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Voorwoord - Aan alle Rotterdammers: “Ik doe een beroep op jou!”

De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande. 

Het is een belangrijke verworvenheid in onze democratie dat alle Rotterdammers (en ingezetenen van Rotterdam met een 
legaal verblijf die langer dan 5 jaar in Nederland woonachtig zijn) op 21 maart 2018 een stem mogen uitbrengen voor hun 
gemeenteraad. Want door middel van deze stem wordt bepaald welke kant jouw gemeente de komende jaren opgaat. En 
dan gaat het om vragen die ons allemaal raken:

Wordt jouw Rotterdam rechtvaardiger? Met méér geld voor de bestrijding van armoede? 
Of laat jouw gemeente de kwetsbaren weer vier jaar lang aan hun lot over? 

Wordt jouw Rotterdam eerlijker? Met een ziektekostenverzekering zónder eigen risico? 
Of laat jouw gemeente de zieken uitbuiten?

Wordt jouw Rotterdam gelijkwaardiger? Met daadkrachtige maatregelen tegen discriminatie?  
Of kijkt jouw gemeente toe, terwijl mensen worden uitgesloten?

De gemeenteraadsverkiezingen doen er dus toe! De gemeente is de overheid waar jij direct mee te maken hebt.  
De gemeente heeft in de afgelopen jaren steeds meer taken overgenomen van de landelijke overheid. Dit is daarom  
de kans om jouw leven en het leven van je dierbaren te verbeteren, door jouw gemeente, Rotterdam, rechtvaardiger,  
eerlijker en gelijkwaardiger te maken!
DENK is dé politieke beweging die landelijk heeft laten zien het verschil te kunnen maken. Wij staan voor rechtvaardigheid 
en gelijkwaardigheid en verzetten ons tegen de verrechtsing, verruwing en verharding. Ook in jouw Rotterdam is dit geluid 
keihard nodig! Daarom doe ik een beroep op alle Rotterdammers: 

Breng jouw stem uit op 21 maart 2018! Breng jouw stem uit op DENK Rotterdam!

Tunahan Kuzu
Politiek leider DENK

?

?

?
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In wat voor stad wil jij wakker worden op 22 maart?
Rotterdam is een stad met een ongelofelijk toekomstpotentieel. Net zoals bij onze fantastische skyline is de sky voor 
Rotterdam de limit. De enorme rijkdom aan diversiteit in onze stad herbergt een bron van creativiteit, innovatie en 
wederzijdse verrijking waar menig andere stad jaloers op kan zijn.

De kennis, kunde en expertise binnen onze bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties zijn op heel veel terreinen 
toonaangevend in ons land. De hoeveelheid betrokken en bevlogen jongeren die keihard werken aan hun toekomst laten 
zien dat de mooiste dagen van onze stad voor ons liggen. Maar helaas is het nog niet zo dat we al het toekomstpotentieel 
benutten. 

Te veel Rotterdammers leven in grote armoede, waardoor zij onvoldoende mee kunnen doen in de samenleving. 
Te veel Rotterdammers worden uitgesloten vanwege hun afkomst of hun geloof, waardoor zij hun dromen niet na  
kunnen streven. Te veel Rotterdammers lopen aan tegen het feit dat gelijke kansen wel worden beloofd, maar niet in de 
praktijk worden gebracht. 

Voor de toekomst van onze stad is het van belang om daar wat aan te doen. 

Woensdag 21 maart 2018 is hierin cruciaal. 

Want op die dag besluiten wij, als Rotterdammers, in wat voor stad wij de volgende dag wakker zullen worden.
Allen die willen ontwaken in een stad waarin alle Rotterdammers gelijkwaardig zijn, armoede wordt bestreden en gelijke 
kansen worden bevorderd, roep ik op om massaal naar de stembus te gaan. De keuze die voorligt is: wordt Rotterdam een 
stad van verbinders óf een stad van verdelers? Een stad van afbrekers, óf een stad van opbouwers? 

Ik roep alle Rotterdammers op om voor verbinden en opbouwen te kiezen. 
Ik roep alle Rotterdammers op om te kiezen voor DENK. 

Stephan van Baarle 
Lijsttrekker DENK Rotterdam 
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Inclusief Rotterdammerschap
Wij Rotterdammers hebben samen Rotterdam 
gemaakt tot de fantastische stad die het nu is. 
Sámen hebben wij de handen uit de mouwen 
gestoken om onze stad op te bouwen na het 
vreselijke bombardement. Sámen hebben wij 
gezorgd dat Rotterdam de grootste haven heeft van 
Europa. Sámen hebben wij een stad gecreëerd waar 
je in één straat kunt genieten van vele culturen. 
Het zweet van Rotterdammers uit Karaman, Nador, 
Paramaribo, Praia en vele andere steden in de 
wereld viel samen met het zweet van in Rotterdam 
geboren Rotterdammers op de kades van onze 
havens, op onze straten en op vele andere plekken 
waar Rotterdammers zij aan zij de handen uit 
de mouwen hebben gestoken. Dat wij samen 

Rotterdam maken tot wat het is, is wat ons met 
elkaar verbindt. DENK Rotterdam roept daarom 
luidkeels: wij zijn allemaal Rotterdammers en 
Rotterdam is van ons allemaal! 

Toch is het te lang in onze stad zonder serieuze 
tegenspraak toegestaan dat populistische partijen 
met verdelende retoriek Rotterdammers tegen 
elkaar opzetten en mensen wijsmaken dat bepaalde 
groepen Rotterdammers de oorzaak zijn van hun 
problemen. DENK Rotterdam verzet zich tegen 
deze valse probleemstelling, vanuit de overtuiging 
dat we de uitdagingen in onze stad alleen kunnen 
oplossen, als alle Rotterdammers de handen  
ineen slaan. 
 

Inclusie en Acceptatie 1
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Wij zijn trots op onze stad en dragen het  
Rotterdammerschap op een inclusieve wijze uit. 
Wij werken met concrete projecten aan het bij 
elkaar brengen van de verschillende leefwerelden 
van alle Rotterdammers en vragen aan organisaties 
in onze stad om bij te dragen aan het uitdragen van 
een Rotterdammerschap voor álle Rotterdammers. 

Wij hebben aandacht voor ons gedeelde verleden: 
vanaf het bombardement tot de grootse prestatie 
van de wederopbouw van onze stad. Vanaf het 
maken van een haven van wereldstatuur tot het 
zijn van de meest diverse stad van ons land: Wij 
Rotterdammers hebben een prachtig gedeeld 
verleden dat ons verbindt. DENK Rotterdam wil hier 
meer aandacht voor in Rotterdam.

Acceptatie in plaats van integratie
In plaats van integratie is wederzijdse acceptatie 
ons hoogste doel. Wij verzetten ons tegen de 
beleidsmatige problematisering van grote groepen 
Rotterdammers die door de eenzijdige term 
‘integratie’ met simplistisch taalgebruik buiten 
onze samenleving worden geplaatst. Wij spreken 
iedereen aan als Rotterdammer en betrekken 
iedereen bij onze stad. Integratie geldt voor de 
nieuwkomers, niet voor Rotterdammers die al 
generaties lang wonen in en bijdragen aan  
onze stad. 

 1) IDEM Rotterdam (2016). Stadsbeeld Discriminatie Rotterdam.

Inclusie en Acceptatie 
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Gelijke kansen voor iedere Rotterdammer:  
keiharde bestrijding van discriminatie!
De tijd dat Rotterdammers afgerekend worden 
op hun identiteit, moet afgelopen zijn. We zetten 
ons ervoor in dat iedere Rotterdammer zijn of 
haar dromen waar kan maken: ongeacht afkomst, 
geaardheid, geslacht, beperking, of welk kenmerk 
dan ook. 

Helaas is er op dit gebied nog veel werk te 
verzetten in onze stad. 22% van de Rotterdammers 
heeft concrete discriminatie ervaren1. Daarom is 
het nodig dat de gemeente een absoluut speerpunt 
maakt van het bestrijden van discriminatie en 
racisme, door het verbeteren van de meldings- en 
aangiftebereidheid, het inzetten op systematische 

controles, het versterken van de strafrechtketen en 
het introduceren van alternatieve strafmaten. 
Alleen op die manier kunnen we de torenhoge 
werkloosheid onder Rotterdamse jongeren met 
een migratieachtergrond bestrijden. Alleen op 
die manier maken we de Rotterdamse straten 
een fijne plek om te lopen voor mensen met alle 
geaardheden. Alleen op die manier maken we 
Rotterdam een inclusieve stad voor mensen met 
een beperking en voor mensen van alle leeftijden.
 
DENK Rotterdam wil met grote aandacht inzetten 
op het tegengaan van afrofobie. Wij ontdoen 
'Zwarte' Piet van de racistische karikatuur, zodat 
het Sinterklaasfeest een feest wordt voor alle 
Rotterdamse kinderen.

Inclusie en Acceptatie 1
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DENK Rotterdam zet ook in op de bewustwording 
over genderstereotypen. De gemeentelijke 
organisatie moet er alles aan doen om de 
doorstroom van vrouwen naar de ambtelijke top 
te bevorderen en gelijke beloning van mannen 
en vrouwen zeker te stellen. In samenwerking 
met maatschappelijke organisaties en onderwijs-
instellingen dient er meer bewustwording te 
worden gecreëerd over stereotyperingen van 
vrouwen. 

DENK Rotterdam roept de groeiende tendens 
van islamofobie met kracht een halt toe, door in 
samenwerking met islamitische instellingen te 
werken aan betere beveiliging van bijvoorbeeld 
moskeeën en islamitische scholen, grotere 
meldingsbereidheid en meer bewustwording van 
het veelkoppige monster dat islamofobie heet. 

Inclusie en Acceptatie 
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Inclusie en Acceptatie 1

DENK Rotterdam wil daarom het volgende:
• Het met trots uitdragen van een inclusief Rotterdammerschap. Wij zoeken de samenwerking 

op met alle Rotterdamse organisaties om dit Rotterdammerschap uit te dragen met concrete 
bewustwordingsactiviteiten: zoals het ontwikkelen van lespaketten. Samen maken wij onze stad.  

• Het in gesprek treden met onderwijsinstellingen in onze stad om migratiegeschiedenis, het 
slavernijverleden, het koloniale verleden, de bijdrage van gastarbeiders aan onze stad en onze gedeelde 
identiteit als Rotterdammers van grotere aandacht te voorzien in de les.  

• Het faciliteren van wijkprojecten die bewoners met verschillende achtergronden bij elkaar brengen in 
het kader van het verbinden van leefwerelden.  

• Het instellen van harde quota bij Rotterdamse ambtelijke organisaties, zodat deze organisaties eindelijk 
een afspiegeling vormen van onze stad. Gemeentelijke organisaties gaan actief diversiteitsbeleid voeren 
in werving, doorstroming en selectie. 

