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Samen recht doen 



 
 
 

Samen recht doen in Haarlem 

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De 

overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels 

moeten uitgaan van de menselijke maat en er moet altijd ruimte zijn voor 

maatwerk. Digitalisering is vaak praktisch, maar menselijk contact moet altijd 

mogelijk zijn. Dat menselijk contact is de basis van onze samenleving. De burger mag 

geen nummer zijn en als een Haarlemmer dat wel zo voelt dan moet de politiek zich 

dat aantrekken. Bij belangrijke besluiten moet de burger kunnen participeren en 

moet de inbreng er toe doen. Gebruik de kennis van de Haarlemmers. Dat vraagt 

tijd, aandacht en een open blik. De gemeente moet daarbij tegelijk zorgen dat vanaf 

het begin duidelijk is wat de kaders zijn. Dit om teleurstellingen te voorkomen. 

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan 

iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand 

nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die 

zorg nodig hebben of door de overheid zijn vermorzeld en aan de waardevolle inzet 

van ondernemers voor onze regio.  

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons 

inspireren door de Bijbel. De God van de Bijbel is bepaald niet van de status quo en 

van het alles houden zoals het is. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die 

hoop geeft. Wij geloven daarom dat Bijbelse uitgangspunten in de politiek relevant 

zijn voor Haarlem.  

Wij zijn vanuit die uitgangspunten doeners en dragen graag ons steentje bij aan de 

bloei van onze mooie stad! 

 

Frank Visser 

Lijsttrekker ChristenUnie Haarlem 

 

 

Dit manifest is een samenvatting van het verkiezingsprogramma van ChristenUnie 
Haarlem. Het volledige verkiezingsprogramma is te vinden op 
www.haarlem.christenunie.nl/standpunten  

 

http://www.haarlem.christenunie.nl/standpunten


1. Aanpak woningcrisis: bouwen, bouwen, bouwen! 

Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen en te 

recreëren. Maar ook ruimte om te ontmoeten en contacten te leggen. Haarlem is 

dichtbevolkt, maar door slim te plannen is er ruimte voor meer woningen én meer 

groen en speelplekken. De woningnood vraagt een fors woningbouwprogramma: wij 

willen tot 2030 17.500 woningen realiseren. 

Wij willen: 

 Woningbouw Waarderpolder-Zuid: ruimte voor 5000 woningen door 

verdichten (bijvoorbeeld 4 in plaats van 2 bouwlagen), ondergronds parkeren 

en wonen boven bedrijven 

 Grotere kans op woning voor jongeren door inzet jongerencontract, 

aanbieden doorstroompremies voor ouderen in de sociale huursector en door 

bouw van krasse knarrenhofjes 

 Verbieden van opkopen woningen: kopen nieuwbouwwoningen en alle 

betaalbare koopwoningen alleen mogelijk maken voor eigen gebruik en 

naaste familie 

 Leegstaande gebouwen benutten voor met name wonen door inzet 

leegstandsverordening als stok achter de deur. We onderzoeken ook de 

mogelijkheid van leegstandsbelasting. 

 Realisatie natuurlijke speelplekken zoals speelbosjes en speelgelegenheden 

van natuurlijke materialen. 

 Beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte zoals plaatsing openbare 

fitnessapparaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Zorg voor elkaar 

Elk mens is waardevol. Die waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, 

seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd of geluk. Al het leven, in gaafheid en 

gebrokenheid, verdient het om te worden beschermd en om zorg en ondersteuning 

te ontvangen als dat nodig is. Wij zetten in op een samenleving waarin mensen 

elkaar helpen, voor elkaar zorgen en er ook oog en oor is voor mensen die ‘anders’ 

zijn. Maar informele zorg heeft een grens. Overbelasting van mantelzorgers en 

vrijwilligers gebeurt te vaak. 

Wij willen: 

 Waardering voor alle mantelzorgers met jaarlijkse cadeaubon (het 

mantelzorgcompliment) 

 Rookvrij maken van publiekslocaties zoals het Stationsplein. 

 Geen vaccinatiedrang of -dwang, direct of indirect. 

 Minder bureaucratie en meer ruimte voor maatwerk Sociaal Wijkteam. 

 Ambtenaren trainen in signaleren van en omgaan met dementie en via 

campagnes ook ondernemers hiervan bewust maken. 

 Samen met de jeugdhulporganisaties inzetten van coaches voor jongeren en 

buddy-ouders voor gezinnen. Zo willen we zware jeugdhulp, 

uithuisplaatsingen en schooluitval voorkomen. 

 Voldoende aanbod kinderopvang. Wachtlijsten in de kinderopvang moeten 

worden bestreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Haarlem groen en schoon 

Wij willen af van olie, kolen, houtige biomassa en aardgas en ruim baan voor schone 

energie die zo veel mogelijk lokaal is opgewekt. De gemeente moet samen met 

andere overheden en woningcorporaties zorgen dat dit betaalbaar is voor iedereen. 

