
bevolkingsgroei in onze stad. Er kan nog geen begin worden gemaakt met het verbeteren van de leefbaarheid – ook voor bestaande migrantengroepen – als er jaarlijks
duizenden bijkomen. We draaien de kraan dicht en stoppen met het bijbouwen van
sociale huurwoningen. Den Haag is vol. We stoppen met de opvang van statushouders en zetten het Westland politiek onder druk om de arbeidsmigranten die hier
wonen maar daar werken zelf te gaan opvangen. In plaats van het bouwen van gigantische woontorens voor duizenden nieuwe migranten gaan we ervoor zorgen dat de
huidige generatie Hagenezen en hun kinderen een fatsoenlijke woning krijgen in hun
eigen wijk. Zij krijgen voorrang op de sociale woningmarkt. Drugsoverlast, bedeloverlast en andere verpaupering gaan we te lijf. We stoppen met het onevenredig veel
geld in achterstandswijken te pompen ten koste van andere wijken. Kraayenstein,
Loosduinen, en Houtwijk verdienen net zoveel aandacht als de Schilderswijk. Vieze
straten, verloederde pleinen en vergeten wijken in de stad worden aangepakt. Den
Haag wordt weer een schone, goed onderhouden en kindvriendelijke stad.
Ons Den Haag is een veilige stad. Veel Hagenaars voelen zich niet meer veilig
op straat en in het openbaar vervoer. Criminelen hebben vrij spel, ondermijning is
aan de orde van de dag en het rondlopen met wapens op straat wordt steeds normaler. De spanning in onze straten is voelbaar. Tegelijkertijd zijn handhavende instanties
onderbezet en wordt misdaad amper opgelost. Politiebureaus zijn uit de wijken weg
bezuinigd en er zijn onvoldoende gemeentelijke handhavers bijgekomen de afgelopen jaren. Het tuig voelt zich onaantastbaar en is de baas op straat. Een gevolg van
jarenlang wegkijkbeleid, een gebrek aan daadkracht en te weinig investeringen in
veiligheid. Onze missie is een vuist te maken tegen crimineel gedrag en met onze
snoeiharde law & order voorstellen bij de hand kunnen we het tij keren. Zodat tuig
meedogenloos wordt aangepakt, misdaad wordt opgelost, vermindert en voorkomen. Zodat Hagenaars en Hagenezen weer veilig zijn in hun eigen stad.
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Ons Den Haag is een betaalbare stad. De Haagse middenklasse stond de afgelopen jaren aan de zijlijn terwijl de Haagse politici steeds opnieuw hun zakken leeg
klopten om hun eigen stokpaardjes te financieren. Het probleem van de Haagse schatkist is dat er teveel wordt uitgegeven en niet dat er te weinig belasting binnenkomt.
Dat komt door verkeerde prioriteiten. Zo gaat er twee keer zoveel geld naar kunst en
cultuur als naar veiligheid. Daarom stoppen we met gesubsidieerde kunst en theater,
snijden we flink in integratiesubsidies en maken we betere afspraken met bouwers
om bouwblunders te voorkomen. Ook zetten we in op een activerend armoedebeleid. Er is in Den Haag een sociale hangmat die voornamelijk wordt gefinancierd door
de middenklasse. De PVV staat voor een rechtvaardig sociaal vangnet voor iedereen
die dat nodig heeft, maar van die hangmat maken we een schopstoel. Iedereen gaat
zo snel mogelijk aan het werk. Met deze scherpe keuzes kunnen we jaarlijks tientallen miljoenen euro’s vrijspelen voor de Haagse middenklasse. Daarmee zorgen we
voor een Haags huishoudboekje wat op orde is en verlagen we de belastingen voor
álle Hagenaars. Naast een structurele lastenverlichting verdelen we de Enecogelden
evenredig over alle Haagse huishoudens, en willen wij dat elk huishouden eenmalig
€2500 gestort krijgt. Zo zorgen we voor wat extra financiële slagkracht voor alle Haagse inwoners.
Ons Den Haag is een zorgzame stad. De afgelopen jaren heeft een enorme kaalslag plaatsgevonden, zowel landelijk als lokaal. Zorg werd afstandelijk en berekenend
in plaats van menselijk en dichtbij. De PVV wil zorg weer dichtbij Hagenaars brengen.
Daarom maken we de openbare ruimte beter toegankelijk voor mensen met een beperking, investeren we in welzijnswerk, zetten we ons in voor het werven van meer
zorgpersoneel en lossen we de wachtlijsten in de jeugdzorg op. Ook willen we dat
de verzorgingshuizen terugkeren en dat verwarde personen beter en sneller worden
opgevangen. Het is hoog tijd dat de gemeente eens dezelfde aandacht en compassie
gaat tonen voor onze eigen mensen als zij tonen voor asielzoekers. We gaan zorgen
voor onze ouderen zoals zij altijd voor ons hebben gezorgd.
Onze stad is een leergierige stad. De jeugd heeft de toekomst. Maar er is sprake
van een systeemcrisis in het onderwijs. Leraren willen vooral in de grote steden niet
meer voor de klas staan. Den Haag is dan ook koploper lerarentekort in Nederland. Dit
tekort zal straks leiden tot gedwongen sluiting van scholen. De PVV wil dan ook dat
alles op alles wordt gezet in het oplossen van het lerarentekort in de stad. Ook moeten basisvakken zoals taal, rekenen en lezen weer centraal komen te staan binnen de
lessen op school. Het Haagse onderwijs beschermen we tevens tegen extreemlinkse
gekte. Ons onderwijs moet kinderen niet leren wát ze moeten denken, maar hóé ze
moeten denken.
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Ons Den Haag is een groene en diervriendelijke stad. Den Haag kent prachtige parken en groene stroken waar onze mensen eindeloos kunnen genieten van de
buitenlucht. Wat ons betreft dragen wij ook aan de volgende generaties deze mooie
stad met al zijn groen over. Een stad die wij delen met fluitende vogels, schattige vosjes en andere dieren. De linkse partijen willen Den Haag klimaatneutraal maken en alle
wijken van het gas afkoppelen onder het mom van groen en duurzaam. Tegelijkertijd
willen ze de komende jaren Den Haag laten groeien met 100.000 inwoners. Dat gaat
niet samen. De natuur is gebaat bij ruimte, rust en regelmaat. Linkse en groene partijen maken ons wijs dat peperdure klimaatmaatregelen betekenen dat de natuur en
biodiversiteit een impuls krijgen. Dat is lariekoek. Juist door de stad te beschermen
tegen die ongebreidelde bevolkingsgroei en verdichting bewijzen we de natuur in
Den Haag een dienst. Die natuur bewijzen we geen dienst door de mensen in de stad
een onbetaalbare en onnodige energietransitie door hun strot te duwen. We stoppen
daarom met huizen van het gas afhalen en allerlei duurzaamheidssubsidies. Het is prima als iemand een groen dak wil realiseren, maar dat hoeft wat ons betreft niet met
belastinggeld. Ook maken we ons hard voor de keiharde aanpak van dierenmishandeling, willen we Halal-vleesverkoop zoveel mogelijk aan banden leggen, zorgen we
voor meer omheinde hondenvelden en verzekeren we de dierenambulance en het
asiel van voldoende financiële middelen.
Ons Den Haag is een aantrekkelijke stad. Den Haag moet weer gaan bruisen.
Uiteraard ook voor toeristen, maar in de eerste plaats voor onze eigen mensen. Veel
winkelcentra buiten het centrum zijn verloederd, pleinen verlaten en voorzieningen ondermaats. Ook is er te weinig reuring voor onze jongeren qua uitgaansleven.
Wat de PVV betreft krijgt de openbare ruimte een flinke kwaliteitsimpuls, geven we
winkelcentra buiten het centrum een flinke opknapbeurt en zorgen we ervoor dat
Den Haag weer een fantastisch uitgaanscentrum wordt met meer discotheken en
evenementen. Haagse horecaondernemers moeten de gemeente aan hun zijde zien
voor wat betreft ondersteuning en welwillendheid in het faciliteren van evenementen. Wat ons betreft gaan ook de grachten weer open, wordt het winkelaanbod diverser, en zetten we het geld wat nu naar zinloze marketingcampagnes gaat in om