• Het in samenwerking met de strafrechtketen inrichten van een educatief programma voor personen die 
aantoonbaar veroordeeld zijn voor discriminatie (Educatieve Maatregel Discriminatie), zodat wij deze 
mensen kunnen bijbrengen dat discriminatie géén plek heeft in onze stad.  
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Inclusie en Acceptatie 

• Het in samenwerking met de strafrechtketen inrichten van een programma waarbij personen die 
veroordeeld zijn voor discriminatie in contact worden gebracht met personen die het slachtoffer zijn van 
discriminatie (contacttaakstraf). Hiermee werken we aan meer bewustwording.  

• Het inzetten op training van gemeentepersoneel om discriminatie binnen en buiten de gemeentelijke 
organisatie te herkennen, te bestrijden en te melden.  

• Het door de gemeente laten uitvoeren van loksollicitaties (mystery guests), om discriminatie op de 
arbeidsmarkt keihard te kunnen bestraffen. 

• Het instellen van een Rotterdamse acceptatiemonitor, waarmee we door middel van een periodiek 
terugkerend onderzoek het acceptatiegehalte in Rotterdam meetbaar maken en concrete doelstellingen 
kunnen opstellen voor het beleid.  

• Het beschikbaar stellen van 5% van de gelden die aangewend worden voor gemeentelijke 
aanbestedingen aan partners die aantoonbaar beleid voeren tegen discriminatie en voor diversiteit.  

• Het stoppen dan wel opschorten van elke vorm van gemeentelijke samenwerking met bedrijven en 
organisaties die aantoonbaar discrimineren. Gemeentelijke organisaties hanteren hiervoor wat DENK 
Rotterdam betreft standaardcontracten.  
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Inclusie en Acceptatie 1

• Het invoeren van een gemeentelijke ‘Dag van de Rotterdammers’, waarop in samenwerking met 
maatschappelijke organisaties en scholen onze gedeelde identiteit als Rotterdammers wordt bevestigd 
en uitgedragen. Een mogelijke dag zou de dag dat Rotterdam stadsrechten verkreeg kunnen zijn.  

• Het instellen van een Diversiteitsprijs en good practice lijst om bedrijven en organisaties die positief 
uitblinken op het gebied van antidiscriminatie en diversiteit te belonen en goede maatregelen te 
verspreiden. Voor bedrijven en organisaties die aantoonbaar discrimineren komen er online name-and-
shame lijsten (Racismeregisters) om deze bedrijven aan de schandpaal te nagelen. 

• Het onderzoeken van op welke praktische wijze bijzondere opsporingsambtenaren een rol kunnen 
spelen in het bestrijden van discriminatie. 

• Het laten uitvoeren van controles met mystery guests om discriminatie op het Stadhuisplein en andere 
uitgaansgelegenheden te bestrijden.  

• Het op pad sturen van de burgemeester om concrete afspraken te maken met het politiekorps en het 
Openbaar Ministerie om van de bestrijding van discriminatie een absolute topprioriteit te maken. 
Wij willen een gespecialiseerd team bij de politie om discriminatie en racisme te bestrijden, de 
Racismepolitie. 

• Het uitrollen van een brede gemeentelijke publiciteitscampagne tegen alle vormen van discriminatie, die 
het gedeelde Rotterdammerschap onderstreept en zorgt voor een vergroting van de meldingsbereidheid 
en aangiftebereidheid. 
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Inclusie en Acceptatie 

• Het voldoende bijdragen van gelden aan de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en het 
optimaliseren van de toegankelijkheid van deze voorzieningen door middel van het vergroten van de 
bekendheid en de laagdrempeligheid. 

• Het instellen van een ‘Diversiteitsraad’ om de stem van diversiteit te kunnen vertolken in de richting  
van het stadsbestuur.  

• Het oprichten van een interdisciplinair instituut dat gericht is op kennisuitwisseling over het 
slavernijverleden en de afro-caribische geschiedenis. 

• Het oprichten van een migratiemuseum, waarmee de kennis over onze migratiegeschiedenis  
wordt vergroot. 

• Het scheppen van meer bewustwording over straten en pleinen die de naam dragen van historische 
personen die een rol hebben gehad in het koloniale verleden, zoals de Witte de Withstraat en straten 
in de Afrikaanderwijk. Vervanging door namen van personen die hebben gestaan voor acceptatie en 
inclusie kan rekenen op onze steun. 

• Het ontdoen van 'Zwarte' Piet van de racistische karikatuur, zodat het Rotterdamse Sinterklaasfeest  
een feest is voor alle Rotterdamse kinderen.
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Iedere Rotterdammer doet mee
Rotterdam is de enige stad waar overhemden reeds 
met opgestroopte mouwen in de etalage liggen. 
Maar ondanks dat het werken in onze Rotterdamse 
identiteit zit, zitten te veel Rotterdammers nog 
zonder baan. Zij merken bitter weinig van de 
economische groei. 

Het huidige stadsbestuur heeft het werkloosheids-
percentage doen oplopen. Met 14 procent is het 
aantal werkzoekenden zonder baan in onze stad nu 
een veelvoud van het landelijke cijfer2. In gebieden 
als Charlois (17%), Feijenoord (20%) en Delfshaven 
(18%) zijn deze problemen zelfs nóg groter. Ook 
onder onze Rotterdamse jongeren is werkloosheid 
een zeer groot probleem: 18% van de Rotterdamse 
jongeren heeft geen baan3. 

DENK Rotterdam wil er daarom keihard voor strijden 
dat minder Rotterdammers aan de zijlijn staan. Wij 
willen duizenden arbeidsplaatsen creëren met een 

banenoffensief. Wij willen meer werkgelegenheid 
van de Rijksoverheid naar Rotterdam halen. 
Wij willen dat de Gemeente Rotterdam ook 
Rotterdams inkoopt, zodat het inkoopbeleid leidt 
tot meer banen voor Rotterdammers. Wij stellen 
een ‘Rotterdambassador’ aan die op pad gaat 
om Rotterdam (internationaal) aan te prijzen als 
vestigingsstad. Wij zorgen voor banen door de 
verduurzaming van (sociale huur-)woningen, met 
als bijkomend voordeel een lagere energierekening 
voor Rotterdammers. Én wij gaan de mismatch 
tussen opleiding en arbeidsmarkt actief tegen met 
(bij)scholingsbeleid en studievoorlichting. 

Rotterdam armoede- en schuldenvrij
Rotterdammers kijken om naar elkaar. Wij Rotter-
dammers geven om het wel en wee van onze 
stadsgenoten. Met veel stadsgenoten gaat het op 
het gebied van inkomen niet goed. 15,3 procent 
van de Rotterdamse huishoudens loopt een risico 
op armoede: het hoogste percentage van alle 

2/3) http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam/rotterdam/rotterdam/sociale-index/meedoen-objectief

Werk en Inkomen2

http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam/rotterdam/rotterdam/sociale-index/meedoen-objectief
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Nederlandse gemeenten4. Het aandeel Rotterdamse 
huishoudens met een langdurig laag inkomen nam 
tijdens deze collegeperiode toe tot 7,3%, meer dan 
15.000 Rotterdamse huishoudens5. 
 
Het stadsbestuur heeft de situatie van deze 
kwetsbare groep Rotterdammers in de afgelopen 
vier jaar alleen maar verslechterd, door de 
kwijtschelding van de afvalstoffenheffing te 
halveren en de langdurigheidstoeslag af  
te schaffen.

DENK Rotterdam staat daarom pal voor meer geld 
voor het armoedebeleid en voor toegankelijke 
armoedevoorzieningen. In plaats van tientallen 
miljoenen die uitgegeven worden aan prestige-
projecten in het centrum, moet er meer geld 
geïnvesteerd worden in gebieden met veel 
Rotterdammers die minder krijgen dan 110% van 
het sociale minimum, zoals Feijenoord (31%), 
Delfshaven (26%) en Charlois (26%)6. 

De grens om in aanmerking te komen voor 
aanvullende inkomensondersteuning stellen 
wij daarom vast op 120% van het sociaal 
minimum, zodat wij de financiële situatie 
van veel Rotterdammers kunnen verbeteren. 
Uitkeringsfraude wordt met kracht bestreden, maar 
kwetsbare mensen die geen notoire fraudeurs 
zijn, confronteren wij niet meer direct met een 
aanzienlijke korting op hun uitkering. 

Wij vergroten de expertise binnen het armoede- en 
schuldenbeleid en zien erop toe dat de gemeente 
zich sociaal opstelt als schuldeiser. Om van de 
bestrijding van (kinder-)armoede een topprioriteit 
te maken, benoemen we een Wethouder voor 
Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en 
Schuldpreventie. Bijzondere bijstand wordt niet 
meer uitgekeerd in de vorm van een lening. 

4) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/03/langdurige-armoede-verder-toegenomen-in-2016 
5) https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/03/laag-en-langdurig-laag-inkomen-naar-gemeente
6) http://wijkprofiel.rotterdam.nl/

Werk en Inkomen 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/03/langdurige-armoede-verder-toegenomen-in-2016
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/03/laag-en-langdurig-laag-inkomen-naar-gemeente
http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam/rotterdam/rotterdam,rotterdam-centrum,noord,hillegersberg-schiebroek,kralingen-crooswijk,prins-alexander,ijsselmonde,charlois,hoogvliet,hoek-van-holland,rotterdam,delfshaven,overschie,feijenoord,pernis,rozenburg/sociale-index/capaciteiten-objectief/dl:dk/rotterdam
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DENK Rotterdam staat voor: 
• Het afschaffen van de huidige vormgeving van de tegenprestatie in onze stad. DENK Rotterdam ziet 

bijstand als een recht, niet als iets dat in ruil staat tegenover een activiteit voor de samenleving. 
Wij laten Rotterdammers daarom niet meer papierprikken voor hun bijstandsuitkering. Er komt een 
tegenprestatie die gestoeld is op maatwerk, scholing en arbeidsmarktactivering. Wij willen ruimte voor 
mensen om in een uitkeringssituatie te kunnen bijverdienen met behoud van uitkering.  

• Het beschikbaar stellen van betaalbare studieleningen door de gemeente om de mismatch tussen 
opleidingen en arbeidsvraag in onze stad te bestrijden.  

• Het als keiharde eis stellen dat elke cent die de gemeente besteedt aan bedrijven en organisaties in ruil 
dient te staan voor concrete arbeidsplaatsen in de stad voor Rotterdammers. De gemeente doet geen 
zaken met bedrijven die zich bedienen van onnodige flexcontracten en schimmige payroll constructies.  

• Het uitbannen van onnodige en onzekere flexcontracten en aanbestedingscontructies bij de gemeente. 
De gemeente biedt mensen uitzicht op een veilig vast contract. Dat geldt voor IT’ers, maar ook voor 
schoonmakers.  

• Het voeren van een banenoffensief. De gemeente trekt hiervoor ruimhartig de portemonnee en stelt zich 
slim op door bijvoorbeeld het salaris in de proeftijd voor haar rekening te nemen en/of (mede) het risico 
te dragen dat werkgevers lopen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Werk en Inkomen2
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• Het benoemen van een ‘Rotterdambassador’ die op pad gaat om werkgelegenheid naar Rotterdam te 
halen. Hij of zij wordt de spil tussen vraag, aanbod en gemeente.  