Energiebesparing wordt topprioriteit. We gaan hittestress tegen door het 

vergroenen van de stad. We stimuleren betere afvalscheiding en gaan voor een 

circulaire economie. Zo maken we Haarlem klaar voor de toekomst en een 

aangename stad om te wonen. 

Wij willen: 

 2500 bomen erbij die waar genoeg ruimte is ook groot kunnen groeien: geen 

ielige iepjes, maar bomen met een stevige kruin. 

 Beter handhaven op zwerfafval, hondenpoep en uitvoeren herplantplicht 

bomen. Meer geld voor aanpak rattenoverlast 

 Operatie Steenbreek: maak pleinen, stoepen en middenbermen groen 

 Bestrijden energiearmoede door de prestatieafspraken met 

woningcorporaties te baseren op woonlasten in plaats van de kale huur 

 Inwoners belonen voor afvalscheiding: afvalstoffenheffing afhankelijk van 

hoeveelheid restafval in plaats van aantal gezinsleden 

 Realisatie windmolens op Schoteroog en stimuleren zonnepanelen op zo veel 

mogelijk daken in de stad 

 Milieuplein ook eind van de middag open en vaker ‘s avonds 

 Inwoners ondersteunen bij energietransitie met subsidies, inzet van 

energiecoaches en het beter promoten van de duurzaamheidslening  

 Investeren in warmtenetten met goede bescherming voor consumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Duurzame mobiliteit 

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende mobiliteit mag niet ten 

koste gaan van onze leefomgeving. Om Haarlem bereikbaar en leefbaar te houden 

kiezen wij voor duurzame mobiliteit. We stimuleren lopen, fietsen en openbaar 

vervoer door te investeren in aantrekkelijke routes, door vooral te bouwen rond OV-

knooppunten en nieuwbouwwijken autoluw in te richten.  

Wij willen: 

 Uitbreiding voetgangersgebied binnenstad in goed overleg met bewoners en 

ondernemers 

 Verdubbeling fietsenstalling station en nieuwe stalling in kelder oude V&D 

 Realisatie comfortabele doorfietsroutes naar Heemstede, Hoofddorp, 

Amsterdam en Schiphol met o.a. fietstunnel onder spoorlijn Haarlem-

Amsterdam. 

 Verbeteren spoorverbindingen met rechtstreekse treinen naar Utrecht, 

Hilversum, Almere, Amsterdam Zuidoost en Amersfoort (o.a. reservering 

ruimte voor spoorverdubbeling Heemstede-Haarlem Spaarnwoude) en meer 

treinen richting Alkmaar 

 Realisatie hoogwaardige OV-verbindingen vanuit Haarlem Zuidwest, 

Schalkwijk Zuid en Haarlem Oost naar Amsterdam. 

 Aantrekkelijker maken van deelauto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ruimte voor ontplooiing voor iedere Haarlemmer 

Wij gaan voor een samenleving waar mensen zich op een gezonde manier kunnen 

ontwikkelen en ontplooien. Bestrijding van werkloosheid, armoede en schulden 

verdient topprioriteit.  

Wij willen: 

 Voldoende beschutte werkplekken voor wie dat nodig heeft 

 Mentorprojecten voor werkzoekenden zoals JobHulpMaatjes 

 Mogelijk maken dat aanvragen minimaregelingen ook online kunnen worden 

gedaan voor minder rompslomp 

 Grotere doelgroep voor minimaregelingen: 125% van minimumloon 

 Jongeren ondersteunen met schuldsanering 

 Inkomen voor jongeren die er alleen voor staan om dakloosheid te 

voorkomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Ondernemende en inclusieve stad 

De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van 

andersom. Een goede markt komt tot haar recht als arbeid en kapitaal geen 

tegengestelde krachten zijn. Zo kunnen ondernemers, werkgevers en werknemers 

van elkaars talenten profiteren. De economie draait niet alleen om groei en 

consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven voor iedereen.  

Wij willen: 

 MKB-vriendelijk aanbesteden 

 Stimuleren gezamenlijke innovatie door Haarlemse bedrijven 

 Haarlem wordt een Fairtrade-gemeente: samen met ondernemers en 

inwoners zetten we ons in voor eerlijke handel 

 Ruimte voor nieuwe bedrijven door hoger bouwen in de Waarderpolder 

 Vergroening Waarderpolder: meer bomen en stimuleren duurzame mobiliteit 

samen met de ondernemers 

 Realisatie openbare toiletten in elke publieke fietsenstalling in de binnenstad 

 Alle winkelcentra rolstoeltoegankelijk maken 

 Geen toepassing van algoritmes die kunnen leiden tot discriminatie op welk 

vlak dan ook. 
 

 