meer prullenbakken en bankjes in de stad te realiseren. Ook neemt de gemeente
haar verantwoordelijkheid met betrekking tot ADO. Zo komt er een ADO-fanshop
midden in het centrum die voor een inkomensboost kan zorgen met meer verkoop
van merchandise en zorgen we ervoor dat het stadion bij iedere wedstrijd tot de nok
toe gevuld zit.
Ons Den Haag is een bereikbare stad. De afgelopen jaren heeft het college
een anti-auto beleid gevoerd. Wegen werden onnodig versmald waardoor de doorstroming vastliep. Parkeerplaatsen verdwenen en parkeernormen werden aangepast
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waardoor het niet langer vanzelfsprekend is dat bewoners een parkeerplek in de
buurt van hun huis hebben. De auto is echter onlosmakelijk verbonden met een stad
waar mensen wonen, werken en recreëren. De PVV wil daarom dat automobilisten
ruim baan krijgen. Om het aanzicht in de buitenruimte te verbeteren wil de PVV jaarlijks een fors bedrag reserveren om te investeren in ondergrondse parkeergarages. We
verzoeken daarnaast het Rijk met klem om meer flitspalen aan Den Haag ter beschikking te stellen zodat we op race-hotspots het tuig kunnen aanpakken en de veiligheid
kunnen verbeteren. Ook zetten we in op een schoner, goedkoper en veiliger OV. Een
fijnmazig OV-netwerk dat betaalbaar is en waar men zich veilig voelt is de manier om
ervoor te zorgen dat het OV een prettig alternatief is voor de auto binnen de stad.
Onze stad is een vrije stad om van te houden. De stad van Vrede en Recht
wordt steeds meer een stad van islam en een weg-met-ons mentaliteit. Hagenaars
en Hagenezen voelen zich vaak niet meer thuis in grote delen van onze stad en kijken hoofdschuddend toe hoe hun cultuur, hun tradities en hun democratie worden
weggegeven door de linkse elites in het gemeentehuis. Politici vertegenwoordigen
niet meer de mening en de wil van veel mensen in onze stad maar die van lobbyisten,
donateurs en een klein groepje linkse radicalen. De PVV wil dat Den Haag weer Den
Haag wordt. We gaan de stad, onze cultuur en de democratie in ere herstellen. Want
juist die dingen samen maken ons zo trots op onze stad. Er worden aan de lopende
band beslissingen genomen waar Haagse burgers niet op zitten te wachten. We voeren daarom een bindend referendum in op zowel stads- als wijkniveau. De politiek is
er weer voor de mensen in plaats van de mensen als stemvee voor de politici. De gemeenteraad stelt de kaders, maar de mensen in de stad hebben het laatste woord. We
staan pal voor de vrijheid van iedereen in Den Haag en doen daarop geen concessies.
We nemen actie tegen de islamisering. De islam en vrijheid gaan niet samen. Daarom
is er geen plek in de stad voor moskeeën en islamitisch onderwijs.
Ons Scheveningen is autonoom. De PVV kiest er bewust voor om geen agenda
voor ieder stadsdeel te presenteren. Veel partijen doen dit wel, slechts om kiezers
binnen te hengelen door stadsdelen allemaal beloftes te doen waar na de verkiezingen toch niets van terecht komt. Ons plan is er voor de héle stad. Daarbij worden alle
stadsdelen gelijk behandeld en krijgt de ene wijk geen voorkeursbehandeling boven de ander. Scheveningen vormt hierop echter een belangrijke uitzondering. Scheveningen moet meer autonomie krijgen. Als enige stadsdeel krijgt Scheveningen,
vanwege haar historische en economische bijzondere plek binnen de gemeente, een
eigen deelraad. Naar deze deelraad zal een aantal bevoegdheden worden gedecentraliseerd met als doel de bijzondere positie van Scheveningen en haar inwoners voor
de toekomst veilig te stellen. Er is nog veel eenheid in de beperkte verscheidenheid
onder de inwoners. Dat wil de PVV graag verankeren voor toekomstige generaties.
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Veel problemen in Den Haag zijn een direct gevolg van overbevolking of worden daardoor versterkt. De enorme instroom aan migranten zorgt voor veel overlast en zet de leefbaarheid en het woongeluk in veel wijken
onder druk. Exemplarisch maar niet uitzonderlijk zijn de hangmannen op het Kaapseplein, de enorme afvalbende door bijplaatsingen in de stad, verloederde straten en ongure types die op onchristelijke tijdstippen
dronken door wijken zwalken.
Veel van dit soort overlast wordt veroorzaakt door migranten die geen binding hebben met onze stad. Zij
zitten vaak op elkaar gepropt in woningen maar sommigen zijn ook dakloos, zwerven bedelend door de stad
en slapen bijvoorbeeld op bankjes in het Zuiderpark of zitten in de opvang. Ondertussen zijn hele stadsdelen
geïslamiseerd en oude volkswijken veranderd in islamitische enclaves. Waar linkse partijen de mond vol hebben over diversiteit, gelijkheid en emancipatie kijken ze collectief weg voor de achteruitgang die is geïmporteerd. De huidige politiek zet alleen in op symptoombestrijding, zoals het tegengaan van verkamering en het
bijbouwen van gigantische woontorens om duizenden nieuwe migranten per jaar te huisvesten.
Wat de PVV betreft moeten we inzetten op het tegengaan van de bevolkingsgroei in onze stad. We moeten
zorgen dat de instroom van migranten stopt, anders is het dweilen met de kraan open. Er kan nog geen begin
worden gemaakt met het verbeteren van de leefbaarheid – ook voor bestaande migrantengroepen – als er
jaarlijks duizenden bijkomen. Maar niet alleen de kraan moet dicht. We moeten er ook voor zorgen dat de degenen die er nu zijn zoveel mogelijk vertrekken. Het liefst terug naar hun eigen land maar anders bijvoorbeeld
naar de gemeente waar zij werken. Veel arbeidsmigranten in Den Haag werken in het Westland. Het kan niet zo
zijn dat daar de verse vruchten worden geplukt en dat wij hier vervolgens met de gebakken peren zitten. We
zetten het Westland daarom onder druk. Daarbij hebben we geen enkel taboe; het doel is immers duizenden
huizen vrijspelen voor onze eigen inwoners.
We stoppen met het huisvesten van statushouders. De minister laten we de taakstelling op zijn buik schrijven.
In plaats van het bouwen van gigantische woontorens voor duizenden nieuwe migranten gaan we ervoor
zorgen dat de huidige generatie Hagenaars en hun kinderen een fatsoenlijke woning krijgen in hun eigen wijk.
Zij krijgen voorrang op de sociale woningmarkt in plaats van statushouders. Omdat we geen nieuwe sociale
huurwoningen erbij bouwen voor migranten kunnen de woningcorporaties hun geld gebruiken voor een
grootschalige renovatie-operatie van de bestaande woningvoorraad. Overal in de stad zijn huizenblokken in
verouderde staat. Vaak niet brandveilig, slecht geïsoleerd, slecht geventileerd en gewoon ongezond voor de
bewoners. Hagenezen verdienen beter.
We stoppen met het opvangen van daklozen uit de hele provincie maar dragen alleen nog zorg voor onze
eigen daklozen. Drugsoverlast, bedeloverlast en andere verpaupering gaan we te lijf. We stoppen met het onevenredig veel geld in achterstandswijken te pompen ten koste van andere wijken. Kraayenstein, Loosduinen,
en Houtwijk verdienen net zoveel aandacht als de Schilderswijk. Vieze straten, verloederde pleinen en vergeten
wijken in de stad worden aangepakt. Den Haag wordt weer een schone, goed onderhouden en kindvriendelijke stad.
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• Tegengaan bevolkingsgroei wordt doelstelling van beleid.
• Stop met het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen.
• Voorrangsverklaring op de sociale woningmarkt voor Hagenezen: hoe langer iemand in
Den Haag woont, hoe hoger hij/zij op de lijst staat voor een vrijkomende sociale
huurwoning.