• Het gebruiken van (gemeentelijk) vastgoed voor betaalbare werkplekken voor startups en bedrijven in 
de dienstensector, de ICT en de detailhandel.  

• Het scheppen van banen door het inzetten op het radicaal opknappen en verduurzamen van (sociale 
huur-)woningen in onze stad, met name in kwetsbare gebieden zoals Charlois, Feijenoord en Delfshaven.  

• Het uitoefenen van druk op de Rijksoverheid om werkgelegenheid bij overheidsinstanties naar 
Rotterdam te halen. Wij zetten ons ervoor in om een groot ministerie naar Rotterdam te halen en  
deze te huisvesten in gemeentelijk vastgoed.  

• Het stoppen van uitbuiting door uitzendbureaus, huisjesmelkers en werkgevers van werknemers uit 
Midden- en Oost-Europa. We dringen er bij de Rijksoverheid op aan om een vergunningsplicht voor 
uitzendbureaus die bijdragen aan misstanden in te voeren, zodat louche uitzendbureaus snoeihard 
kunnen worden aangepakt. We richten meer flexhotels in, naar het voorbeeld van het hotel in 
Vreewijk, om te zorgen voor goede huisvesting van arbeidsmigranten die buiten de invloed van louche 
huisjesmelkers blijven. We sluiten akkoorden met maatschappelijke organisaties en vakbonden om 
uitbuiting te voorkomen.  

Werk en Inkomen 
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• Het besteden van meer geld aan het armoedebeleid om de ongelijkheid in onze stad te bestrijden.  
Geld van het Rijk dat dient ter bestrijding van de armoede mag alleen daarvoor worden aangewend! 

• Het verhogen van de individuele inkomenstoeslag voor alleenstaanden en het instellen van een 
verhoogde toeslag voor gezinnen en mensen die langdurig in een situatie met een laag inkomen 
verkeren. De toekenning van deze toeslag moet minder rigide zijn.  

• Het instellen van sociale boekhouders die mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal 
minimum assisteren bij hun financiële huishouding.  

• Het verruimen van de grens voor inkomensondersteuning tot 120 procent van het sociaal minimum.  
De gemeente zoekt de Rotterdammers actiever op om ze in te lichten over de mogelijkheden op het 
gebied van inkomensondersteuning. DENK staat voor meer centrale coördinatie van het armoedebeleid.  

• Meer expertise op het gebied van de preventie van schulden en schuldhulpverlening door het inrichten 
van een multidisciplinair instituut in samenwerking met onderwijsinstellingen. Schuldhulpverlening 
moet toegankelijker worden, door middel van de reductie van bureaucratische rompslomp en meer 
maatwerk voor groepen waarbij de regelgeving nu knelt. 

Werk en Inkomen2
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• Het door de gemeente voorkomen, te beginnen bij alle gevallen waarbij de gemeente zélf schuldeiser is, 
van een opeenstapeling van rekeningen door deurwaarders en incassobureaus. De gemeente stelt zich 
hiervoor, indien het niet gaat om notoire wanbetalers, zelf op als incassant met maatwerk. Alternatieve 
omgang met schuldenaars kan bestaan uit het (deels) opkopen van schulden in ruil voor deelname aan 
een studie of een leerwerk-traject. De gemeente houdt zich te allen tijde aan de beslagvrije voet.  

• Malafide incassobureaus worden geweerd uit onze stad en uitgesloten van gemeentelijke opdrachten.  

• Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers in onze stad met een ruimhartigere financiële 
tegemoetkoming en gratis parkeren.  

• Het geven van vergrote aandacht aan de begeleiding van statushouders naar betaald werk. De Gemeente 
Rotterdam moet statushouders actiever begeleiden naar taallessen en opleidingen, en werken aan de 
erkenning van diploma’s. 

• Het compenseren van het AOW-gat onder Surinaams-Rotterdamse ouderen. 

• Het niet uitvoeren van discriminerende pestcontroles op buitenlands vermogen onder ouderen met  
een migratieachtergrond.

Werk en Inkomen 
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Goed onderwijs in goede schoolgebouwen voor 
de toekomst van onze stad
Rotterdam is naast de stad waar de mouwen worden 
opgestroopt ook een kennisstad. Onze stad heeft 
een toonaangevend wetenschappelijk instituut  
in de vorm van de Erasmus Universiteit,  
drie hogescholen en vijf mbo-instellingen.  
DENK Rotterdam is daar trots op en wil de 
Rotterdamse kenniseconomie versterken. 

Dat begint met goed primair onderwijs. Hiervoor is 
het essentieel dat we snel maatregelen nemen om 
het voor 2022 geraamde tekort van 500 fulltime 
leraren7 in het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs te bestrijden. Dit kan door budget voor 
omscholing en gerichte wervingscampagnes. Het 
is ook nodig dat de werkdruk voor leraren wordt 
beperkt en dat er wordt ingezet op kleinere klassen. 
De Gemeente Rotterdam gaat zich hier wat DENK 
Rotterdam betreft hard voor maken. Natuurlijk 
in samenwerking met ouders; alleen met meer 
ouderbetrokkenheid maken we het Rotterdamse 
onderwijs beter. 

Het beroepsonderwijs leidt de vakmensen van  
onze stad op. Iedere student moet wat  
DENK Rotterdam betreft gegarandeerd zijn van een 
stageplaats. DENK Rotterdam wil ook een betere 
aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de 
arbeidsmarkt realiseren, zodat een mbo-opleiding 
een grotere kans biedt op een baan. 

Voor de Rotterdamse kenniseconomie is het verder 
van belang dat de gemeente de Rotterdamse mbo's, 
hbo’s en de Erasmus Universiteit faciliteert. Er moet 
hiertoe voldoende huisvesting voor (internationale) 
studenten zijn en de stad moet werken aan 
een aantrekkelijk klimaat voor de vestiging van 
internationale kenniswerkers. 

Waardengericht onderwijs met een  
Rotterdams accent
Onderwijs dient niet alleen gericht te zijn op 
het overbrengen van kennis, maar ook op het 
overbrengen aan jongeren wat het betekent om 
Rotterdammer te zijn. Onze stad is divers, met een 
uniek verleden en een eigenzinnige identiteit. 
DENK Rotterdam staat daarom voor meer aandacht 

7) https://www.voion.nl/downloads/d231059c-bc20-47b3-abf1-86561f284759

Onderwijs3
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voor ons gedeelde Rotterdamse verleden in 
ons onderwijs. Kernonderdelen hierbij zijn 
migratiegeschiedenis, het slavernijverleden, het 
bombardement, de wederopbouw en burgerschap 
in een pluriforme samenleving. Het verhaal 
van Rotterdam is prachtig en dient te worden 
doorverteld!

Talent benutten = uitval voorkomen
Rotterdammers zijn doorzetters, maar te vaak zien 
we dat Rotterdamse jongeren voortijdig stoppen 
met school of met hun opleiding, waardoor 
hun kansen op de arbeidsmarkt verkleinen. Het 
voortijdig schoolverlaten in onze stad is bijna twee 
keer zo hoog dan het landelijk gemiddelde.  
Dat moet veranderen! DENK Rotterdam zet  
daarom in op meer geld voor huiswerkbegeleiding 
en passende ondersteuning voor leerlingen 
en studenten. Daarnaast is het van belang dat 
een opleiding gericht is op het verkrijgen van 
een arbeidsplaats en niet op het staan aan de 
zijlijn. Te veel Rotterdamse jongeren kiezen 
bijvoorbeeld een opleiding in de financiële 
dienstverlening, terwijl hier relatief weinig 
vacatures voor zijn in onze stad. DENK Rotterdam 

wil daarom een Rotterdamse Studiewijzer 
opstellen, waarin het arbeidsmarktperspectief 
van opleidingen in Rotterdam helder en 
begrijpelijk wordt weergegeven. Ook is betere 
studieloopbaanbegeleiding essentieel. 

Scholen dienen bijvoorbeeld betere intakes af te 
nemen bij jongeren zodat jongeren bewuster kiezen 
voor een opleiding om uitval te voorkomen.

Gelijke kansen in het onderwijs: portemonnee 
of afkomst mogen niet meetellen
DENK Rotterdam staat voor een stad waarin iedere 
jongere zijn of haar kansen waar kan maken. Wij 
stellen daarom als keiharde doelstelling dat de 
kansenongelijkheid in het onderwijs radicaal 
moet worden verkleind. Onderadvisering van 
jongeren met een migratieachtergrond en 
jongeren met ouders uit een milieu met een lager 
inkomen mag geen plek meer hebben in het 
Rotterdamse onderwijs. Wij willen investeren in 
meer begeleiding van kwetsbare jongeren om ze 
te helpen om een opleiding succesvol af te ronden. 
Portemonnee of afkomst mogen het succes van 
jongeren niet meer bepalen. 

Onderwijs
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DENK Rotterdam staat voor: 
• De waarborging dat de vrijwillige ouderbijdrage ook daadwerkelijk vrijwillig is. Hierover treedt de 

gemeente in gesprek met onderwijsinstellingen in onze stad. Voor ouders met een lager inkomen moet 
er een fonds in het leven geroepen worden om de ouderbijdrage in schrijnende gevallen te kunnen 
restitueren bij de gemeente.  

• Het terugdringen van het lerarentekort door budget vrij te maken om het voor scholen aantrekkelijker 
te maken om bijvoorbeeld zij-instromers aan te nemen. Ook wordt ingezet op versterkte 
wervingscampagnes onder met name mannen en personen met een migratieachtergrond.  
 

• Een stagegarantie voor alle Rotterdamse jongeren. De gemeente gaat een integraal stagebeleid 
voeren, waarin de gemeente ervoor zorgt, ook als stageaanbieder zelf, dat geen enkele jongere zonder 
stageplaats komt te zitten. Hiertoe richt de gemeente zelf meer stageplaatsen in en wordt er via het 
aanbestedingsbeleid gestuurd op concrete stageplaatsen.  

• Scholen die er werk van maken om de leefwerelden van de verschillende Rotterdammers met elkaar te 
verbinden. De gemeente zet daarom in op het oprichten van ‘vriendschapsscholen’ om segregatie in het 
onderwijs in Rotterdam terug te dringen. Bij vriendschapsscholen werken verschillende scholen samen 
om diverse leerlingen gezamenlijke projecten uit te laten voeren. 

Onderwijs3
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• Afspraken maken met scholen om het Rotterdammerschap op een prominentere wijze van aandacht te 
voorzien in het onderwijs, met als speerpunten migratiegeschiedenis, het slavernijverleden en onze 
Rotterdamse geschiedenis.  

• Meer vakmensen voor de klas om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.  
Dit doen we door zogenoemd ‘hybride docentschap’ te ondersteunen. We maken ook werk van 
periodieke docentenstages in de praktijk.  

• Gezonde en schone schoolgebouwen die de leerprestaties van leerlingen ten goede komen.  
De gemeente gaat hierop toezien en trekt hier meer geld voor uit.  

• Kleinere klassen en kleinschalig onderwijs. Hier gaan we als gemeente over in gesprek met 
onderwijsbesturen. 

