
Maassluis 
maken we samen

PVDA maassluis kandidaten

Sjoerd Kuiper Zeki Celikkaya Jorrit Keijzer

iris vrolijksMurat Ciftci Hans de bruin

wij gaan graag 
met u in gesprek !

E-mail: pvdamaassluis@gmail.com

Facebook: pvdamaassluis

instagram: @pvdamaassluis

Twitter: @pvdamaassluis

whatsapp: 06-87402659

Download ons hele programma op:

www.pvdamaassluis.nl

Abdullah Ertekin Paul Luijnenburg

1 2 3

4 5 6

7 8 9
abdel hahaoui

jan groeneveld JO-ANN van GEEST

10 11 19
Arnold keijzer

12 Pieter hoogenraad   

13 nick van der ende  

14 mike feuerberg 

15 hilde jansen  

16 gert rikhof

17 peter van baalen      

18 joop luijendijk

Stem 21 maart PvdA



Stem 21 maart PvdA Maassluis, lijst 1.
De PvdA wil de komende jaren samen met u verder werken aan onze 
prachtige stad Maassluis. Samen werken aan een stad die werkt voor 
iedereen, waar iedereen een eerlijke kans krijgt. Samen werken aan een 
stad die wordt gevormd door haar bijna 33.000 inwoners. 

Want Maassluis maken we samen.

Vaker dan we willen zien we verschillen in de stad: tussen jong en oud, 
al generaties hier of met roots elders, hoog- en laag opgeleid, welva-
rend of sappelend, gelovig of niet, huurders of kopers. Vaker dan we 
willen leven mensen langs elkaar heen. 

De PvdA wil juist werken aan een stad waarin iedereen meedoet en 
werkelijk contact heeft met elkaar. Want wie we ook zijn, we zijn al-
lemaal mensen met dromen, wensen en zorgen. Samen met u willen we 
iedereen de zekerheid geven dat Maassluis een stad is die werkt voor 
iedereen. Daarvoor hebben we uw steun nodig. 

Zeker zijn van goed werk / inkomen
   •   Goed werk met een fatsoenlijk inkomen voor zo veel  
         mogelijk mensen
   •   Een goed sociaal vangnet voor wie het niet op eigen kracht redt 
   •   Dukdalf blijft open voor Maassluizers met een arbeidsbeperking
   •   Gratis openbaar vervoer op de Hoekse lijn voor mensen 
         met een laag inkomen 

Zeker zijn van veilige, leefbare wijken
   •   Snellere aanpak van kleine irritaties in de buitenruimte (vuil, poep)
   •   Extra menskracht in het groenbeheer: mooier groen  
         en schonere straten
   •   Cameratoezicht bij de metrohaltes en flexibel op plaatsen 
         waar overlast is
   •   Pro-actieve opsporing en stevige aanpak van overlast in de stad
   •   Goede voet- en fietspaden, ook voor rollators en kinderwagens 

   •   Effectieve aanpak van woonoverlast en hufterig gedrag 

Sjoerd Kuiper,
lijsttrekker PvdA Maassluis

Zeker zijn van een goede woning in een fijne buurt
   •   Duurzame, gemengde wijken met huur en koop voor ieder inkomen
   •   Meer betaalbare woningen voor jongeren, inwoners met een 
         smalle beurs en oudere inwoners die zelfstandig willen wonen
   •   Betaalbare woningen:  38% van de woningen voor mensen 
         met een smalle beurs 
   •   250 extra sociale huurwoningen 

Zeker zijn van goede voorzieningen 
   •   Betere sportaccommodaties en snel een nieuwe sportzaal
   •   Meer speelgelegenheden in de wijken en sporttoestellen 
         langs de Waterweg
   •   Cultuur voor iedereen: gemeenschapskunst en muziek en
         theater in iedere klas
   •   Positieve omgang met initiatieven van burgers en organisaties 

Zeker zijn van liefdevolle zorg en ondersteuning
   •   Liefdevolle zorg, dichtbij:  Goede thuiszorg, met vaste, 
         goed betaalde medewerkers.
   •   Actieve bestrijding van eenzaamheid bij zowel jong als oud
   •   Een volwaardig ziekenhuis in Schiedam en een volwaardige 
         polikliniek in Maassluis.
   •   Meer levensloopbestendige woningen voor senioren

Zeker zijn van een duurzame stad
   •   Ambitieus duurzaamheidsbeleid: o.a. door subsidie voor inwoners  
         die energie besparen
   •   Betere afvalscheiding: o.a. meer plekken gescheiden afval kan  
         worden aangeboden
   •   Stimuleren van fietsen met meer vrij liggende fietspaden en  
         bewaakte fietsenstallingen

Zeker zijn van gelijke kansen
   •   Complete aanpak van discriminatie en uitsluiting: niet je afkomst, 
         maar je toekomst telt
   •   Eerlijke kansen voor iedereen: gemengde scholen, voldoende  
         stageplaatsen 
   •   Toegang tot sport, cultuur en onderwijs voor iedereen. Geld mag  
         nooit een beletsel zijn om daar niet aan te kunnen deelnemen
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