• Grootschalige renovatie van de huidige corporatiewoningen.
• Meer eengezinswoningen bouwen in het middensegment.
• Meer seniorvriendelijke complexen bouwen om eengezinswoningen vrij te spelen waar
nu vaak senioren tegen wil en dank blijven wonen.

• Stadsbrede toepassing Rotterdamwet: alleen vestigen in de stad met werk en VOG.
• Minder aantrekkelijk worden voor kansarmen dus stoppen met het pamperbeleid.
• Westland onder druk zetten om eigen arbeidsmigranten op te vangen en een eigen
coffeeshop te openen.

• Een deel van de integratiesubsidies wordt gebruikt om vrijwillige remigratie te
bevorderen.

• Tegengaan kamerverhuur door huisjesmelkers en verbod op verkamering.
• Vervuiling en verloedering van de stad wordt flink aangepakt. Straten worden vaker
en sneller opgeknapt en vuilnis wordt sneller opgehaald.

• Camera-inzet tegen afvaldumpers.
• Gele vuilniszakken worden verplicht voor het aanbieden van huisvuil zonder kliko;
met supermarkten wordt geregeld dat zij deze verkopen.
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• Een goed werkende gemeentereiniging zorgt voor schone straten.
• Onkruid wordt vaker verwijderd, gras wordt vaker gemaaid, ongedierte wordt bestreden.
• Uitgestalde waar van winkels tot aan de stoeprand wordt niet meer getolereerd.
• Huiseigenaren worden aangeschreven door de gemeente als achterstallig onderhoud
van de woning een negatieve impact heeft op het straatbeeld.

• Nieuwe aanpak voor dak- en thuislozen. Alleen verantwoordelijkheid nemen voor

Haagse daklozen en stoppen met daklozen uit omliggende gemeenten toe te laten.

• Geen cent naar de opvang illegalen. Geen bed, bad en brood regeling.
• Geen extra geld en extra aandacht naar achterstandswijken: alle wijken zijn gelijk.
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Veel Hagenaars voelen zich niet meer veilig op straat en in het openbaar vervoer. Criminelen hebben vrij spel,
ondermijning is aan de orde van de dag en het rondlopen met wapens op straat wordt steeds normaler. De
spanning in onze straten is voelbaar. Tegelijkertijd zijn handhavende instanties onderbezet en wordt misdaad
amper opgelost. Politiebureaus zijn uit de wijken weg bezuinigd en er zijn onvoldoende gemeentelijke handhavers bijgekomen de afgelopen jaren. Het tuig voelt zich onaantastbaar en is de baas op straat. Dit is het gevolg van jarenlang wegkijkbeleid, een gebrek aan daadkracht en te weinig investeringen in veiligheid.
Den Haag is inmiddels, na Amsterdam, moord hoofdstad nummer twee van het land. Een triest dieptepunt.
En zelfs een wandeling over de boulevard van Scheveningen is niet zonder risico. Vrouwen en meisjes worden
bespuugd en uitgescholden voor de meest vreselijke dingen. Vaak door Marokkaans straattuig, met een bontkraagje. Ze terroriseren grote delen van onze stad en komen er meestal mee weg. En áls ze al opgepakt worden, dan staan ze vaak na enkele uren alweer op straat. En eenmaal vrij slaan ze gewoon weer toe. Berovingen,
inbraken, geweld en intimidatie. Het is dagelijkse kost in een stad die in de houdgreep wordt gehouden door
linkse partijen die kunstsubsidies en duurzaamheidswaanzin belangrijker vinden dan veiligheid en zero torelancebeleid. Een overheid die regels vaststelt maar die niet kan of wil handhaven wordt niet serieus genomen.
Door het gebrek aan daadkracht lopen niet alleen criminelen de polonaise door de stad, ook voor jihadisten
is Den Haag een walhalla. Salafistische moskeeën wordt geen strobreed in de weg gelegd. De gemeente werkte jarenlang samen met de salafistische Quba-moskee en werd, blijkt achteraf uit een geheim politierapport,
kinderlijk eenvoudig om de tuin geleid door de jihadisten. De gemeente droeg daardoor zelf bij aan het faciliteren en toestaan van een verzamelplaats van jihadisme. En ook de salafistische As Soennah moskee, waar de
islamitische haat tegen onze vrije westerse samenleving vanaf druipt, is nog steeds gewoon open. Zelfs terwijl
de moskee openlijk een prediker steunt die is veroordeeld voor het aanbevelen van vrouwenbesnijdenis. En als
criminelen en jihadisten eenmaal op de radar staan dan worden zij en hun familieleden zelfs beloond voor hun
gedrag met persoonsgerichte hulp bij werk en scholing, inkomen, wonen, dagbesteding, schulden, gezondheid en de aanpak van psychosociale problemen. Het is de wereld op zijn kop.
Wat de PVV betreft moeten we criminelen en jihadisten niet accommoderen en faciliteren maar met keiharde
repressie aanpakken. We trekken een rode lijn, gedrag daaroverheen tolereren we niet en we doen geen enkele
concessie op dat vlak. Want die concessies worden misbruikt en daardoor komen we zwak en kwetsbaar over
op hen die erop uit zijn onze stad onveiliger te maken. De kruiperigheid van gemeentebestuurders bij linkse
lobbyclubs die onze politie in een kwaad daglicht stellen, is wat ons betreft ook voorbij. De olievlek Halalistan
met bijkomende grootstedelijke problematiek breidt zich steeds verder over de stad uit. Steeds meer straten
verloederen en de criminaliteit raakt steeds meer mensen.
Onze missie is een vuist te maken tegen crimineel gedrag en met onze snoeiharde law & order voorstellen bij
de hand kunnen we het tij keren. Zodat tuig meedogenloos wordt aangepakt, misdaad wordt opgelost, en Hagenaars weer veilig zijn in hun eigen stad. Ons doel is een stad waar vrouwen veilig over de boulevard kunnen
lopen, waar de bontkraagjes en jihadisten op de hielen worden gezeten en waar gewoon weer overal weer een
prettige sfeer hangt zoals op de kermis, op de boulevard, en in het centrum op koopavond.
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• Niet pappen en nathouden, maar zero tolerance.
• Keiharde aanpak van straatterreur en overlastgevend tuig.
• Stadsbreed preventief fouilleren.
• Uitbreiden cameratoezicht.
• Meer handhavers, uitgerust met body-cam en wapenstok.
• Meer grootschalige integrale handhavingsacties met politie, douane, Koninklijke
Marechaussee, Openbaar Ministerie, NVWA, HTM en de brandweer.

• Harde aanpak drugsoverlast: geen gebruikersruimtes in de stad of in woonwijken.
• Korte metten met bedelaars: uitbreiding en strenge handhaving bedelverbod.
• Alle shishalounges sluiten.
• Integrale aanpak ondermijning.
• Hogere bestuurlijke boetes voor overtreders.
• Veel vaker Bibob-toets toepassen (check tegen ondermijning) .
• Inzet lokhomo’s en lokvrouwen in strijd tegen straatintimidatie.
• Opschroeven aanpak huiselijk geweld.
• Lobby richting het rijk voor 800 extra agenten in Den Haag.
• Stoppen met diversiteitsonzin bij Haagse politie maar politieke rugdekking voor agenten
op straat.

• Criminelen die een taakstraf uitvoeren krijgen roze overalls aan met het delict dat zij
hebben gepleegd op de achterkant gedrukt.
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• Billboards in de stad met de gezichten verdachten die gezocht worden.
• Stoppen met politie afrekenen op onzin zoals etnische profileren.
• Samenscholingsverbod op de boulevard van Scheveningen en op het Kaapseplein.
• Gelijke monniken gelijke kappen: ongeregeldheden in Schilderswijk en Transvaal
dienen op gelijke wijze te worden aangepakt als ongeregeldheden in Duindorp.

• Geen beloning voor slecht gedrag zoals persoonsgerichte hulp voor criminelen en
jihadisten.