• Versterkte doorlopende leerlijnen en betere aansluiting tussen onderwijsvormen. Daartoe wordt het 
project 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' breder uitgerold en ondersteund.  

Onderwijs
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• Het radicaal verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs. We spreken schoolbesturen erop 
aan om onderadvisering te bestrijden en om voldoende schooladviezen bij te stellen en werk te maken 
van voldoende brede brugklassen waarin leerlingen zich aan andere leerlingen kunnen optrekken. 
We zetten voor- en vroegschoolse educatie en initiatieven als zomerscholen in om achterstanden te 
verkleinen. Voor- en vroegschoolse educatie moet toegankelijker worden voor ouders met een  
kleine beurs.  

• Het handhaven van de onderwijsvrijheid. Onderwijs op grond van levensbeschouwelijke richtingen 
(joods, islamitisch, christelijk, hindoe etc.) wordt vanuit de gemeente nimmer bemoeilijkt. Islamitisch 
onderwijs verdient ondersteuning, in plaats van belemmering.  

• Voortijdig schoolverlaten bestrijden door onder andere het opstellen van een Rotterdamse Studiewijzer 
waarin het arbeidsmarktperspectief van studies in Rotterdam helder en begrijpelijk wordt weergegeven. 
Wij willen ook meer studiemarkten organiseren op scholen waar werkgevers leerlingen, samen met hun 
ouders, werk maken van een bewuste en weloverwogen studiekeuze die gericht is  
op arbeidsmarktperspectief.  

Onderwijs3
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• Het ondersteunen van de komst van een gymnasium op Zuid.  

• Het inrichten van voldoende studentenwoningen in de stad. Hiertoe benut de gemeente onder andere 
leegstaand vastgoed.  

• Toekomstbestendig onderwijs, door in samenwerking met werkgevers moderne vaardigheden, zoals 
programmeren een prominentere plek te geven in de les. 

• Het instellen van een brede publiciteitscampagne tegen discriminatie en pesten op scholen.

Onderwijs
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Stop het spierballenbeleid

“Er is geen burgemeester die mij rechts in kan halen 
op het gebied van het veiligheidsbeleid”. 
 
Dit is een trotse quote van de PvdA-burgemeester 
Ahmed Aboutaleb. Helaas is de quote waar.  
Te veel Rotterdammers lijden dag in, dag uit onder 
het repressieve beleid van deze burgemeester. 
Patsercontroles, preventief fouilleren, het 
verbieden van demonstraties en Rolexcontroles 
maken het leven van heel veel welwillende 
Rotterdammers zuur. Vaak van Rotterdammers met 
een migratieachtergrond, omdat deze maatregelen 
in de praktijk gewoon neerkomen op etnisch 
profileren. 

DENK Rotterdam wil daarom stoppen met het 
spierballenbeleid van het huidige stadsbestuur. 
Wij staan voor terughoudende toepassing van deze 
maatregelen louter bij uitvoerig beargumenteerde 
noodzaak, waarin de gemeenteraad een 
zwaarwegende stem dient te hebben. 

Politie middenin de Rotterdamse gemeenschap: 
stop etnisch profileren
Voor een politieapparaat dat middenin de 
Rotterdamse gemeenschap staat, is vertrouwen 
essentieel. Het verlies aan vertrouwen in de politie 
door het spierballenbeleid en etnisch profileren 
dient te worden hersteld. De tevredenheid over 
de uitkomsten van het politiewerk in onze stad wil 
DENK Rotterdam daarom beter meetbaar maken. 

Ook dient ingezet te worden op inspraak van 
Rotterdammers. Wij willen Rotterdammers (mede) 
laten bepalen over de inzet van de politie,  
door het versterken en uitrollen van het  
project ‘Buurt Bestuurt’. Op dit moment bemerken 
wij echter wel dat het bestuur van Buurt Bestuurt 
vaak geen vertegenwoordiging is van de wijk. 
Voorwaarde om een Buurt Bestuurt op te zetten is 
dat het bestaat uit een vertegenwoordiging van de 
bewoners van een wijk.

Veiligheid4
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Vertrouwen in de politie wordt ook bevorderd door 
een aanspreekbaar en herkenbaar politieapparaat. 
DENK Rotterdam zet daarom in op het behoud en de 
uitbreiding van het aantal wijkagenten.

Vertrouwen vergroten betekent ook werk maken 
van de representativiteit van de politie en het 
uitbannen van kwalijke praktijken zoals etnisch 
profileren en excessieve geweldstoepassing.  
DENK Rotterdam stuurt de burgemeester daarom  
op pad om hier beleidsafspraken over te maken  
met de politie.

DENK Rotterdam staat achter alle politiemensen 
die keihard werken om onze stad veilig te houden. 
Daarom willen wij periodiek een oorkonde 
beschikbaar stellen voor een voorbeeld wijkagent.

Criminaliteit voorkomen 
Het voorkomen van criminaliteit werkt beter dan 
bestraffing en handhaving. DENK Rotterdam staat 
daarom pal voor goed jongeren- en buurtwerk, om 
jongeren die dreigen te ontsporen perspectief en 
begeleiding te bieden. Het kordaat aanpakken van 
discriminatie door de politie zal tevens bijdragen 
aan het wegnemen van de uitzichtloosheid die 
criminaliteit in de hand werkt. 

Veiligheid



28 Verkiezingsprogramma DENK Rotterdam - Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

DENK Rotterdam staat voor: 
• Het stoppen met spierballenbeleid. Zero-tolerance maatregelen zoals preventief fouilleren worden niet 

over de gehele stad uitgerold, maar met grote terughoudendheid toegepast na uitvoerige argumentatie 
en instemming van de gemeenteraad.  

• Het opstellen van een duidelijke gemeentelijke richtlijn op grond waarvan het besluit genomen 
wordt om op grond van het openbare orde argument demonstraties te verbieden en/of 
samenscholingsverboden in te lassen. De discretionaire bevoegdheid van de burgemeester moet op een 
transparante wijze aan criteria worden onderworpen.  

• Het (mede) laten bepalen door Rotterdammers van 20 procent van de politie-inzet in Rotterdam. Naar 
voorbeeld van het project ‘De Buurt Bestuurt’ wordt de inspraak van Rotterdammers in het politiewerk 
vergroot.  

• Het keihard bestrijden van etnisch profileren door de politie. DENK Rotterdam zet zich in voor een 
politiewerkwijze waarbij willekeur in aanhoudingen wordt bestreden met stopformulieren en toezicht 
wordt gehouden op de politie met bodycams.  

• Het door middel van bodycams beter bestrijden van geweld en intimidatie jegens agenten en 
handhavers. Van de dienaren van de stad blijven alle Rotterdammers met hun poten af! 

Veiligheid4
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• Het representatief maken van de politieorganisatie. DENK Rotterdam zet zich in voor toetsbare quota bij 
de politie om de politie uiterlijk in 2026 op alle functieniveaus een afspiegeling te maken van de stad. 
Dit geldt ook voor de gemeentelijke veiligheidsorganisaties.  

• Het reguleren van de wietteelt in Rotterdam om criminaliteit aan de achterdeur van coffeeshops te 
bestrijden en gezondheidsrisico’s te minimaliseren. DENK Rotterdam stelt hierbij als harde voorwaarde 
een stevig ontmoedigingsbeleid van softdrugsgebruik. Concentratie van coffeeshops in (met name 
kwetsbare) gebieden gaan wij tegen door uitsterfbeleid in de vergunningentoekenning. In de ideale 
situatie zijn coffeeshops louter gevestigd buiten woongebieden aan de rand van de stad. De huidige 
coffeeshop eigenaren krijgen de gelegenheid en medewerking van de gemeente om zich aan de rand van 
de stad te vestigen. 

• Het behouden en uitbreiden van de wijkagenten in Rotterdam. De wijkagent is hét zichtbare en 
aanspreekbare gezicht om de veiligheid en het veiligheidsgevoel in samenwerking met Rotterdammers 
te vergroten. 

• Het bestrijden van baldadig gedrag en intimidatie door het in het leven roepen van een ‘Hufter app’, 
waar deze gedragingen kunnen worden gemeld. De politie en de stadshandhavers gaan, samen met 
ouders en scholen, aan het werk om op grond van meldingen dit gedrag te bestrijden. Deze app heeft 
een breder doel dan de app tegen seksuele intimidatie, die DENK Rotterdam wenst te behouden.  

Veiligheid
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• Het handhaven van de surveillanten in het openbaar vervoer, zodat het openbaar vervoer een veilige 
plek is voor alle Rotterdammers.  

• Het inrichten van pop-up politiestations die periodiek in gebieden gestationeerd worden om voor extra 
toezicht te zorgen bij onveiligheid, te zorgen voor laagdrempelig contact met de politie en te zorgen voor 
meer begrip tussen politie en bewoners.  

• Het bevorderen van meertaligheid binnen het politiekorps, zodat de politie beter kan handhaven in de 
diverse stad Rotterdam. 

• Het beter trainen en toerusten van agenten in de omgang met en hulpverlening aan verslaafden  
en daklozen. 

Veiligheid4
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• Het waarborgen dat de politie in Rotterdam een topprioriteit maakt van de bestrijding van discriminatie, 
in de breedste zin van het woord. DENK Rotterdam wil een specialistisch team bij de Rotterdamse politie 
dat als kerntaak heeft om discriminatie en racisme te bestrijden (de Racismepolitie). De burgemeester is 
hierbij aan zet om afspraken te maken.  

• Het waarborgen van de veiligheid van religieuze instellingen en schoolgebouwen in onze stad. 
De gemeente moet preventief contact onderhouden met deze instellingen en waar nodig gepaste 
maatregelen nemen, zoals cameratoezicht en surveillance.  

• Het verbeteren van de straatverlichting op plekken waar Rotterdammers zich onveilig voelen. Heldere 
verlichting kan substantieel bijdragen aan het veiligheidsgevoel.  

• Het toepassen van (mobiel) cameratoezicht als het veiligheidsgevoel en de concrete veiligheidssituatie 
daarom vragen. Als harde voorwaarde stelt DENK Rotterdam hierbij de bescherming van de privacy. 
Bij bewezen ineffectiviteit dienen camera’s altijd verwijderd te worden. Van cameratoezicht moeten 
Rotterdammers te alle tijden op de hoogte worden gebracht.  

Veiligheid
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Divers cultuur- en media aanbod
Rotterdam is de meest diverse stad van ons land en 
daar zijn wij trots op! Bij het cultuurbeleid maakt 
DENK Rotterdam daarom een absoluut speerpunt 
van breedtecultuur. Breedtecultuur is cultuur die 
alle Rotterdammers aanspreekt en daarmee een 
rol kan vervullen om Rotterdammers met elkaar te 
verbinden: Rotterdammers van alle leeftijden en 
Rotterdammers met wortels in alle windstreken  
van onze wereld. DENK Rotterdam vraagt dit ook 
van de media in onze stad. RTV Rijnmond zou  
wat DENK Rotterdam betreft nadrukkelijker 
de handschoen moeten oppakken om een 
aansprekende omroep te zijn voor alle 
Rotterdammers. 

