
Overzicht verkiezingsprogramma’s Haarlemmermeer   2018 
 

 Wonen Werken Onderwijs Sociaal WMO Toegankelijkheid Sport en cultuur   
D66 Gelijkvloerse 

woningen in alle 
wijken (gericht op 
ouderen) 
Nieuwbouw zorg- 
en 
toekomstbestendi
g 
Wooninitiatieven: 
zorg- of buurt au 
pair 

Voor werkgevers 
makkelijker om 
mensen met 
beperking aan te 
nemen 

Samen naar 
school klassen 

Sociale makelaars 
(wijkgericht) 
Ondersteuning 
mantelzorgers, 
extra aandacht 
jonge mantelzorger, 
respijtzorg 

Toegankelijke 
zorg, 
zelfredzaamheid 
waar dat kan, 
eigen kracht 

Nieuwbouw wijken 
toegankelijk, ook de 
rest van de 
Haarlemmermeer 
 

Toegankelijk voor 
iedereen 

  

VVD  Echte banen voor 
mensen met een 
arbeidsbeperking. 
 

Passend 
onderwijs: “De 
gemeente moet 
zorgen dat 
ketenpartners 
meer 
samenwerken en 
een groter 
mandaat krijgen 
om effectiever en 
pro-actiever te 
handelen”. 

 
 
 
 
 
 

Onder de 18 jaar: 
niet veel tijd kwijt 
zijn aan mantelzorg. 
Coördinatie 
jeugdhulp: door 
ouders of andere 
coördinator. 
 

Zelf eigen regie 
voeren, behalve 
als je het niet kan, 
dan is 
ruimhartigheid op 
z’n plaats. 
% van mensen dat 
tevreden is over 
respijtzorg moet 
omhoog. 
 

Toegankelijkheid 
publieke 
gebouwen: 100% 
 

Sporten 
toegankelijk 
(geestelijk/fysieke 
beperking) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Wonen Werken Onderwijs Sociaal WMO Toegankelijkheid Sport en cultuur   

CDA Onze bevolking 
vergrijst: het 
woningaanbod 
dient hiermee 
rekening te 
houden b.v. bij het 
aanbod aan 
gelijkvloerse 
woningen; 
Verbetering 
wonen met zorg, 
langer zelfstandig 
wonen 

ruimhartig 
flexibele 
bouwconcepten 
voor mantelzorg 
aan een 
gehandicapt kind 
of senior met 
zorgbehoefte. 

 
 

 Geen enkele 
leerplichtige 
jongere zit thuis. 

Het CDA wil een 
proef starten met 
een vorm van 
digitale 
ondersteuning 
(GoOV) voor 
jongeren die 
zelfstandig met 
het OV willen en 
kunnen reizen 
maar die 
begeleiding op 
afstand nodig 
hebben. 

 

Geen bezuinigingen 
ouderen: 
huishoudelijke 
hulp, 
maaltijdvoorziening 
en AM Flex 
(Meertaxi). 
gelijkwaardige 
toegankelijkheid op 
alle gebieden, BGH 
als partner.  
Vrijwilligerspool 
voor overbelaste 
mantelzorgers (ook 
aandacht voor 
jonge 
mantelzorgers). 

 

 

 

 Gelijkwaardige 
toegankelijkheid 
alle voorzieningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Wonen Werken Onderwijs Sociaal WMO Toegankelijkheid Sport en cultuur   

Groen links Makkelijker maken 
van 
woningaanpassing
en. 
Voldoende en 
geschikte 
woningen voor 
mensen met een 
beperking. 
Collectief PGB 
wordt makkelijker 
(voor 
woonvoorziening 
gehandicapten). 
 

Jongeren uit speciaal 
onderwijs begeleid 
naar beschut werk. 
Gemeente volgt 
quotum 
arbeidsgehandicapte
n. 
 
 

Samen naar 
school klassen 
Zorgvraag is ook 
keuzevrijheid – je 
mag zelf kiezen 
waar je 
dagbesteding wilt 
hebben. 
 

‘samen’-
redzaamheid, 
mantelzorgers 
ondersteunen en 
administratief 
ontzorgen. 
Mantelzorgers ook 
hulp in de 
huishouding 
krijgen, aansluiting 
tijden 
dagbesteding/werk
tijden, zorg inkopen 
via PGB. 
Onafhankelijke 
ombudsman/vrouw 
op sociaal domein. 
 
 
 

Inclusief 
subsidiebeleid: 
toegankelijk voor 
iedereen 
(geestelijke/fysiek
e beperking). 
 

Gratis openbare 
toiletten, 
toegankelijk voor 
iedereen. 
Openbaar vervoer 
goed toegankelijk 
en bereikbaar. 
VN verdrag rechten 
van mensen met 
een beperking = 
speerpunt. 
 
 

   

          
Gezond H’meer Betaalbare 

woningen met 
specifieke 
aanpassingen voor 
ouderen 
 

Sociale 
werkvoorziening 
moet terug 
 

 Vervangende 
mantelzorg inhuren 

     

Eén H’meer    Ontlasten van 
mantelzorgers via 
PGB 

Goede thuiszorg 
voor ouderen 
Goede 
begeleiding voor 
overgang 18+ 

 Iedereen moet 
kunnen blijven 
bewegen. 

