
MAASSLUIS MAKEN WE SAMEN  RECHTVAARDIGER

Maassluis maken we samen rechtvaardiger: de PvdA blijft werken aan een samenleving van eerlijk delen, 
vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. 
Een samenleving, waar kinderen zonder angst opgroeien, en waar ze worden aangemoedigd om na te 
denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen. Waar we naar elkaar 
omzien en waar ouderen onbezorgd oud kunnen worden.

Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, en sport en cultuur 
dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cruciaal: voor het 
voorzien in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Wie geen 
bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen. Het zijn 
basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De overheid of de politiek kan niet voor geluk 
zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving.

Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te verbinden. 
We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. 
Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid en discriminatie 
bestreden worden en we onderling het vertrouwen versterken.

Mensen willen immers gelukkig zijn, tevreden zijn over hun huis, buurt en de school voor hun kinderen. 
Ze willen vertrouwen hebben in hún kansen en die van hun kinderen op een goede toekomst. En, 
mensen willen ook ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste geluk niet vanzelfsprekend is en ver 
weg lijkt. Als PvdA herkennen en erkennen we dit.

De afgelopen jaren bezocht de PvdA als enige partij bijna iedere maand een wijk in Maassluis. Veel van de
mensen die wij hebben gesproken vinden het fijn in Maassluis. Het gaat goed met hen en zij hebben 
voornamelijk opmerken over praktische zaken in de buurt. Maar er is ook een groep mensen die grote 
zorgen heeft: langdurige werkloosheid, armoede, slechte gezondheid en soms gebrek aan sociale 
contacten. Dit kan leiden tot een grotere en diepere scheiding tussen de groep die kansen heeft en deze 
weet te benutten, en de groep voor wie dit moeilijker is. Veel mensen hebben nog steeds geen of 
moeilijk toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Mensen met een migratie achtergrond, soms de 3e 
generatie al in Nederland, blijven moeite hebben met het vinden van werk of stageplaatsen. Er zijn nog 
steeds verschillen in opleidingskansen en het is lastig om die woning te krijgen die je als starter op de 
woningmarkt wenst. Kinderen die samen met hun ouders opgroeien in armoede staan bij voorbaat al op 
achterstand. Te vaak blijkt de wijk waar je bent geboren, het opleidingsniveau van je ouders en 
voorspellend effect op je opleidingsniveau en je inkomen te zijn. Dat is onacceptabel. 

We bestrijden deze kansongelijkheid. Iedereen moet van een dubbeltje een kwartje kunnen worden. De 
PvdA wil nadrukkelijk investeren in wat ons bindt en zoeken dat in de kracht van de mensen, met de 
steun van een beschermende overheid. De PvdA staat voor een lokale samenleving die verbonden is: de 
inclusieve samenleving. Een lokale samenleving, waar je zeker bent van gelijke kansen, van tolerantie en 
respect. Waar iedereen gelijk behandeld wordt, en er gelijke rechten en kansen zijn. Of je nu jong of oud, 



LHBTI of hetro bent, gelovig of niet, arm of rijk. En waarin ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en 
zelforganisatie van alle inwoners een doorlopende opgave is voor ons als PvdA in Maassluis. 

Voor de PvdA betekent dat:
 Iedereen meetelt: jong en oud, huurder en koper, hoger of lager inkomen, alleenstaande of gezin, 

gelovig of niet. Of je nou hoofddoekje of minirok draagt, in Maassluis tel je volwaardig mee.   
 In Maassluis je toekomst telt en niet je afkomst. 
 Alle burgers gelijke, eerlijke kansen krijgen en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben 

vanwege een beperking of achterstand dat ook krijgen. 
 Discriminatie, racisme en uitsluiting niet thuishoren in Maassluis en actief bestreden worden
 Angsten, zorgen en misverstanden tussen inwoners actief moeten worden weggenomen door 

mensen met elkaar in contact te brengen die nu vaak langs elkaar heen leven.  
 Alle leerlingen recht op goed onderwijs en een stageplaats hebben! 
 De gemeente als werkgever het goede voorbeeld geeft: meer stageplaatsen en 

werkervaringsplaatsen maakt en werkt naar een gemengd personeelsbestand: jong en minder jong, 
man en vrouw, met en zonder migratieachtergrond. 
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