Vrijheid voor de horeca
De horecaondernemers van Rotterdam dragen elke 
dag bij aan een bruisende en gastvrije stad. DENK 
Rotterdam wil daarom inzetten op grotere vrijheden 
voor horecaondernemers. Met de sluitingstijden 
voor horecaondernemingen moet onze gemeente 
relaxter omgaan, zodat ondernemers wat later door 
kunnen gaan als dat goed is voor hun bedrijf.  
Ook op het gebied van terrassen moet de gemeente 
meer mogelijk maken. Als keiharde voorwaarde 
stelt DENK Rotterdam hierbij: overlast en 
discriminatie aan de deur zijn uit den boze! 
Op aansprekende plekken in Rotterdam is het van 
groot belang om horeca te laten ontstaan.  
DENK Rotterdam denkt hierbij aan de oever van 
de Maas aan de Boompjes, aan het Zuiderpark, 
maar ook aan het ontplooien van kleinschalige 
nachthoreca op Rotterdam-Zuid, bijvoorbeeld op 
het Cor Kieboomplein. Bij het ontwikkelen van 
horeca staat altijd buiten kijf dat overlast voor 
omwonenden en discriminatie aan de deur dienen 
te worden tegengegaan!

Cultuur, Recreatie en Natuur5
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Een nieuwe Kuip realiseren met steun van de 
gemeente
DENK Rotterdam staat voor een nieuwe Kuip. Het 
huidige stadion is prachtig, met een fantastische 
akoestiek en rijke historie. Voor de club, voor de 
stad, maar met name voor de ontwikkeling van 
Rotterdam-Zuid, is het ondanks de charme van 
de huidige Kuip van groot belang om een nieuw 
stadion te ontwikkelen. Voor DENK Rotterdam staat 
voorop dat de te maken plannen financieel solide 
moeten zijn, tot concrete verbetering moeten 
leiden voor Rotterdam-Zuid en een stadion moeten 
bieden dat qua akoestiek en architectuur zich kan 
meten met de huidige Kuip. De stem van supporters 
en bewoners is hierin zeer van belang. 

Natuur en Groen
Alle Rotterdammers moeten kunnen genieten van 
groen- en speelvoorzieningen in hun eigen wijk. 
Onze gemeente moet daarom meer natuur- en 
speelgebieden realiseren in gebieden waar dit nu 
niet op orde is. Bewonersinspraak is hierbij een 
belangrijke voorwaarde. DENK Rotterdam zet zich in 
voor een gemeentelijke minimumnorm voor groen- 
en speelgebieden in de gebieden.

Cultuur, Recreatie en Natuur



34 Verkiezingsprogramma DENK Rotterdam - Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

DENK Rotterdam staat voor: 
• Het bij het toekennen van gelden voor culturele activiteiten een absoluut speerpunt maken van 

diversiteit. Culturele activiteiten moeten zo veel mogelijk groepen Rotterdammers aanspreken en zo veel 
mogelijk Rotterdammers moeten zich erin herkennen, zodat de leefwerelden in onze stad met elkaar 
verbonden worden door middel van deelname aan cultuur. Verbreding van publiek wordt derhalve een 
doelstelling die nadrukkelijker meegegeven wordt aan gesubsidieerde instellingen.  

• Het enthousiasmeren van jongeren voor cultuur. Het Jeugdcultuurfonds moet daarom beter onder de 
aandacht gebracht worden bij Rotterdammers, zodat deze middelen beter ingezet kunnen worden om 
Rotterdamse jeugd uit een gezinnen met een kleine portemonnee in staat te stellen om zich cultureel  
te ontwikkelen.  

• Het waarborgen van een betere aansluiting tussen het Rotterdams onderwijs en de Rotterdamse 
culturele sector. Cultureel onderwijs dient op alle Rotterdamse scholen aangeboden te worden en 
culturele instellingen moeten zo veel mogelijk de weg naar scholen vinden.  

• Het bieden van meer ruimte aan horecaondernemers voor een bruisende stad. Onder voorwaarde van de 
bestrijding van overlast en discriminatie dient de gemeente meer 24-uurs vergunningen te geven.  

• Het blijven organiseren van festivals in onze stad. Festivals zorgen voor de verbinding van de 
leefwerelden van Rotterdammers en maken de stad aantrekkelijk.  

Cultuur, Recreatie en Natuur5
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• Het inrichten van voldoende groenvoorzieningen. Bij verwijdering van groen wordt terughoudendheid 
betracht en gekapte bomen dienen te worden gecompenseerd met dubbele herplanting. We houden ons 
in de gebieden aan het landelijke richtgetal van 75 m2 groen per woning.  

• Het inrichten van voldoende speelgebieden. We houden ons in de gebieden aan de Jantje Beton norm 
door minimaal 3% van het bebouwde oppervlak te bestemmen voor buitenspelen.  

• Het in samenwerking met RTV Rijnmond bewerkstelligen dat deze omroep een breder publiek 
aanspreekt en in de programmering een afspiegeling vormt van de regio.  

• Het vanuit de gemeente ondersteunen van de komst van een nieuwe Kuip. Financiële deugdelijkheid van 
de plannen is hierbij een keiharde voorwaarde. Een nieuwe Kuip moet verder de unieke karakteristieken 
die de huidige Kuip zo'n fantastisch stadion maken behouden. Ook dient de nieuwe Kuip tot concrete 
vooruitgang te leiden in Rotterdam Zuid op de gebieden werkgelegenheid, economie en (openbaar) 
vervoer. 

• Het uitrollen van een gemeentelijke aanpak om de top-10 van de lelijkste schoolpleinen in Rotterdam 
mooier en beter te maken. In samenwerking met ouders, scholen en leerlingen komt hier budget  
voor vrij. 

• Het behoud van de Rotterdampas. DENK staat er pal voor dat recreatie bereikbaar is voor alle 
Rotterdammers en de Rotterdampas draagt hieraan bij.

Cultuur, Recreatie en Natuur
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Een plek in Rotterdam voor iedereen:  
betaalbaar wonen
DENK Rotterdam staat voor een stad waarin 
iedereen een betaalbaar onderkomen heeft. 
Ongeacht inkomen en de samenstelling  
van iemands huishouden. 

Op dit moment gaat dit niet goed in onze stad. 
De wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in 
Rotterdam tussen de vier en de acht jaar8.  
Zeventig procent van de Rotterdamse gezinnen 
in de sociale huur heeft door de woonlasten 
financiële moeite om volledig mee te doen met 
de samenleving9. Daar komt nog eens bij dat het 
huidige stadsbestuur de woonlasten van heel veel 
Rotterdammers heeft verhoogd, bijvoorbeeld door 
Rotterdammers met een lager inkomen veel meer 
afvalstoffenheffing te laten betalen. 

Ondanks deze problemen op het gebied van 
wachtlijsten en betaalbaarheid, heeft het 
stadsbestuur in haar Woonvisie voornemens om 
het aantal betaalbare woningen in Rotterdam met 
20.000 te verlagen en te vervangen voor duurdere 
woningen. 

Dit plan moet van tafel! DENK Rotterdam verzet zich 
tegen de Woonvisie. Want bij een enorme daling 
van de betaalbare woningen zullen Rotterdammers 
alleen maar meer moeten betalen voor hun woning 
en zullen velen zelfs gedwongen worden om hun 
wijk of Rotterdam te verlaten. Het aantal betaalbare 
woningen in Rotterdam is op dit moment al 
onvoldoende om aan de vraag te voldoen10. 

  8) https://www.woonbond.nl/system/files_force/bijlages/woonbond%20-%20woonvisie%20rotterdam.pdf?download=1 woonvisie rotterdam pdf
  9) http://www.maaskoepel.nl/Portals/Maaskoepel/nieuws/20141118%20Eindrapport%20Betaalbaarheid%20regio%20Rotterdam.pdf
10) https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Lokale-Monitor-Wonen/

Wonen en Buitenruimte6
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DENK Rotterdam staat er daarom pal voor om het 
aantal betaalbare woningen op peil te houden. 

Rotterdam in ontwikkeling
Onze stad groeit. In 2030 zal het inwonertal van 
Rotterdam groeien met circa 50.000 mensen11.  
Dat er bijgebouwd moet worden, is daarom evident. 
De fixatie van het huidige stadsbestuur op het 
realiseren van vooral dure woningen is hierbij niet 
de juiste oplossing. 

De drang om mensen met een hoger inkomen 
naar Rotterdam te halen mag nooit afdoen aan het 
belang van het realiseren van een woningaanbod 
dat past bij de behoeften van de Rotterdammers. 
DENK Rotterdam staat daarom voor een eerlijke 
verdeelsleutel bij de realisatie van nieuwbouw 

en herstructureringen, zodat voldaan wordt aan 
de vraag naar betaalbare woningen. Daarnaast is 
het van groot belang om de toenemende groepen 
alleenstaanden, starters en ouderen ook te  
voorzien van betaalbare en goede woningen. 
DENK Rotterdam vindt ook dat iedere Rotter-
dammer in staat moet zijn om in de eigen wijk 
en stad een wooncarrière te maken. De realisatie 
van een duurder woningsegment, zónder dat de 
hoeveelheid betaalbare woningen radicaal wordt 
verminderd, heeft daarom onze steun. 

Bovenal is er een ambitieuzere bouwdoelstelling 
nodig dan de bouwplannen die zijn opgesteld 
door het stadsbestuur. De netto groei van 16.000 
woningen is onvoldoende om de toenemende vraag 
naar woningen als gevolg van de bevolkingsgroei in 

11) https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/woonvisie/DEFINITIEF-Woonvisie-Rotterdam-2030-dd-raad-15-december-2016.pdf
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Rotterdam te voldoen. DENK Rotterdam schroeft  
de bouwdoelstelling daarom op. 

DENK Rotterdam ziet leegstaande gemeentegronden, 
leegstaande kantoorpanden en de voormalige 
stadshavens als eerste ontwikkelgebieden voor 
de realisatie van nieuwe woningen. Voorts is het 
bevorderen van de woningdichtheid in het centrum 
een belangrijke doelstelling. 

Rotterdamwet: niet met achterstanden  
schuiven, maar achterstanden wegwerken
DENK Rotterdam verzet zich tegen de toepassing 
van de Rotterdamwet. Deze wet stigmatiseert 
kwetsbare groepen Rotterdammers door ze als 
probleem te betitelen. Daarnaast lost het de 
problemen niet op als kwetsbare mensen van hot 

naar her worden gestuurd in onze stad. Daarmee 
wordt er gezorgd voor concentratie van kwetsbare 
Rotterdammers in andere gebieden. Ook is het zo 
dat nu aan Rotterdammers die een eigen woning 
wensen te betrekken wordt gevraagd om hun eigen 
wijk te verlaten. Hierdoor raken zij hun sociale 
netwerk kwijt, wat leidt tot isolement en minder 
kans op een baan. Uit een evaluatie van de wet 
blijkt dat de wet de leefbaarheid niet aantoonbaar 
heeft verbeterd12.  

DENK Rotterdam kiest daarom voor het oplossen 
van de problemen van Rotterdammers, in plaats van 
het instellen van gebiedsverboden. Wij willen niet 
met achterstanden schuiven, maar achterstanden 
wegwerken. 