• Sluiten van de salafistische As Soennah moskee en Quba-moskee.
• Stadsbrede gebiedsverboden voor jihadisten en haatimams.
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Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland. Nergens zijn de verschillen tussen arm en rijk zo
groot. Aan de ene kant hebben we een stadselite die op stand woont en zich bezighoudt met duurzaamheid,
klimaat en kunst. Aan de andere kant hebben we grootstedelijke problematiek die wordt verergerd door groepen migranten die veelal op elkaar gepropt in kleine appartementen wonen. Zij maken vaak gebruik van sociale voorzieningen. Deze twee groepen zijn beiden oververtegenwoordigd in de Haagse politiek. Hier gaan dan
ook de meeste geldstromen naartoe: met duurzaamheidssubsidies en gesubsidieerde kunst aan de ene kant
en de armoedevoorzieningen en bijstandsuitkeringen aan de andere kant.
Maar er is nog een groep mensen in Den Haag die door alle andere partijen wordt vergeten. Niet rijk, maar zeker ook niet arm. Een groep die hard werkt en maar net alle eindjes aan elkaar kan knopen. Mensen die wél voor
alles moeten betalen maar helemaal niets cadeau krijgen. De Haagse middenklasse. Zij zagen de afgelopen
jaren hoe de Haagse politici steeds opnieuw hun zakken leeg klopte om hun eigen stokpaardjes te financieren.
Het probleem van de Haagse schatkist is dat er te veel wordt uitgegeven en niet dat er te weinig belasting binnenkomt. Dat komt door verkeerde prioriteiten. Zo gaat er twee keer zoveel geld naar kunst en cultuur als naar
veiligheid. Theaters en kunstenaars zijn verslaafd geraakt aan die subsidiepot. Ze zullen cold turkey moeten
afkicken. Als we de subsidies voor theaters afschaffen zullen zij meer betalende bezoekers moeten trekken om
overeind te blijven. Dit zal leiden tot een cultuuraanbod waar meer mensen zelf voor willen betalen. Dus een
win-winsituatie voor iedereen.
Maar naast de kunstenaars zullen er nog meer mensen moeten afkicken van hun dagelijkse shot belastinggeld.
Er gaan namelijk ook jaarlijks tientallen miljoenen euro’s naar integratiesubsidies, bouwblunders en pamperbeleid. Veel inwoners zijn afhankelijk van het staatsinfuus en veel mensen zijn beter af in de bijstand dan wanneer
zij aan het werk zouden gaan. Er is in Den Haag geen activerend armoedebeleid maar een sociale hangmat
die voornamelijk wordt gebruikt door migranten en gefinancierd door de middenklasse. De PVV staat voor een
rechtvaardig sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft, maar van die hangmat maken we een schopstoel. Iedereen gaat zo snel mogelijk aan het werk. Er zijn meer vacatures dan ooit tevoren, Haagse werkgevers
schreeuwen om goed personeel en onze stad is gezegend met goede mensen. De Ooievaarspas schaffen we
af. Daarvoor in de plaats komt een seniorenpas voor ouderen in armoede. Ook intensiveren we de aanpak van
bijstandsfraude. Niet de geest der wet, maar de letter daarvan. Strenge regels om mensen tijdelijk financieel
te ondersteunen. Tijdelijkheid als basis, om arbeidsvreugde te stimuleren en luiheid te voorkomen. De linkse
partijen hebben er belang bij om mensen in de bijstand zoveel mogelijk gratis cadeaus te geven, Den Haag
heeft er belang bij dat zij aan de slag gaan.
Met deze scherpe keuzes kunnen we jaarlijks tientallen miljoenen euro’s vrijspelen. Daarmee zorgen we voor
een Haags huishoudboekje wat op orde is en verlagen we de belastingen voor álle Hagenaars. Financieel verantwoord beleid, heet dat. Vroeger kon je daarvoor bij de VVD zijn, tegenwoordig bij de PVV. In de afgelopen
raadsperiode werden de aandelen van Eneco door de gemeente van de hand gedaan. Een onbegrijpelijke
beslissing, maar wel een die zo’n 650 miljoen euro oplevert. De jaarlijkse zilvervloot werd ingeruild voor een
eenmalige grote zak geld die in de verkeerde handen terecht is gekomen. Want establishmentpartijen hebben
dit geld gelabeld om de komende jaren uit te geven aan duurzaamheid, groene daken en wijken van het gas
afhalen. Wat de PVV betreft hoort dit geld thuis in de zakken van de kaalgeplukte Haagse belastingbetalers.
Naast een structurele lastenverlichting verdelen we daarom dit geld en geven we alle Haagse huishoudens
eenmalig €2500. Zo zorgen we voor extra financiële slagkracht voor alle Haagse inwoners in een tijd van hoge
inflatie en dalende koopkracht.
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• Kleinere overheid.
• Minder geld uitgeven en geld efficiënter besteden.
• Enecogelden terug naar de Hagenaars: eenmalig ruim €2500 voor ieder Haags
huishouden.

• Lagere OZB.
• Lagere parkeertarieven.
• Lagere binnenhavenbelasting.
• Afschaffen kwijtscheldingen en in plaats daarvan 10% lagere afvalstoffenheffing
voor iedereen.

• Afschaffen hondenbelasting.
• Strengere eisen en betere controle op uitgaven subsidies.
• Flink snijden in integratiesubsidies.
• Flink snijden in subsidies voor kunst en cultuur m.u.v. musea en bibliotheken.
• Voorkomen bouwblunders door betere contracten af te sluiten en samenwerking stop
te zetten met bouwbedrijven die meer dan eens flink boven het aanbestedingsbudget
uitkomen.

• Integrale aanpak kansarme allochtonen weren uit Den Haag.
• Wie kan werken, moet werken.
• Bij werkweigering maximaal korten op de uitkering.
• Tegenprestatie bij uitkering: aan de slag!
• Geen Nederlands? Geen uitkering!
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• Intensiveren werkoffensief: bijstandstrekkers ieder jaar op gesprek en begeleiden
naar werk.

• Leerwerktrajecten en re-integratietrajecten moeten zijn gericht op de beschikbare
vacatures.

• Meer maatwerk op het gebied van schuldhulpverlening.
• Veel strengere handhaving op het gebied van uitkeringsfraude inclusief uitgebreid
onderzoek naar vermogen in het buitenland.

• Geen positieve discriminatie of voorkeursbehandeling bij sollicitaties.
• Paal en perk stellen aan de Haagse zorgverzekering: alleen voor de allerarmsten.
• Afschaffen ooievaarspas en invoeren ouderenpas.
• Stoppen pamperbeleid: geen gratis iphones, geen gratis OV-kaarten, geen
schoolspullenpas en allerlei andere zieligheidssubsidies.

• Werklozen registeren conform definities Centraal Bureau voor de Statistiek incl.
migratieachtergrond.
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Uw zorg is onze zorg. De zorg is onderdeel van onze verzorgingsstaat die door onze ouders en grootouders
met bloed, zweet en tranen is opgebouwd. Niemand wil ziek worden of gezondheidsklachten krijgen, maar
vroeg of laat krijgt iedereen daar toch mee te maken. De afgelopen jaren heeft een enorme kaalslag plaatsgevonden, zowel landelijk als lokaal. Ziekenhuizen werden gesloten, zorg werd afstandelijk en berekenend in
plaats van menselijk en dichtbij. De bezuinigingen op de jeugdzorg en GGZ bezorgen heel veel Hagenaars
kopzorgen. Verwarde mensen worden aan hun lot over gelaten waar zij vroeger werden opgevangen en begeleid. Dit zorgt niet alleen voor gevaarlijke situaties voor hen maar ook voor overlast in de stad. Daarnaast zitten
veel ouderen eenzaam thuis en krijgen zij vaak niet de zorg die zij verdienen.
Zorg is mensenwerk. Mensen die in de zorg werken zorgen ervoor dat we weer beter worden als we ziek zijn.
Ze komen bij ons thuis als we verzorging nodig hebben na een operatie. Ze verplegen onze ouderen in onze
verpleeghuizen. Ze halen ons op met de ambulance in geval van nood. Ze regelen dat alles goed verloopt of
bieden een luisterend oor. De werkdruk in de zorg is nu veel te hoog voor onze zorghelden. Er zijn door de vergrijzing straks ook nog eens heel veel extra medewerkers nodig, terwijl het nu al moeilijk is om nieuwe collega’s
te vinden. Zorgpersoneel moet meer tijd krijgen om hun werk te doen. In de verpleeghuizen zijn medewerkers
bijvoorbeeld een derde van hun tijd kwijt aan administratie en in sommige ziekenhuizen werken meer mensen
die geen contact hebben met patiënten dan wel.
De PVV wil zorg weer dichtbij Hagenaars brengen. Menselijk contact en voldoende persoonlijke aandacht
moeten hierbij voorop staan. Dat betekent buurtzorg waar ook nog gewoon tijd is voor een gezellig praatje.
Om dit te bewerkstelligen verminderen we administratie en automatiseren we waar dat kan. Ook zorgen we
ervoor dat de openbare ruimte beter toegankelijk wordt voor mensen met een beperking. We willen dat het
makkelijker wordt om meer uren te werken voor personeel en dat zij daar een betere beloning aan over houden. We willen dat er een voltijdbonus komt en dat overheadmedewerkers met behoud van salaris weer op
de werkvloer kunnen gaan werken. Dit willen we op vrijwillige basis bereiken. Uiteindelijk gaat het erom dat
de werkdruk voor iedereen afneemt en dat er voldoende collega’s zijn. Het aantal 75-plussers verdubbelt de
komende twintig jaar en hun zorgvraag ook. Daarom investeren we in welzijnswerk, willen we de verzorgingshuizen terug, zetten we ons in voor het werven van meer zorgpersoneel en lossen we de wachtlijsten in de
jeugdzorg op. Hiervoor zetten we het Rijk onder druk om over de brug komen met geld. Uit recent onderzoek
van het Rijk en de VNG blijkt dat gemeenten in totaal structureel € 1,7 mld. te weinig middelen hebben om
bijvoorbeeld de jeugdzorg te kunnen uitvoeren.
Het Rijk laat keer op keer steken vallen en dat accepteren we niet meer. De afgelopen collegeperiode werd ook
door het Rijk ziekenhuis Bronovo ontmanteld. Dat was even onbegrijpelijk als onnodig. De PVV is verbaasd over
de passiviteit die de gemeenteraad aan de dag legde toen het besluit werd genomen. Want ziekenhuiszorg is
weliswaar geen gemeentelijk taak, maar de partijen in de gemeenteraad hebben het wel laten gebeuren. Het
is hoog tijd dat andere partijen eens dezelfde aandacht en compassie gaan tonen voor onze eigen mensen als
zij tonen voor asielzoekers. We gaan zorgen voor onze ouderen zoals zij altijd voor ons hebben gezorgd.
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• Niet nog meer bezuinigen op zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
• De verzorgingshuizen moeten terug.
• Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg.
• Heropenen Bronovo-ziekenhuis.
• Betere en snellere opvang voor verwarde personen.
• Geen uitzonderingspositie allochtonen in de zorg.
• Geen subsidiëring cultuursensitieve zorg, diversiteitsbeleid en tolken.
• Extra steun voor (overbelaste) mantelzorgers, de mantelzorgparkeervergunning wordt
gratis verstrekt.

