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Uygun Fiyatlı Bir Evde Güzel Yaşamak 
Konut her insan için bir haktır. Günümüzde birçok insan bir ev için çok uzun süre beklemek 
zorunda. PvdA, gencinden yaşlısına, zengininden fakirine, herkesin oturup yaşayabileceği 
mahallelerden yanadır. 
 
İstediğimiz şudur: 

• Yeni ev inşaatı projeleri en az %30 sosyal konutlardan oluşmalıdır. 
• Ev satın alanlar, aldıkları evlerinde kenileri yasamalidir 
• Leidschendam-Voorburg Belediyesi, bölgesel konut talebini karşılamak için Lahey 

Belediyesi ile mümkün olduğunca işbirliği yapmalıdır. 
• Gençler, yaşlılar ve engelliler için uygun konutlar yapılmalıdır. 

Yaşanabinilir Mahalleler 
Kaliteli yaşam kendiliğinden oluşmaz. Bu nedenle her mahalle için kaliteli yaşam planı 
yapmak istiyoruz. Bu plan tüm mahalleleri kapsamalıdır, Kuzey-Leidschendam ve 
Damcentrum'a bu konuda öncelik verilmelidir. Her mahalle için toplu taşıma, ulaşımı kolay, 
yeşil-açık alanları olan, oyun alanları bakımından zengin, spor sahası ve mahalle sakinleri içın 
ortak kullanım alanları bulunan, atık ve geri dönüşüm altyapısı güçlü uygun yerleşim 
düzenleri talep ediyoruz. Kısaca herkes için mutlu, güzel bir yaşam istiyoruz. 
Kuzey-Leidschendam' deki uygulama buna güzel bir örnektir. "Kuzey- Leidschendam 
Programı" bu nedenle önümüzdeki yirmi yıl için öncelikli olmaya devam edecektir.   
Damcentrum´u da daha yaşanabilir hale getirilmelidir. Bunun için; araçsız sokaklar, araç 
trafiğinin sınırlandırılması, bisiklet ve toplu taşıma için daha fazla alan olusturacağız, bunun 
yanısıra caddelere büyük çöp atıklarının atılması, yanlış park etme gibi rahatsızlık oluşturan 
durumlarla da  mücadele edeceğiz. 
 
İnsanların yaşamları adil çalışma,  
sosyal hizmetler ve eğitim yoluyla güvence altına alınmalıdır. 
 
Çalişma geleceğe güvenle bakmanın, yaşama anlam katabilmenin, perspektif sunmanın 
temelini oluşturur. PvdA her zaman adil ücret ve adil çalışmayı savunur. Özellikle 
gençlerimizin eğitim ve iş piyasasıyla daha iyi bağlantılar kurmasını teşvik edecek imkanlar 
olusturacağız. 
 
Okullar ve staj şirketleri arasında, staja yönelik daha etkin bir işbirliği oluşturmayı 
sağlayacağız. Küçük çocuklar için Ooievaarspas, yeni yürümeye başlayan çocuk bakımının 
ücretsiz olmasını sağlayarak, okul öncesi eğitim kapsamını genişleteceğiz. 
 
Belediyenin iş şirketi Binnenbaan aracılığıyla yeterli sosyal çalışmayı organize etmeye devam 
etmesini önemli buluyoruz. Eğer insanlar iş bulamayıp çalışamazsa, işsizler için hükümet 
geçim garantisi vermelidir. 



 

 
Belediyemizde yapılan "dolandırıcılık kontrolü" insanlara hakarettir, bu uygulama 
durdurulmalıdır. Biz insanlarımıza güveniyoruz.  
Ayrıca tüm yardım alan insanlar, kendi gelecekleri hakkında bir konuşmaya davet edilmelidir. 
Bunun dışında maddi sorunları olanları, olusturulacak uygun bır sistemle  kolaylıkla 
belirlemeye çalışacağız. 
 
Bakım ve refah, insanlar için ulaşılabilir ve güvenilir olmalıdır.  
 
PvDA Leidschendam-Voorburg'ta herkes için sağlam bir sosyal olanaklar aği oluşturmak 
istiyoruz. Bunu iyi bir eğitimle, herkesin erişebileceği spor ve kültür tesisleriyle, keyifli bir 
yaşam ortamı sunarak yapacağız. 
Ayrıca, Leidschendam-Voorburg'un tüm sakinlerine sunulan yardım ve destek hizmetleri 
üzerinde çalışacağız.  Bunu biraz daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyan insanlar için özellikle 
yapacağiz. 
 
PvDA son yıllarda belediyemiz sakinleri için evlerine yakın, herkesin kolaylıkla erişilebilecegi 
ve uygun fiyatlı hizmetler için kampanyalar yürüttü. 
PvdA önümüzdeki dönemde de bunu yapmaya devam edecektir. Bireyin veya ailenin özel 
durumuna uygun yardım kurumlarımız bulunmaktadır. 
 
İlgili Vatandaşlar 
Yaptığımız her şeyi belediyemizde oturanlarla birlikte yapacağız! İnsanlar kendi mahallelerini 
herkesten daha iyi tanır ve bilirler. Dolayısıyla mahallenin neye ihtiyacı olduğunu da en iyi 
onlar bilirler. Bu nedenle politikacılar, mahalle sakinlerinin fikirlerine kulak vermeli ve mahale 
sakinlerinin tüm ihtiyaçları ve düşüncelerinden haberdar olmalıdırlar. Mahale sakinlerini 
birlikte çalışmaya dahil etmek istisna değil, norm olmalıdır. 
Diğer şeylerin yanı sıra, mahalle sakinleri yeni bir vatandaş paneli ile memurlara, belediye 
yöneticilerine ve mecliste talep edilen ve talep edilmeyen tavsiyelerde bulunabilmelidirler. 
Belediye daha sonra karar verme sürecini mümkün olduğunca şeffaf hale getirmek zorunda 
olmalıdır. 
 
Çocuklar ve Yaşlılar İçin Uyumlu Politika 
• Çocuklar ve Gençler 

Çocuklar gelecektir. Ancak ne yazık ki tüm çocuklar hala aynı fırsatlara sahip değillerdir. İşçi 
Partisi adil ve doğru seçimler yaparak bu konuda isabetli bir çalişma yapmak istiyor. 
Çocukların gelişim için sadece iyi bir ev ortamı değil, aynı zamanda güzel bir yaşam ortamı, 
yeterli sayıda okul ve çocuk bakım tesisleri, dil dersleri,  düzenli kalıcı sosyal ilişkiler ve 
kisiye özel hizmet de önemlidir. 

• Yaşlılar 
Belediyemizde çok sayıda yaşlı yaşıyor. Öngörülen o ki önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da 
artacaktır. PvdA, belediyeyi yaşlı dostu yapmaya kararlıdır. Yalnızlığı da göz önünde 
bulundurarak, yaşlıların, engellilerin rahatlıkla kullanabileceği kaldırımlar ve verilen 
hizmetlerin eve yakın olmasına dikkat ederek adım atacaktır. Örneğin belediyede 
huisartsenpost görevinin sürdürülmesi kalıcılaştırılacaktır.  