12) http://aissr.uva.nl/shared/subsites/amsterdam-institute-for-social-science-research/nl/nieuws/2015/12/evaluatie-rotterdamwet.html
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Wonen en Buitenruimte
DENK Rotterdam staat voor: 
• Het stoppen van de uitvoering van de Rotterdamwet. In plaats van het ruimtelijk verschuiven van 

Rotterdammers met sociaaleconomische achterstanden, kiest DENK Rotterdam ondubbelzinnig voor  
het verbeteren van hun situatie middels sociaal beleid.  

• Het in samenwerking met woningcorporaties erop sturen dat de jaarlijkse huurverhogingen in de 
Rotterdamse sociale huursector nooit, maar dan ook nooit meer mogen bedragen dan het jaarlijkse 
inflatiepercentage.  

• Het hanteren van een ambitieuzere bouwdoelstelling. Prognoses over de groei van het aantal 
Rotterdamse huishoudens in 2030 lopen uiteen van 20.000 tot 35.000. Het stadsbestuur realiseert 
slechts 16.000 nieuwe woningen met haar Woonvisie. DENK Rotterdam hanteert daarom een 
bouwdoelstelling van minimaal 27.500 nieuwe woningen in 2030. Financiering hiervan dient in 
samenwerking te gebeuren via het Rijk, de gemeente, corporaties, pensioenfondsen en marktpartijen.  

• Het hanteren van een rechtvaardige verdeelsleutel bij nieuwbouwprojecten en herstructureringen.  
Om naast de vraag naar betaalbare woningen tegelijkertijd te voldoen aan de vraag naar duurdere 
woningen en woningen in het middensegment, hanteert DENK Rotterdam een verdeelsleutel van  
40% sociale huurwoningen, 45% woningen in het middensegment en 15% dure woningen.  

• Het realiseren van een groter (middel)duur segment, zonder dat het gepaard gaat met een radicale 
vermindering van het aantal betaalbare woningen. Leegstaande gemeentegronden en oude stadshavens 
zijn bij uitstek locaties waar nieuwe woongebieden gerealiseerd kunnen worden. 
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• Het aansturen op het realiseren van meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en gehandicapten. 
Het is hierbij het doel om het mensen mogelijk te maken om zo lang mogelijk in hun eigen woning te 
blijven wonen.  

• Het binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) meer rekening houden met wat bewoners 
willen. Vanaf bovenaf opleggen, dient vervangen te worden door meer van onderaf te faciliteren. 

• Het inzetten op het tegengaan van ruimtelijke segregatie door middel van gemengd bouwen, zodat de 
leefwerelden van Rotterdammers met elkaar verbonden raken. 

• Het nadrukkelijker baseren van gemeentelijke heffingen op onroerend goed op draagkracht, zodat we 
de inkomensverdeling en vermogensverdeling eerlijker maken. We verhogen daarom de OZB voor dure 
huizen met een hoge WOZ-waarde en voor grote bedrijven met een pand met een hoge WOZ-waarde. 
We streven naar een OZB-systeem waarbij verduurzamingsinvesteringen tot een belastingaftrek kunnen 
leiden. Onze hervorming van de OZB leidt tot meer belastinginkomsten.  

• Het herinvoeren van de volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima, zodat 
we Rotterdammers met een lager inkomen ontzien. Deze maatregel kan budgetneutraal worden 
doorgevoerd, door de kwijtschelding te betalen uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing.  

• Het afhankelijk maken van de rioolheffing van de WOZ-waarde van huizen, zodat we Rotterdammers 
met een lager inkomen ontzien. Deze maatregel kan budgetneutraal worden doorgevoerd, door de 
hervorming te betalen uit de opbrengsten van de rioolrechten. 

Wonen en Buitenruimte6
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• Het herinvoeren van de hondenbelasting. DENK Rotterdam wil een strakkere aanpak om de overlast  
van hondenpoep in onze stad te bestrijden. Boetes worden waar mogelijk sterk verhoogd en de  
Gemeente Rotterdam moet ervoor zorgen dat de buitenruimte voldoende wordt gereinigd.  
Het uitlaten van honden dient zo veel mogelijk te gebeuren in specifiek aangewezen gebieden.  

• Het gescheiden aanbieden van afval stimuleren. DENK Rotterdam zet zich ervoor in dat afval gescheiden 
aangeboden kan worden op zo veel mogelijk plekken in onze stad.  

• Het vergroten van ondergrondse containers op plekken waar deze containers te snel vol raken. Indien dit 
niet mogelijk is dient er vaker te worden geleegd. 

• Het aanpakken van straatvervuiling voor een schone stad. Waar mogelijk worden boetes voor 
straatvervuiling flink verhoogd en we zetten ons ervoor in om voldoende prullenbakken te plaatsen in 
onze stad. 

• Het streven, in samenwerking met relevante partijen, naar het aan banden leggen van de borg die 
gevraagd wordt aan huurders in de vrije sector. 

• Het in samenwerking met woningcorporaties bewerkstelligen dat sociale huurwoningen beter worden 
onderhouden.

Wonen en Buitenruimte
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Economie
De Rotterdamse economie is sterk afhankelijk van 
de wereldhandel en de haven. Vervoer, opslag en 
groothandel zijn om die reden zeer sterke sectoren. 
DENK Rotterdam is trots op deze specialisatie, 
maar vanwege internationale ontwikkelingen als 
de Brexit, het beleid van de Verenigde Staten, maar 
ook door de afname van de grondstoffenoverslag, is 
het van groot belang om de Rotterdamse economie 
diverser te maken en minder afhankelijk van  
de wereldhandel. 

DENK Rotterdam wil daarom inzetten op 
het stimuleren van een hoogwaardige 
diensteneconomie en kenniseconomie in 
Rotterdam. Het scheppen en versterken van 
dienstenmilieus en kennisclusters is hierbij van 
groot belang. De Gemeente Rotterdam moet 
hiervoor investeren in infrastructuur, openbare 
ruimte, woningvoorraad en cultuur. 

Ondernemers 
De onbetwiste motor van de Rotterdamse economie 

wordt gevormd door het midden- en kleinbedrijf. 
De Rotterdamse ondernemers zorgen voor de 
meeste banen en voor de meeste economische 
ontwikkeling. DENK Rotterdam staat daarom pal 
voor een versterkt MKB in onze stad. Hiertoe 
dient de Gemeente Rotterdam te streven naar 
minder vergunningen en regels voor Rotterdamse 
ondernemers, zodat zij al hun tijd kunnen steken 
in hun bedrijf. Ondernemersverenigingen dienen 
geraadpleegd te worden bij de opstelling van beleid 
en de dienstverlening aan ondernemers dient te 
worden verbeterd. 

Diversiteit 
Diversiteit is een kracht! Waar verschillende 
achtergronden samenkomen, worden ideeën 
met elkaar gecombineerd. Dit leidt tot innovatie, 
creativiteit en betere besluitvorming. DENK 
Rotterdam wil het enorme potentieel van diversiteit 
in onze stad beter benutten. Meertaligheid, 
bindingen met andere landen en culturele kennis 
zijn eigenschappen die internationaal ondernemen 
versterken. DENK Rotterdam wil een Rotterdams 

Economie en Haven7
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Platform Diversiteitseconomie oprichten die werk 
maakt van het verzilveren van dit concurrentie-
voordeel. DENK Rotterdam verzet zich tegen de 
voorgenomen plannen om ondernemers met 
een migratieachtergrond te weren uit bepaalde 
winkelstraten. Rotterdam is van ons allemaal!

De haven: verduurzaming als kans
Wie aan Rotterdam denkt, denkt aan de haven. 
Wat begon als een vissersdorp langs de dam in de 
Rotte, groeide uit tot een haven van wereldstatuur 
waar iedere Rotterdammer terecht trots op 
is. DENK Rotterdam staat voor een sterke en 
ontwikkelde Rotterdamse haven die haar positie 
als toonaangevende haven in Europa handhaaft. 
Kwaliteit van de dienstverlening, goed bereik 
van het achterland en het radicaal inzetten op 
verduurzaming zijn hierbij de belangrijkste 
uitgangspunten. De Gemeente Rotterdam moet 
hier als grootaandeelhouder een belangrijke 
stimulerende rol in vertolken. Containeroverslag 
zal immers vanwege de voorgenomen ‘Nieuwe 
Zijderoute’ tussen China en Europa, maar ook 

door 3D-printen en de deeleconomie, afnemen 
in de toekomst. Het is daarom van groot belang 
om een toekomst uit te stippelen die nieuwe 
groeimarkten aanboort. DENK Rotterdam ziet 
kansen in verduurzaming, 3D-printen en de 
groene economie. De overslag van grondstoffen 
die worden aangewend voor vervuilende 
industriële activiteiten moet worden afgebouwd. 
De Gemeente Rotterdam dient ook actief samen 
te werken met het Havenbedrijf en Deltalinqs 
om snel in te kunnen spelen op de personele 
gevolgen van automatiseringsprocessen en 
handelsontwikkelingen in de haven, door het 
aanbieden van omscholingsmogelijkheden aan 
havenmedewerkers.

Met het oog op de verduurzamingsopgave dient 
overslag van goederen vanuit de Rotterdamse 
haven zo veel mogelijk met de trein te geschieden. 
Hiertoe dienen de treinverbindingen met het 
Europese achterland significant te worden 
verbeterd.

Economie en Haven
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DENK Rotterdam staat voor: 
• Het inzetten op verduurzaming van onze haven en de havenactiviteiten. Het Havenbedrijf wordt 

gestimuleerd om door te gaan met het bieden van aantrekkelijke tarieven voor schepen die aantoonbaar 
duurzaam of energiezuinig functioneren. De kolenoverslag in de Rotterdamse haven dient in het kader 
van de doelen van Parijs substantieel afgebouwd te worden.  

• Het met het oog op de concurrentiepositie van de haven inlassen van een internationaal vergelijkend 
onderzoek naar de invloed van de legeskosten en grondprijzen op de concurrentiepositie van onze 
haven. 

• Het met steun van de Gemeente Rotterdam inzetten op een haven die een centrale positie inneemt in de 
circulaire en de duurzame economie. DENK Rotterdam ziet een haven voor zich die een centraal Europees 
punt wordt in het vervoer en de productie van biobrandstoffen, de opslag van CO2, het produceren en 
vervoeren van producten uit 3D-printers en het gebruik van restwarmte. Personele gevolgen hiervan 
worden door de Gemeente Rotterdam actief opgevangen door in overleg met relevante partijen te 
zorgen voor omscholing en bijscholing.  

• Het opzetten van een versterkt en laagdrempelig Rotterdams Ondernemersloket. Rotterdamse 
ondernemers moeten hier beter en eerder geholpen worden met vragen, vergunningsaanvragen en 
ondersteuning.  

• Het oprichten van een Rotterdams Platform Diversiteitseconomie. Dit platform verzamelt kennis over de 
diversiteitseconomie om beleid op te baseren en zorgt voor internationale aanprijzing van Rotterdam als 
culturele smeltkroes. We dragen de meerwaarde van diversiteit actief uit! 