• Het openbaar vervoer en de openbare ruimte beter toegankelijk voor mensen met een
beperking.

• Vrijwilligerssteunpunt bij de gemeente voor hulpvragen en onkostenvergoeding.
• Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg oplossen.
• Stop ouderenmishandeling: VOG voor zorgverleners, meldplicht bij wantoestanden.
• Administratie in zorg automatiseren, standaardiseren of afschaffen.
• Geen robots ter vervanging van mensenwerk.
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Er is sprake van een systeemcrisis in het onderwijs. Leraren willen vooral in de grote steden niet meer voor de
klas staan. Alleen in het Haagse basisonderwijs is het tekort al opgelopen naar ruim 500 leraren en dit tekort
wordt alleen nog maar groter tot 2025. Den Haag is dan ook koploper lerarentekort in Nederland. Dit tekort
zal straks leiden tot gedwongen sluiting van scholen. Het probleem van het lerarentekort is niet nieuw. Al
sinds 2000 is er sprake van een lerarentekort in onze stad en al twintig jaar is dit probleem alleen maar groter
geworden. De PVV wil dan ook dat alles op alles wordt gezet in het oplossen van het lerarentekort in de stad.
In navolging van Amsterdam geven we daarom waar het kan financiële voordelen aan leraren om ze naar onze
stad te lokken. De autonomie van de leraar herstellen we in Den Haag. Leraren zijn nu meer een soort procesbegeleiders en dat maakt de beroepsgroep er niet aantrekkelijker op.
Onder het huidige stadsbestuur zijn de leerprestaties nog verder naar beneden gegaan.
In plaats van in te zetten op goed klassikaal onderwijs met een goede leraar of lerares voor de klas, heeft dit college juist ingezet op allerlei modebegrippen zoals “urban teaching” en de “digitale didactiek” zodat de leraren
die nog wel voor de klas willen staan op een “innovatieve” manier les kunnen geven. Dit heeft tot gevolg gehad
dat meer Haagse kinderen dan ooit niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Al die onderwijsvernieuwingen zijn ontzettend slecht voor het Haagse onderwijs. Het kennisniveau van onze leerlingen is al jaren dalende.
Basisvakken zoals taal, rekenen en lezen staan al lang niet meer centraal waardoor een groot deel van onze
jeugd het onderwijs verlaat met een taal- en rekenachterstand waar ze een leven lang last van kunnen hebben.
De PVV vindt het volstrekt onacceptabel dat juist de basisvakken die voor de rest van het leven ontzettend
belangrijk zijn niet meer fatsoenlijke onderwezen worden in onze stad. Wij willen dan ook dat de basisvakken
taal, lezen en rekenen weer centraal staan binnen de lessen op school. En voor een stad die zou nauw met het
water verbonden is moet schoolzwemmen verplicht zijn voor alle kinderen op alle Haagse scholen.
Een van de speerpunten van het onderwijsbeleid van het stadsbestuur is het zogenaamd verbeteren van de
kansengelijkheid in het Haagse onderwijs. Wij zien ook een grote kansenongelijkheid maar dan vooral bij de
kinderen wiens ouders weigeren Nederlands te spreken thuis, weigeren Nederlandse televisie te kijken, weigeren Nederlandse boekjes te lezen en weigeren Nederlandse liedjes te zingen. De kinderen van deze ouders
hebben te kampen met kansenongelijkheid omdat hun ouders weigeren te integreren en deel te nemen aan
de Haagse samenleving. Uiteraard zetten we alles op alles om deze kinderen niet het slachtoffer te laten worden van hun lakse ouders. Maar onder het huidige stadsbestuur is er in het onderwijs louter oog voor kinderen
die moeite hebben om aan te kunnen haken en lijkt voor leerlingen die juist excelleren weinig oog te zijn. De
PVV zal zich dan ook inzetten voor deze vergeten groep leerlingen door extracurriculaire programma’s op te
zetten en toegankelijk te maken.
Tot slot wil de PVV wil het Haagse onderwijs beschermen tegen extreemlinkse gekte. Ons onderwijs moet
kinderen niet leren wát ze moeten denken, maar hóé ze moeten denken. Het gebrek aan politieke neutraliteit
binnen het onderwijs is een groot probleem in onze stad. De linkse vooringenomenheid is aan de orde van
de dag in de klas. Kinderen krijgen louter een eenzijdig beeld te horen over de EU, klimaat, immigratie en de
islam. De PVV wil dan ook dat leraren zich politiek neutraal opstellen in de klas en leerlingen zelf laten nadenken
en tot inzichten laten komen over onderwerpen die nu zo aan indoctrinatie onderhevig zijn. Leraren moeten
emanciperen, verheffen en leerlingen kritisch leren denken.
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• De autonomie van de leraar wordt hersteld.
• Financiële voordelen om leraren naar onze stad te lokken
• Aanpak overgewicht jongeren: meer speelplaatsen, voetbalveldjes, vaker gymmen
op school en fietsen naar school stimuleren.

• Schoolzwemmen voor alle kinderen van alle Haagse basisscholen.
• Extracurriculaire programma’s voor excellente leerlingen.
• Politieke neutraliteit van de leraren.
• Kleinschalig onderwijs.
• Taal, lezen en rekenen weer centraal.
• Ruim baan voor ambachtsscholen en praktische leer- en werktrajecten.
• Er komt een HAVO/VWO school in Den Haag Zuid-West.
• Er is geen plek voor islamitische scholen in Den Haag.
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De PVV is de groenste partij van Den Haag. Den Haag kent het strand, prachtige parken en groene stroken waar
onze mensen eindeloos kunnen genieten van de buitenlucht. Wat ons betreft dragen wij ook aan de volgende
generaties deze mooie stad met al zijn groen over. Een stad die wij delen met fluitende vogels, schattige vosjes
en andere dieren. Maar niet iedere wijk is gezegend met zoveel groen. Wijken als Schilderswijk en Transvaal zijn
te versteend en daar klagen de huidige bewoners ook al jaren over. En terecht. Dit zijn ook de wijken waar de
komende jaren nog verdere verdichting zal plaatsen vinden als gevolg van de eerder genoemde massa-immigratie.
Die versteende wijken met veel verkeer en weinig groen zijn ook slecht voor de gezondheid van de inwoners.
Daarom heeft de PVV de afgelopen jaren ook tegen alle gebiedsontwikkelingen gestemd waar groen verloren
ging. De linkse partijen willen Den Haag klimaatneutraal maken en alle wijken van het gas af koppelen. Tegelijkertijd willen ze de komende jaren Den Haag laten groeien met 100.000 inwoners. Dat gaat niet samen.
De natuur is gebaat bij ruimte, rust en regelmaat. Linkse en groene partijen maken ons wijs dat peperdure
klimaatmaatregelen betekenen dat de natuur en biodiversiteit een impuls krijgen. Dat is lariekoek. Juist door
de stad te beschermen tegen die ongebreidelde groei en verdichting bewijzen we de natuur in Den Haag
een dienst. De natuur bewijzen we geen dienst door de mensen in de stad een onbetaalbare en onnodige
energietransitie door hun strot te duwen. We stoppen daarom met huizen van het gas afhalen en allerlei duurzaamheidssubsidies. Het is prima als iemand een groen dak wil realiseren maar dat hoeft wat ons betreft niet
met belastinggeld.
De PVV is er met onze meeuw in het logo trots op de ware ambassadeurs van de natuur en dieren te zijn in de
gemeenteraad. Daarom maken we ons hard voor de keiharde aanpak van dierenmishandeling en willen we
Halal-vleesverkoop zoveel mogelijk aan banden leggen. Niet normaal maken wat niet normaal is. Ook zetten
wij ons ervoor in om politiepaarden niet langer in te zetten bij demonstraties. De dieren worden mishandeld,
krijgen stenen en vuurwerk naar hun hoofd geslingerd en raken gedesoriënteerd of gewond. Dat kan anders,
door bijvoorbeeld de waterspuit veelvuldig in te zetten om menigten uiteen te drijven. Dieren zijn onze vrienden, niet onze instrumenten.
We willen dat er meer grote omheinde hondenvelden komen in de stad waar onze viervoeters veilig met elkaar
kunnen spelen. Daarvoor was de afgelopen jaren nooit geld. Dat veranderen wij. We reserveren een budget om
in elke wijk een mooie omheinde honden uitlaatplek te creëren, met voldoende prullenbakken en afvalzakjes.
Ook worden alle gemeentelijke gebouwen toegankelijk voor honden en voorzien van drinkbakken.
De dierenambulance moet wat ons betreft meer bewegingsbevoegdheden krijgen om bij spoedgevallen snel
ter plaatse te kunnen zijn. Daarnaast moet de dierenambulance vast onderdeel worden van de veiligheidsregio. Tijdens noodsituaties of rampen moeten ook de dieren een plek aan tafel hebben. Ook zorgen we ervoor
dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de dierenambulance, het dierenasiel, de vogelopvang en initiatieven zoals Het Knagertje en de dierenvoedselbank.
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• De PVV is voor het groen en tegen de massa-immigratie. Beiden kan niet.
• Klimaat- en duurzaamheidssubsidies afschaffen.
• Stoppen met de onbetaalbare energietransitie.
• Stoppen met het gasvrij maken van woningen.
• Groen behouden door minder woningbouw.
• Inwoners krijgen meer vrijheid om groen in eigen wijk te onderhouden.
• Natura 2000 wordt niet ingezet als wapen tegen alles wat leuk is zoals strandhuisjes,
vreugdevuur, en jaarrondexploitatie van strandtenten.