  

Sociaal rechts 
H’meer 

    Heeft het nog 
over de AWBZ in 
het 
verkiezingsprogra
ma 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Wonen Werken Onderwijs Sociaal WMO Toegankelijkheid Sport en cultuur   

Christen dem. 
volkspartij 

Opplussen van 
bestaande 
woningen voor 
mindervaliden 

 Passend 
onderwijs van 
groot belang 

Begeleiden en 
ondersteunen 
mantelzorgers. 

Ondersteuning 
WMO ook in de 
toekomst goed 
geregeld. 

Winkelgebied 
toegankelijk 

 
 
 
 
 
 
 

  

Onafh liberaal    Zorggelden moeten 
besteed worden 
aan de mensen zelf, 
niet aan 
ambtenaren 

     

Forza Verhuisregisseur 
ouderen/mensen 
met beperking. 
Goede 
woonzorgaccomod
aties ouderen. 
Kleinschalige 
woonvormen 
mensen met 
handicap. 
Bouw woningen: 
levensloopwoning
en. 
 

 
 

Passend 
onderwijs mooi 
initiatief maar 
slecht 
georganiseerd en 
niet geslaagd. 
Beperking kind 
moet niet leiden 
tot negatieve 
effecten kinderen 
in de klas. 
 

Lokale 
ombudsman/vrouw 
Minder 
bureaucratie voor 
mantelzorgers 
Effectievere 
inrichting sociaal 
domein. 
Ombudsman. 
 

Eerst kijken wat 
mensen zelf 
kunnen. 
Ouderenzorg van 
rijk naar 
gemeente. 
 
 

Beter onderhoud 
trottoirs/wegen. 
Jaarlijks gesprek 
BGH over 
knelpunten in 
beleid en openbare 
ruimte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer inzet voor 
sporten voor 
mensen met een 
beperking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 Wonen Werken Onderwijs Sociaal WMO Toegankelijkheid Sport en cultuur   

HAP Levensloop 
bestendige 
woningen is 
speerpunt van 
woningbouw 

Mensen met een 
lange afstand tot de 
arbeidsmarkt krijgen 
een passend traject 
om hen op weg te 
helpen. Projecten 
met een wijkgerichte 
aanpak om mensen 
aan het werk te 
helpen. 

Kinderen met een 
beperking 
moeten naar een 
gewone school 
gaan. Kan dat 
echt niet, dan is 
er passend 
onderwijs in de 
regio. 

Serieus meepraten 
van 
belangengroepen 
en clienten. 
Voldoende 
respijtzorg 
voldoende invloed 
op 
uitvoeringsniveau 
zodat niemand 
tussen wal en schip 
valt. 

Zorg moet voor 
iedereen 
toegankelijk zijn. 
Inwoners moeten 
een zorgvraag  
zowel digitaal als 
door middel van 
persoonlijk 
contact kunnen 
indienen. 
Keuzevrijheid is 
belangrijk daarom 
maximale 
invulling van het 
PGB ook voor 
sport 

Dorpshuizen, 
sportverenigingen 
en scholen en 
andere openbare 
voorzieningen 
dienen goed 
toegankelijk  te zijn 
voor iedereen. Dus 
ook voor mensen 
met een beperking. 

Mensen met een 
beperking moeten 
gewoon kunnen 
bewegen. 
Gemeente moet 
aanpassingen bij 
sportverenigingen 
mogelijk maken.  
De aanpassingen 
doen verenigingen 
in samenspraak 
met de gebruikers. 
Persoonsgebonden 
sportbudget 
 
 

  

PvdA Mantelzorger/zorg
behoeftige 
inwoner voorrang 
– dicht bij elkaar 
wonen. W 
Wijken met 
verschillende 
soorten woningen 
– ook 
woonzorggroepen. 
Levensloopbesten
dig. 

Jongere met 
beperking: 
begeleiding naar 
werk of 
dagbesteding. 
Mensen met een 
beperking gewoon 
aan de slag (met 
aanpassingen),  

Deltaplan: elk 
kind naar school. 
Gemeente 
ondersteund in 
natura. Extra 
aandacht 
behoeften 
speciaal 
basisonderwijs.  

Sociaal makelaar.  
Maatjesproject.  
Participatie-app. 
 

Gemeente 
ondersteunt tot 
maximale 
participatie. Het 
moet duidelijk 
zijn waar je op 
kunt rekenen. 
Eigen kracht is 
goed, maar geen 
holle kreet. 
Mantelzorg 
(respijtzorg 
regelen), 
parkeerontheffing 
voor 
mantelzorgers.  
 1 loket. 
Maatwerk.  

Makkelijke 
bereikbare 
activiteiten. 
Toegankelijkheid is 
vanzelfsprekend. 
Fysieke en digitale 
bereikbaarheid.  

Deelname aan 
gehandicaptensport 
wordt 
gestimuleerd.  

  

 

 