Economie en Haven7
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Economie en Haven

• Het beter betrekken van ondernemersverenigingen bij de totstandkoming van beleid. Ondernemers 
worden periodiek door de gemeente gehoord in een ondernemersraad. Representativiteit van 
ondernemersverenigingen wordt bevorderd.  

• Het diversifiëren van de Rotterdamse economie. Ingezet dient te worden op een grotere diensten-
economie en kenniseconomie in Rotterdam. De Gemeente Rotterdam stimuleert dit door te werken aan 
een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het bieden van aantrekkelijk woonklimaat,  
het ondersteunen van culturele voorzieningen en het ondersteunen van clustervorming.  

• Het versterken van winkelgebieden. Winkelbezoek wordt steeds meer een weloverwogen keuze en 
door de toename van online winkelen staan fysieke winkels onder druk. DENK Rotterdam wil daarom 
inzetten op de versterking van winkelgebieden. Winkelgebieden dienen als geheel benaderd te worden, 
waar met draagvlak van betrokkenen wordt ingezet op bijvoorbeeld het toevoegen van functies aan een 
winkelgebied. We nemen de speerpunten van het Platform De Nieuwe Winkelstraat over.  

• Het verzekeren van de snelst mogelijke internetverbinding in Rotterdam voor Rotterdammers, 
ondernemers en bezoekers. De aanleg van glasvezelnetwerkaansluitingen wordt gestimuleerd door de 
Gemeente Rotterdam. Mobiel internet in de vorm van 4G+ en 5G wordt door de Gemeente in overleg  
met providers bevorderd. 

• Het stimuleren van het aanbod van voldoende flexwerkplekken. Steeds meer werk gebeurt digitaal.  
De Gemeente Rotterdam dient te bevorderen dat er voldoende flexwerkplekken zijn waar flexwerkers 
elkaar kunnen ontmoeten. 
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Goede doorstroming
Onze stad slibt dicht. Met name door de 
gedeeltelijke sluiting van de Maastunnel en 
de verbouwing van de Coolsingel zullen de 
verkeersopstoppingen in de toekomst alleen maar 
toenemen. Regionaal heeft dit ook als gevolg dat  
de doorstroming stokt met alle gezondheids-
problemen van dien.

Een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer 
is hiervoor de beste oplossing. Met name in 
wijken aan de rand van Rotterdam dient er 
gewerkt te worden aan een betere ontsluiting 
van gebieden door middel van snelle openbare 
vervoersverbindingen. Wij steunen de komst van 
een metrolijn tussen Zuidplein en de Kralingse 
Zoom. De komst van een tweede brug tussen 
Charlois en Delfshaven juichen wij toe. Ook een 
brug tussen Feijenoord en Kralingen krijgt onze 

steun. DENK Rotterdam kijkt met zorgen naar 
de plannen om de rijbanen van de Coolsingel te 
reduceren, omdat dit de doorstroom van verkeer 
verder zal bemoeilijken. Immers, rond de Coolsingel 
zullen verkeersaders volstromen door uitgeweken 
verkeer. Bij gebrek aan aantoonbaar bewijs dat 
de binnenstad niet zal dichtslibben dient van dit 
voornemen te worden afgezien. 

Groen vervoer
Rotterdam moet een bijdrage leveren aan het 
behalen van de doelen van Parijs. Vergroening en 
verduurzaming van het vervoer is hierbij onmisbaar. 
Wij willen inzetten op meer rijden op waterstof en 
een schoner openbaar vervoer. Dit doen we door 
het in samenwerking met de RET bewerkstelligen 
van de komst van elektrische bussen. Wij streven 
naar een volledig schoon openbaar vervoer  
in 2026. Rotterdam moet een fietsstad zijn. 

Verkeer en Vervoer8
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De fietsinfrastructuur dient verbeterd te worden. 
Bijvoorbeeld door fietspaden in de winter beter 
sneeuwvrij te maken. Een verdere uitrol van de 
milieuzone met strengere eisen heeft niet onze 
voorkeur. 

Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid dient een topprioriteit te 
blijven. In samenspraak met Rotterdammers 
dient geïnventariseerd te worden waar er 
concrete behoefte is aan maatregelen om de 
verkeersveiligheid te waarborgen. De Gemeente 
Rotterdam moet dan werk maken van voldoende 
drempels, rotondes, veilige oversteekplaatsen, 
verlichting en goede wegbewijzering. In 
samenspraak met de politie wordt hard ingezet op 
het beboeten en berispen van verkeershufters.

Parkeertarieven
In Rotterdam lijkt er soms geen parkeerprobleem  
te zijn, maar een parkeertarievenprobleem.  
De parkeertarieven zijn zo hoog dat het ontvangen 
van gasten een rib uit het lijf kan zijn.  
DENK Rotterdam staat voor een gastvrije stad en  
wil de parkeertarieven buiten het centrum daarom 
flink verlagen. 

Parkeertarieven dienen geen gemeentelijke 
melkkoe meer te zijn. In het centrum dient parkeren 
zo veel mogelijk te gebeuren in de stadsgarages. 
Deze moeten altijd betaalbaar en bereikbaar zijn.

Verkeer en Vervoer
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DENK Rotterdam staat voor: 
• Gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima. We handhaven het gratis openbaar vervoer 

voor 65-plussers en streven naar gratis openbaar vervoer voor minima. We verzetten ons tegen 
tariefverhogingen in het OV. 

• Het lobbyen voor vaste vliegroutes van Rotterdam Airport naar landen die veel Rotterdammers als 
bestemming hebben. Denk aan Kaapverdië, Marokko, Turkije en Polen.  

• Betere bereikbaarheid van Rotterdam Airport. We zetten ons daarbij in voor een railverbinding, tramlijn 
of metrolijn.  

• Extra bruggen over de Maas. Feyenoord City dient gecompleteerd te worden met een brug van 
Feijenoord naar Kralingen. Ook van Delfshaven naar Charlois dient er een extra brug te komen.  
Deze projecten dienen te worden gerealiseerd middels cofinanciering vanuit het Rijk.  

Verkeer en Vervoer8
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• Een betere aansluiting van het openbaar vervoer via het water op het overige openbaar vervoer in  
de stad.  

• Een nachtmetro en een nachttram. Een stad met internationale allure verdient een metro en een tram die 
zo veel mogelijk rijdt.  

• Een ringverbinding in Rotterdam met een metro. Alle delen van de stad dienen bereikbaar te zijn via een 
metronet van internationale statuur. Dit metronet dient aansluiting te hebben op Schiedam en tevens 
een lijn te bevatten van Zuidplein naar Kralingen.  

• Het experimenteren met volautomatische metro’s, zoals in Lille en Parijs.  

• Pinautomaten en usb-poorten in trams en metro’s. Ov-kaarten en telefoons kunnen zodoende in de tram 
en de metro worden opgeladen. Ook dient al het openbaar vervoer voorzien te zijn van wifi. 

Verkeer en Vervoer
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• Het bevorderen van de fietsvriendelijkheid in Rotterdam zodat meer mensen op de fiets stappen. 
Fietsers dienen waar mogelijk voorrang te krijgen en snel verkeer dient zo veel mogelijk van het fietspad 
te worden geweerd voor de veiligheid. We zorgen voor voldoende fietsenstallingen en fietspaden 
worden waar nodig verbreed.  

• Het enorm verlagen van de parkeertarieven voor een gastvrije stad. Parkeervergunningen moeten flink 
goedkoper worden. 

• Het ontmoedigen van autogebruik in het centrum door middel van beloning, in plaats van bestraffing en 
ontmoediging. De duurzaamheidsopgave dient gedragen te worden door iedereen. De gemeente dient 
daarom in gesprek met organisaties en ondernemingen te bezien hoe mensen aangemoedigd kunnen 
worden om de auto te laten staan. Bijvoorbeeld door middel van korting op aankopen en/of  
op toegangskaartjes.  
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• Het bevorderen van de verkeersveiligheid op aantoonbaar gevaarlijke verkeerspunten. De gemeente 
dient meer drempels, wegbewijzering en snelheidsmeters in te zetten om de veiligheid te bevorderen.  

• Het instellen van gereduceerde en zo mogelijk geen parkeertarieven in de nabijheid van kerken, 
moskeeën, synagogen, tempels en andere gebedshuizen tijdens gebedsdiensten.  

• Het instellen van meer waterbushaltes om zodoende het vervoer over water beter te benutten.  

• Het onderzoeken of druk bezochte centrumgebieden op het gebied van parkeren kunnen worden ontzien 
door er vergunningsgebieden van te maken.
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Goede zorg zonder eigen risico
Onze stad staat voor een gezondheidsopgave. 
Rotterdammers leven aantoonbaar minder lang 
dan Nederlanders in andere gemeenten. In 
gebieden waar mensen minder geld verdienen, 
leven de mensen zelfs nóg korter. Daarom moet 
de Gemeente Rotterdam in de komende periode 
flink inzetten op de verbetering van de gezondheid 
van Rotterdammers en de verbetering van 
het leefmilieu. Ook moet de gemeente ervoor 
zorgen dat grootte van iemands portemonnee 
niet meer bepaalt hoe gezond iemand is. 
Gezondheidsverschillen tussen Rotterdammers als 
gevolg van sociaaleconomische situatie moeten 
worden teruggedrongen. 

Daarom wil DENK Rotterdam inzetten op een sterk 
preventiebeleid om gezond leven in Rotterdam 
te bevorderen en gezondheidsvaardigheden te 
verbeteren. Dit kan gerealiseerd worden in de 
eerstelijnszorg. Om zorg betaalbaar te houden  
staan wij voor een Rotterdamse ziektekosten-

verzekering zónder eigen risico; zo mijden mensen 
de dokter niet meer vanwege de kosten.  

De Gemeente Rotterdam dient ook actief te werk 
te gaan om de huisartsentekorten die in sommige 
gebieden spelen op te lossen. Tot slot kunnen 
mantelzorgers en vrijwilligers die, dag in dag uit 
klaar staan voor Rotterdammers in nood, rekenen 
op onze ruimhartige steun. 

Cultuursensitieve zorg
DENK Rotterdam staat voor zorg waarbij rekening 
wordt gehouden met de cultuur, de gebruiken en 
andere persoonlijke kenmerken van patiënten, 
zodat patiënten zich op hun gemak voelen en 
eerder herstellen. Dit willen wij bevorderen door 
in gesprek met opleidingen en zorginstellingen 
te werken aan training en bewustwording van 
cultuurverschillen. DENK Rotterdam zet zich er 
ook voor in dat er speciale verzorgingsfaciliteiten 
komen voor ouderen met een migratieachtergrond.

Zorg, Welzijn en Sport9
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Liefdevolle ouderenzorg en  
goede ondersteuning
DENK Rotterdam staat voor liefdevolle zorg 
voor onze ouderen en goede maatschappelijke 
ondersteuning. Wij willen dan ook dat de Gemeente 
Rotterdam nadrukkelijker de handschoen oppakt 
om de ouderenzorg te verbeteren. In gesprek met 
verzorgingsinstellingen moeten misstanden in 
de ouderenzorg worden aangepakt. Het geld voor 
ouderenzorg moet naar de werkvloer gaan, niet 
naar managers en bureaucratie. Het aanpakken 
van eenzaamheid onder ouderen wordt een 
topprioriteit. 