• In Den Haag is geen plek voor windmolens.
• Meer omheinde hondenvelden.
• Afschaffen hondenbelasting.
• Op meer plaatsen hondenafvalzakken.
• Dierenvoedselbank, dierenambulance, dierenasiel krijgen voldoende geld van de
gemeente om hun werk fatsoenlijk te kunnen doen.

• Den Haag stopt met de inzet van politiepaarden en gebruikt in plaats daarvan spuitkanonnen.
• Hogere boetes bij dierenmishandeling.
• Een houdverbod voor dierenbeulen.
• “Blijf van mijn dier” opvang voor dieren bij huiselijk geweld.
• Zorg voor huisdieren door de thuiszorg.
• Geen Halal-vlees op door gemeente gesubsidieerde evenementen.
• Verkoop van Halal-vlees ontmoedigen.
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Den Haag moet weer gaan bruisen. We hebben een prachtig centrum met een rijke historie dat vele bezoekers
trekt uit binnen- en buitenland. En toeristen ziet de PVV graag. Bezoekers uit het buitenland die geld komen
brengen in plaats van halen en ook weer uit zichzelf vertrekken. Het is een belangrijke inkomstenbron voor veel
ondernemers in onze stad.
Maar Den Haag moet vooral aantrekkelijker worden voor onze eigen mensen. Veel winkelcentra buiten het
centrum zijn verloederd, pleinen verlaten en voorzieningen ondermaats. Ook is er te weinig reuring qua uitgaansleven, met name voor onze jongeren. Vroeger had Den Haag prominente discotheken, zoals de Asta, de
Marathon en de Tempel. Wat de PVV betreft krijgt de openbare ruimte een flinke kwaliteitsimpuls, geven we
winkelcentra buiten het centrum een flinke opknapbeurt en zorgen we ervoor dat Den Haag weer een fantastisch uitgaanscentrum wordt. Er komen daarom meer discotheken en evenementen en Den Haag wordt
weer de rockhoofdstad van Nederland. Om dit te markeren wordt er een jaarlijks rockfestival gehouden op het
strand van Scheveningen.
Daarnaast willen we een pilot met het vrijgeven van de openingstijden in bepaalde hotspots van het Haagse
nachtleven. Ondernemers staan we bij in het isoleren van hun zaak om eventuele overlast voor omwonenden
tot een minimum te beperken. Haagse horecaondernemers moeten de gemeente aan hun zijde zien voor wat
betreft ondersteuning en welwillendheid in het faciliteren van evenementen. Den Haag bruisend doen we met
elkaar. Op initiatief van de PVV zijn er inmiddels ruimere terrassen toegestaan om ondernemers te helpen de
gevolgen van Corona op te vangen. Die mindset van minder regels, meer ruimte en vrijheid voor ondernemers
trekken we door naar de toekomst. De mooiste jaren van Den Haag liggen immers nog voor ons. De grachten
gaan weer open, het winkelaanbod moet diverser, en het geld wat nu naar zinloze marketingcampagnes gaat
gebruiken we om meer prullenbakken en bankjes in de stad neer te zetten. We sluiten de Doubletstraat en
concentreren de prostitutiezone rond de Geleenstraat die een opknapbeurt krijgt. Verplaatsing van de prostitutiezone naar de Binckhorst is onacceptabel.
Bij een aantrekkelijke stad, de derde grootste stad van Nederland, hoort ook een voetbalclub die in de top van
de eredivisie meedoet. Daarvoor neemt ook de gemeente haar verantwoordelijkheid. Samen met ADO wordt
een gezamenlijk plan opgesteld om dit doel te bereiken, en waar het kan helpt en faciliteert de gemeente. Zo
komt er een ADO fanshop midden in het centrum die voor een inkomensboost kan zorgen met meer verkoop
van merchandise. Ook zorgen we ervoor dat het stadion bij iedere wedstrijd tot de nok toe gevuld is. Dit doen
we door kaarten te subsidiëren voor scholen en vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan de Haagse samenleving door bijvoorbeeld te werken in het dierenasiel of te helpen in een verzorgingshuis. Ook laten we weer
uitsupporters van alle clubs toe in het stadion.
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• Ruimere openingstijden Haagse horeca.
• Gelijke rechten en plichten toepassen en handhaven voor alle ondernemers.
• Vereenvoudigen vergunningsprocedures en snellere doorlooptijd.
• Schrappen zinloze regeltjes voor Haagse ondernemers.
• Ruim baan voor terrassen.
• Compensatie van het Rijk voor geleden schade door sluiting Binnenhof.
• Sluiten Doubletstraat en prostitutiezone clusteren rondom Geleenstraat.
Minimumtarief: 50 euro.

• Ondernemers op de Haagse markt betalen een eerlijke prijs voor hun kraam en worden
gecompenseerd voor te veel betaalde kosten.

• Schrappen slogan “Stad van Vrede en Recht” en alleen nog gebruik maken van slogan
“Stad aan Zee”.

• Intrekken vele onnodige, zinloze miljoenen aan marketingcampagnes en
wervingssubsidies.

• Meer evenementen op geschikte locaties.
• Geen QR-samenleving: Den Haag verzet zich met hand en tand tegen de QR-waanzin.
• Meer vrouw- en kindvriendelijke openbare toiletvoorzieningen, o.a. in het Centrum,
het Zuiderpark, en op Kijkduin en Scheveningen.

• Kwaliteitsimpuls voor winkelcentrum Leyweg, winkelcentrum Houtwijk en
winkelcentrum Loosduinen.

• Meer bankjes en prullenbakken in de stad.
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• Grachten weer open.
• Bevoorrading binnenstad stroomlijnen: geen gigantische vrachtwagens door
het centrum meer.

• Bedrijven worden niet weggejaagd uit Binckhorst.
• Support voor ADO: gemeente stelt gezamenlijk plan op om ADO om binnen 5 jaar
in middenmoot eredivisie te krijgen.

• Realiseren van een ADO-fanshop in het centrum van Den Haag.
• Toelaten uitsupporters van alle clubs bij thuiswedstrijden ADO.
• Sloop Amerikaanse ambassade en mooi gebouw met allure ervoor terug.
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De afgelopen jaren heeft het college, ondanks het feit dat de VVD de grootste partij was binnen de coalitie,
een anti-auto beleid gevoerd. Wegen werden onnodig versmald, waardoor de doorstroming vastliep. Parkeerplaatsen verdwenen en parkeernormen werden aangepast waardoor het niet langer vanzelfsprekend is dat
bewoners een parkeerplek in de buurt van hun huis hebben.
Hoe onze inwoners dan naar hun werk moeten gaan of hun kinderen naar de sportaccommodatie of school
moeten brengen? Dat is hun probleem. De krachteloosheid van de VVD werd nergens beter inzichtelijk dan
op dit dossier. Het klopt dat auto’s niet per se bijdragen aan een mooi straatbeeld of veiliger wegverkeer. Maar
het is nou eenmaal onlosmakelijk verbonden met de stad anno 2022. Een stad waar mensen wonen, werken
en recreëren. De PVV wil daarom dat automobilisten ruim baan krijgen, dus geen wegversmallingen en geen
inperking van parkeerplekken. We verzoeken het Rijk met klem om meer flitspalen aan Den Haag ter beschikking te stellen zodat we op race-hotspots het tuig kunnen aanpakken en de veiligheid kunnen verbeteren.
Ieder huishouden moet de mogelijkheid hebben om in ieder geval één bewonersvergunning te krijgen. Nu
al zien we dat lang niet elk huishouden een auto bezit, dus als we de verdere groei van het inwonersaantal
remmen is dat ook gewoon mogelijk. Parkeertarieven rond winkelcentra moeten omlaag om ze aantrekkelijk te
houden. Elk stadsdeel heeft belang bij levendige winkelkernen, om leegstand en verloedering te voorkomen.
Het linkse ideaal dat mensen auto’s delen en vaker de fiets pakken werkt gewoon niet voor veel Hagenaars voor
wie de auto onmisbaar is voor hun werk en alledaags gemak. Om het aanzicht in de buitenruimte te verbeteren wil de PVV jaarlijks een fors bedrag reserveren om te investeren in ondergrondse parkeergarages. Die zijn
zeer kostbaar, maar ook onmisbaar. Als we jaarlijks in staat zijn ondergrondse parkeergarages te bouwen waar
bewoners, voor hetzelfde geld als dat zij nu een bewonersvergunning hebben, hun auto kunnen parkeren dan
weren we op termijn op steeds meer plaatsen de auto uit het straatbeeld. Dan creëren we meer ruimte voor
groen in de straat en wordt Den Haag een internationaal voorbeeld op het gebied van automobiliteit.
Het Openbaar Vervoer in de stad is nu vaak al te vol, ook om die reden willen we niet dat de stad verder groeit.
Een fijnmazig OV-netwerk dat betaalbaar is en waar men zich veilig voelt is de manier om ervoor te zorgen dat
het OV een prettig alternatief is voor de auto binnen de stad. Eén van de mobiliteit-hotspots is Scheveningen.
De PVV wil dat de duizenden bezoekers die hier op een mooie zomerdag naartoe trekken zoveel mogelijk parkeren op de P&R locaties buiten de stad en met gratis pendelvervoer verder trekken. Dat scheelt de bezoekers
een ellenlange file en de parkeerplaatsen zijn dan vooral voor de bewoners.
Daarnaast willen we een nachtnet opzetten in Den Haag waarmee ook Scheveningen meer onderdeel wordt
van het nachtleven. Dansen tot in de late uurtjes op de Pier en daarna met veilig nachtvervoer terug naar Centrum of Loosduinen. Dat hoort bij een stad met internationale allure. Dit is allemaal mogelijk dankzij scherpe
keuzes. Niet achter de feiten aanhollen door de bevolkingsexplosie, maar een fijne forenzenstad waar we zorgen voor onze inwoners en hun mobiliteitsbehoefte.
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• Adequate rondweg qua grootte en doorstromingsmogelijkheden.
• Herstel parkeernorm: minimaal één openbare parkeerplaats per nieuwbouwwoning.
• Vaste parkeervakken voor Felyx en andere deelscooters; parkeren buiten vakken
verboden.

• Meer plekken 60 en 70 km/u waar dat kan, bijvoorbeeld op de Lozerlaan.
• Lobby richting het OM voor meer flitspalen, o.a. op de Neherkade en de Westduinweg.
• Den Haag als proeftuin voor de inzet van mobiele flitspalen.
• Parkeertarieven omlaag en een stop op de uitbreiding van betaald parkeren.
• Geen betaald parkeren in Loosduinen en Nieuw-Waldeck.
• Meer ondertunneling van kruispunten.
• Meer ondergrondse parkeergarages.
• Meer rotondes in plaats van stoplichten.
• Bij herinrichting geen eenbaanswegen meer maken van tweebaanswegen.
• Terugkeer tweebaanswegen Machiel Vrijenhoeklaan, Segbroeklaan en Sportlaan.
• Einde aan de fietspadterreur in de Grote Marktstraat.
• Maak van de Gedempte Gracht een fietsdoorgang tussen het Spui en de Grote Markt.
• Lagere tarieven OV en een uitgebreid nachtnet.
• Gevaarlijke verkeerssituaties rond de scholen aanpakken.
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• Zebrapaden bij gevaarlijke oversteekplaatsen, zoals op de Oude Haagweg /
Medemblikstraat.

• Effectieve en regelmatige controle van de staat van onderhoud van wegen.
• Kapot asfalt wordt snel gerepareerd.
• Stad van de toekomst: visie op innovaties zoals zelfrijdende taxi’s.
• Intensiveren P&R-plaatsen: parkeren buiten de stad, gratis pendelvervoer naar
centrum en strand.

• Thuiswerken gemeenteambtenaren stimuleren.
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De stad van Vrede en Recht wordt steeds meer een stad van islam en een weg-met-ons mentaliteit. Tientallen
jaren geen eisen stellen aan nieuwkomers, gecombineerd met de rode loper uitleggen voor een middeleeuwse cultuur van achteruitgang en onvrijheid, heeft ervoor gezorgd dat Den Haag steeds meer verandert in
Halalistan. Hagenaars en Hagenezen voelen zich vaak niet meer thuis in grote delen van onze stad en kijken
hoofdschuddend toe hoe hun cultuur, hun tradities en hun democratie worden weggegeven door de linkse
elites in het gemeentehuis.
Zwarte piet is niet meer welkom in Den Haag, maar voor stadsiftars en het offerfeest is alle ruimte. Het debat
in de gemeenteraad wordt gegijzeld door politieke correctheid en de noodrem van de burger om dit te corrigeren is afgepakt met het afschaffen van het referendum. Politici vertegenwoordigen niet meer de mening en
de wil van veel mensen in onze stad maar die van lobbyisten, donateurs en een klein groepje linkse radicalen.
De PVV wil dat Den Haag weer Den Haag wordt. We gaan de stad, onze cultuur en de democratie in ere herstellen. Want juist die dingen samen maken ons zo trots op onze stad. We staan pal voor de vrijheid van iedereen
in Den Haag en doen daarop geen concessies. Daarom moeten we actie ondernemen tegen de islamisering
van onze stad. De islam en vrijheid gaan niet samen. Deze politieke ideologie bedreigt onze westerse manier
van leven. Het is een doctrine die in gaat tegen alle vrijheden waar een stad van vrede en recht voor staat en
oproept tot daden die strafbaar zijn. De-islamiseren wordt daarom doelstelling van beleid. Daarom is er geen
plek in de stad voor moskeeën, gebedsomroepen, en islamitisch onderwijs. In plaats van het faciliteren en het
kruipen voor de islam worden onze eigen cultuur en verworven vrijheden weer leidend. Die cultuur brengen
we over, in plaats van dat wij ons gaan aanpassen aan de islam.
De afgelopen jaren is gebleken dat de kloof tussen de politiek en de burger nergens zo groot is als in het
Haagse stadhuis. Er worden aan de lopende band beslissingen genomen waar Haagse burgers niet op zitten te
wachten. Burgerinspraak is veranderd in een gelegenheid voor linkse lobbyclubs om hun zin door te drammen.
Haagse burgers nemen vaak niet eens meer de moeite om mee te doen met de nepparticipatie waar de politiek mee te koop loopt om te verhullen dat iedere vorm van invloed de nek is omgedraaid. We voeren daarom
een bindend referendum in op zowel stads- als wijkniveau, waarbij de Haagse bevolking een referendum over
een besluit kan afdwingen als daarvoor voldoende handtekeningen zijn verzameld.
De verziekte bestuurscultuur van corruptie en oude-jongens-krentenbrood pakken we keihard aan. Wethouders en ambtenaren trekken we achter het bureau vandaan en sturen we de stad in om te luisteren, te zien en
te voelen wat de gevolgen zijn van hun beleid. De politiek is er weer voor de mensen in plaats van de mensen
als stemvee voor de politici. De gemeenteraad stelt de kaders, maar de mensen in de stad hebben het laatste
woord. Ons Den Haag is een vrije stad om van te houden, waar de islam niet thuishoort maar de democratie
wordt gedragen door alle mensen in de stad.
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• Trots op onze Nederlandse cultuur, geschiedenis en tradities.
• De Haagse en Nederlandse vlag zichtbaar in de raad en op of in alle publieke gebouwen
en onderwijsinstellingen.

• De volgende burgemeester wordt door de Haagse bevolking gekozen.
• Invoeren bindend (wijk)referendum.
• Gemeente organiseert Sinterklaasintocht mét zwarte piet.
• Geen anti-Zwarte Piet protesten tijdens sinterklaasintocht toestaan.
• Vreugdevuren Duindorp en Scheveningen blijven behouden.
• Geen vuurwerkverbod.
• 5 mei is ieder jaar een gemeentelijke feestdag.
• De-islamiseren als beleidsdoelstelling: islam hoort niet bij Den Haag.
• Geen plek voor moskeeën en islamitisch onderwijs.
• Kerkgebouwen blijven behouden.
• Ontmantelen jihadistisch jeugdwerk.
• Geen Arabische teksten op winkelruiten, voertaal in de publieke ruimte is Nederlands.
• Stopzetten van snoepreisjes wethouders naar het buitenland; alleen nog in combinatie
met landelijke handelsmissies samen met ondernemers.

• Wethouders en ambtenaren achter het bureau vandaan: minimaal één dag per week de
stad in om gevolgen van hun beleid te aanschouwen en met inwoners te bespreken.

• Afschaffen wachtgeldregeling voor wethouders: WW, net als voor werknemers.
• Grootste drie partijen na de verkiezingen gaan verplicht met elkaar onderhandelen.
• Open debat: vrijheid van meningsuiting stopt niet bij gekwetstheid.
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De PVV kiest er bewust voor om geen agenda voor ieder stadsdeel te presenteren. Veel partijen doen dit wel,
slechts om kiezers binnen te hengelen door stadsdelen allemaal beloftes te doen waar na de verkiezingen
toch niets van terecht komt. Ons plan is er voor de héle stad. Daarbij worden alle stadsdelen gelijk behandeld
en krijgt de ene wijk geen voorkeursbehandeling boven de ander. Scheveningen vormt hierop echter een belangrijke uitzondering. Scheveningen moet meer autonomie krijgen. Als enige stadsdeel krijgt Scheveningen,
vanwege haar historisch bijzondere plek en economisch gezien bijzondere positie binnen de gemeente, een
eigen deelraad. Naar deze deelraad zal een aantal bevoegdheden worden gedecentraliseerd, zoals toerisme,
woningbouw, sport, cultuur en de uitvoering van sociale voorzieningen. Dit alles met als doel de bijzondere
positie van Scheveningen en haar inwoners voor de toekomst veilig te stellen. Er is nog veel eenheid in de
beperkte verscheidenheid onder de inwoners. Dat wil de PVV graag verankeren voor toekomstige generaties.
Eigen woningbezit, duurzame omgang met de omgeving sociale cohesie en behoud van de Scheveningse
eigenheid en cultuur verdienen een eigen bestuurlijke plek. Daarom komt er een deelraad met daarin 15 zetels
en een informele ‘Burgemeester van Scheveningen’, vergelijkbaar met de Nachburgemeester. Scheveningen
zal niet meer de melkkoe van Den Haag zijn. De belastinginkomsten die op Scheveningen zijn verdiend worden voor tenminste 80% aan Scheveningen uitgegeven.
Scheveningen is voor veel mensen uit de gemeente, maar ook tot ver daarbuiten, een unieke plek met een
eigen geschiedenis, eigen cultuur en eigen dialect, los van Den Haag. Die eigen geschiedenis maakt dat echte
Scheveningers eigenzinnig zijn en niet snel verandering toelaten. Dat is een gezonde levenshouding als u het
de PVV vraagt, want cultuurbehoud gaat niet samen met grote ingrepen. De PVV wil dat de eigenheid van het
oude Scheveningen, dat steeds beter past bij de eigenheid van het huidige Scheveningen, behouden blijft.
Er komt daarom Schevenings cultuuronderwijs, waarbij vrijwilligers op Scheveningse scholen (en geïnteresseerde Haagse scholen) onder auspiciën van het Muzee komen vertellen over de Scheveningse cultuur en het
leven op zee. De eens grote groep van oud-vissers wordt helaas steeds kleiner. Hun kennis en hun verhalen
moeten behouden blijven en zoveel mogelijk live worden doorverteld. In het kader van cultuurbehoud wil de
PVV ook dat Duindorp wordt gevrijwaard van grijpgrage projectontwikkelaars. Het karakter van Duindorp moet
behouden blijven!
Scheveningen is visserij, surfcultuur, zeilen en toerisme. Visserij en visindustrie leken in de eerste jaren van de
vestiging van de surfcultuur botsende belangen te hebben, maar ze blijken qua cultureel en verbondenheid
met de zee meer met elkaar gemeen te hebben dan gedacht. Beide culturen zorgen goed voor hun huis, hun
directe omgeving en het milieu. Beide culturen willen op een toekomstbestendige manier met de zee omgaan. Vissers doen dat al eeuwen, en surfers al sinds een halve eeuw. Er zijn meer raakvlakken dan verschillen
en dat geeft vertrouwen voor de toekomst. De eerste 500 meter noordelijk van het Havenhoofd is het drukst
besurfte water van heel Nederland en dat moet zo blijven. De surfcultuur moet blijvend worden gestimuleerd
door de ondernemers in deze sector te faciliteren, vooral door het uitblijven van belemmerende regelgeving.
De PVV zet zich ook in voor de belangen van de visserij. De Noordzee moet behouden blijven voor de visserij.
Wij willen dat het gemeentebestuur zich op landelijk niveau inspant om te stoppen met het bijbouwen van
windturbines.
Iedere zomer is het weer ellende voor de bewoners en strandondernemers. Overlast door straatraces met
drugsauto’s, heliumballon blazende dwaallichten, coke dealende allochtonen, intimidatie, geweldsuitbarstingen, mensen die in tentjes op het strand en in woonwijken slapen, en ga zo maar door. De PVV wil daarom
dat er zero-tolerancebeleid gevoerd gaat worden door middel van patsercontroles, een blowverbod tussen
Havenhoofd en Seinpostduin, een samenscholingsverbod en een snel interventieteam bij wijkoverlast op
drukke stranddagen. Scheveningen is een walhalla voor bewoners en toeristen, maar niet voor drugsdealers
en wildkampeerders op het strand. Een dagje Scheveningen wordt zo weer een leuk en aangenaam dagje
Scheveningen!
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• Decentralisatie naar een deelraad 15 zetels, waarvoor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
van 2026 voor het eerst verkiezingen zullen worden gehouden.

• Een eigen informele Scheveningse burgemeester.
• Scheveningen geen melkkoe van Den Haag.
• Belastinginkomsten die op Scheveningen worden verdiend worden tenminste voor 80%
aan Scheveningen uitgegeven.

• Behoud karakter Duindorp: geen ruimte voor grootschalige projectontwikkeling.
• Schevenings cultuuronderwijs door vrijwilligers op alle Scheveningse scholen (en
geïnteresseerde Haagse scholen).

• Vlaggetjesdag wordt uitgebreid richting strand, waar de surfer community zich in
combinatie met de haring kan presenteren.

• Scheveningen vis- en surf-walhalla: de vis- en surfcultuur moeten blijvend worden
gestimuleerd door de ondernemers in deze sectoren te faciliteren.

• Geef bedrijven rondom de haven de ruimte om te ondernemen en val ze niet lastig
met parkeerboetes.

• Kwaliteit en sportbeleving komen boven massatoerisme te staan.
• Hotelgasten verplicht parkeren in parkeergarages in plaats van op straat.
• Zero-tolerance beleid overlast boulevard en omstreken.
• Weg met de waterboa’s.
• Boa’s inzetten om zwerfafval te voorkomen met zware boetes.
• Sociale huurwoningen voor 90% ter beschikking stellen aan mensen met Scheveningse
wortels.
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• Haalbaarheidsonderzoek naar ondertunneling fietspad onder de haven.
• Behoud van kerkgebouwen bij leegstand, geen andere religieuze functie toekennen.
• Nooit een moskee op Scheveningen.
• Verbod op verkamering koopwoningen.
• Deelscooters alleen in parkeervakken.
• Zero-tolerance beleid overlast boulevard en omstreken.
• Geen windturbines voor de kust.
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Opbrengsten (x1.000.000)

2022

2023

2024

2025

Ombuiging kunstsubsidies

50

50

50

50

Ombuiging pamperbeleid

20

20

20

20

Ombuiging overhead

10

10

10

10

Ombuiging intregratiesubsidies

5

5

5

5

Ombuiging duurzaamheidsubsidies

5

5

5

5

Ombuiging citymarketing

5

5

5

5

Enecogelden (incidenteel)

650

Totaal

745

95

95

95

Uitgaven (x1.000.000)

2022

2023

2024

2025

Belastingverlaging

30

30

30

30

Openbare orde en veiligheid

20

20

20

20

Zorg en welzijn

10

10

10

10

Buitenruimte en leefbaarheid

10

10

10

10

Wonen en renovatie

7,5

7,5

7,5

7,5

Bereikbaarheid en parkeren

7,5

7,5

7,5

7,5

Democratische venieuwing en dienstverlening

5

5

5

5

Overig

5

5

5

5

95

95

95

Enecogelden uitkeren aan Hagenaars (incidenteel)

650

Totaal

745
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