DENK Rotterdam staat voor het uittrekken van 
voldoende geld voor kwalitatief hoogwaardige 
huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding. 
We zetten ons ervoor in om de eigen bijdrage 
voor mensen die ondersteuning behoeven zo veel 
mogelijk te reduceren. Concurrentie en sturen op de 
laagste prijs worden vervangen door samenwerking 
en sturen op kwaliteit. 

Zorg, Welzijn en Sport
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Zorg in de wijk
DENK Rotterdam staat voor laagdrempelige zorg. 
De wijkteams moeten daarom worden versterkt, 
om zodoende laagdrempelige zorg in de wijk te 
organiseren. De gemeente moet hier meer budget 
voor vrijmaken. Ook moet ervoor gezorgd worden 
dat Rotterdammers beter de weg kunnen vinden 
naar de wijkteams. Wij zetten ons ervoor in dat 
de wijkteams en de eerstelijns zorg beter met 
elkaar gaan samenwerken, beter doorverwijzen en 
beter informatie gaan uitwisselen. De wijkteams 
hebben steeds meer taken gekregen en wat 
DENK Rotterdam betreft moet daar ook meer 
ondersteuning tegenover staan!

Sport
DENK Rotterdam ziet sport als een middel om 
Rotterdammers gezonder te laten leven en om 
Rotterdammers bij elkaar te brengen. Wij zetten ons 
daarom in voor een prominentere plek voor sport 
in het onderwijs. Wij steunen sportprojecten die 
Rotterdammers met verschillende achtergronden 
met elkaar verbinden. Wij zetten ons in voor 
laagdrempelige sportvoorzieningen in gebieden. 
Voorzieningen om Rotterdammers met een kleine 
portemonnee te laten sporten houden we in stand 
en maken we beter bekend. 
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Jeugdzorg en GGZ
DENK Rotterdam wil dat er in de jeugdzorg 
wordt gestuurd op kwaliteit, in plaats van op 
de laagste prijs. Het aankoopbeleid van de 
gemeente moet dan ook minder gericht zijn op 
concurrentie tussen zorgverleners en zich richten 
op welke zorgverleners de beste zorg realiseren. 
In de jeugdzorg is het ook essentieel dat we één 
regiehouder aanwijzen per jongere. In de GGZ 
realiseren we een bejegening die meer is gestoeld 
op maatwerk en rekening houdt met de behoefte 
aan stabiliteit. 
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DENK Rotterdam staat voor: 
• Het betaalbaar maken van de zorg door het inrichten van een collectieve gemeentelijke 

ziektekostenverzekering zónder eigen risico voor zo veel mogelijk Rotterdammers. Hiermee zorgen we 
ervoor dat Rotterdammers niet meer financieel gestraft worden omdat ze ziek zijn.  

• Het waarborgen van cultuursensitieve zorg door middel van het bevorderen van training en 
bewustwording onder zorgverleners. Wij zetten ons ook in voor verzorgingshuizen die specifiek gericht 
zijn op ouderen met een migratieachtergrond.  

• Het wegnemen van gezondheidsverschillen tussen Rotterdammers door preventie en het bevorderen 
van gezondheidsvaardigheden. DENK Rotterdam wil bijvoorbeeld werken aan een rookvrije generatie, 
door speelplekken, schoolpleinen en sportverenigingen die subsidie krijgen van de gemeente rookvrij 
te maken. Ook is het van belang om betere voorlichting te bieden over gezond leven, bijvoorbeeld door 
geld beschikbaar te stellen voor huisartsenposten om een voedingsconsulent aan te stellen om gezond 
eten te bevorderen.  

• Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. DENK Rotterdam staat voor een ruimhartige 
financiële vergoeding voor vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast moeten zij beter worden 
gefaciliteerd, bijvoorbeeld door middel van goedkoper openbaar vervoer en aanzienlijke korting  
op parkeerkosten.  

• Het besteden van voldoende geld aan maatschappelijke ondersteuning, waarbij we ook ervoor zorgen 
dat de eigen bijdrage zo veel mogelijk wordt beperkt.  
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• Het versterken van wijkteams. DENK Rotterdam wil meer geld besteden aan de training, bezetting en 
uitrusting van wijkteams, om zodoende snelle en laagdrempelige zorg te organiseren. Samenwerking 
tussen wijkteams en eerstelijns zorg wordt bevorderd.  

• Het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. We stimuleren de samenwerking tussen huisartsen, 
andere hulpverleningsinstanties en vrijwilligersorganisaties om eenzaamheid te signaleren en te 
verhelpen. We steunen projecten om eenzaamheid te verhelpen, bijvoorbeeld door het opzetten van een 
platform om ouderen te bellen. 

• Het versterken van het Jeugdsportfonds en het beter bekend maken van dit fonds bij Rotterdammers, 
zodat Rotterdamse jongeren met ouders met een kleine portemonnee in staat worden gesteld om te 
sporten.  

• Het aanleggen van meer fitness parken, zodat Rotterdammers buiten kunnen sporten met elkaar. We 
beginnen met aanleggen in het Kralingse Bos. 

• Het steunen van huisartsen, door huisartsen waar mogelijk tegemoet te komen in parkeerkosten en huur. 
Hiermee hebben huisartsenpraktijken meer geld over om te besteden aan bijvoorbeeld preventie.  

• Het bij de gemeentelijke inkoop van zorg niet meer uitgaan van prijs en concurrentie, maar van kwaliteit 
en samenwerking.  

• Het als gemeente ondersteunen van jongeren die, door het volwassen worden, plotseling geen recht 
meer hebben op hulpverlening.
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Een duurzame stad
Rotterdam heeft altijd op veel terreinen voorop 
gelopen. Wij waren bijvoorbeeld de eerste 
Nederlandse stad met een metro en de eerste 
stad met een wolkenkrabber. DENK Rotterdam wil 
die traditie van voorop lopen in stand houden, 
door Rotterdam grote inzet te laten plegen op 
verduurzaming. Wij dienen zo veel als mogelijk 
te doen om als gemeente bij te dragen aan het 
behalen van de doelen van Parijs. Alleen op 
die manier dragen wij ons steentje bij tegen 
klimaatverandering. 

DENK Rotterdam zet zich er daarom voor in om de 
kolencentrales op de Maasvlakte zo snel mogelijk 
te sluiten. Dit komt ook de luchtkwaliteit in 
Rotterdam ten goede. Wij willen zonne-energie 
en windenergie stimuleren en ervoor zorgen dat 
Rotterdammers meer mogelijkheden krijgen om 
hun woningen te verduurzamen. Het ontwikkelen 

van het gebruik van aanvullende energiebronnen, 
zoals restwarmte, steunen wij. Op daken van 
publieke gebouwen maken wij het mogelijk om 
zonne-energie op te wekken en de Gemeente 
Rotterdam geeft met het duurzaam inkopen van 
energie, producten en diensten in alle gevallen het 
goede voorbeeld. 

Neerslag
Als gevolg van de klimaatverandering zal de 
neerslag toenemen. Omdat een stad een versteende 
omgeving is, moet het regenwater opgevangen 
worden. Het is belangrijk dat wij ervoor zorgen 
dat onze stad niet overloopt. DENK Rotterdam zet 
zich er daarom voor in om onze stad te vergroenen, 
zodat er meer regenwater in de bodem kan worden 
opgeslagen. De riolering dient toekomstbestendig 
gemaakt te worden en verstening dient te worden 
tegengegaan. 

Milieu en Duurzaamheid10
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Luchtkwaliteit 
De luchtkwaliteit is in Rotterdam bar slecht.  
Als gevolg van vervuiling hebben wij in 
Rotterdam lucht die op veel plekken niet aan 
de gezondheidseisen en milieurichtlijnen 
voldoet. Hierdoor krijgen veel Rotterdammers 
last van ziektes en is er sprake van een lagere 
levensverwachting. DENK Rotterdam wil de 
luchtkwaliteit in Rotterdam daarom verbeteren. 
Wij staan voor grotere inspectiecapaciteit om de 
luchtkwaliteit te monitoren. Transport met auto’s 
gaan we in overleg met bedrijven en organisaties 
beperken. Elektrisch rijden bevorderen wij en 
in samenwerking met bedrijven en organisaties 
stimuleren wij dat mensen de auto laten staan. 

Eneco
DENK Rotterdam zet zich ervoor in dat de Gemeente 
Rotterdam de aandelen in Eneco behoudt. Eneco 
zorgt voor veel werkgelegenheid in onze regio en 
investeert in duurzaamheid. Wij zetten ons ervoor 
in dat die banen behouden blijven en we Eneco als 
katalysator gebruiken in het verduurzamingsproces 
van onze stad.

Milieu en Duurzaamheid
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DENK Rotterdam staat voor: 
• Het zo snel mogelijk sluiten van de kolencentrales op de Maasvlakte. Stroom uit kolencentrales is zeer 

vervuilend. Door het sluiten van de kolencentrales dragen wij bij aan verduurzaming en aan een betere 
luchtkwaliteit in onze stad.  

• Het in samenwerking met woningcorporaties en andere partners inzetten op het verduurzamen van zo 
veel mogelijk woningen in Rotterdam. Dit is voor de verduurzamingsopgave essentieel.  

• Het stimuleren van mensen om de auto te laten staan door het gebruik van het openbaar vervoer en de 
fiets te belonen. Dit kan door in samenwerking met bedrijven en organisaties bijvoorbeeld korting te 
geven op aankopen en toegangskaarten indien men met het openbaar vervoer komt. 

• Het behouden van de aandelen in Eneco. Dit ter behoud van werkgelegenheid en het inzetten van Eneco 
als katalysator in het verduurzamingsproces.  

• Het schoner maken van de cruiseschepenindustrie. Cruiseschepen dienen zo veel mogelijk  
aangesloten te worden op kadestroom, zodat deze schepen niet meer met draaiende motor in  
onze cruiseterminals liggen.  
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• Het stimuleren van de verduurzaming van woningen door het uitbreiden van de mogelijkheden om 
subsidie aan te vragen voor de verduurzaming van woningen.  

• Het beschikbaar stellen van de daken van publieke gebouwen voor zonnepanelen.  

• Het stimuleren van elektrisch rijden door middel van het plaatsen van meer laadpalen in onze stad.  

• Het beginnen van een gemeentelijke pilot met statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Op deze manier 
dient bezien te worden of zwerfafval wordt voorkomen en er meer werk gemaakt kan worden van 
recycling. 

• Het tegengaan van voedselverspilling in onze stad. De gemeente moet een voortrekkersrol vervullen 
om afspraken te laten maken tussen horecabedrijven, supermarkten en liefdadigheidsinstellingen om 
voedselverspilling tegen te gaan.
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Inspraak voor Rotterdammers
Wij Rotterdammers staan bekend om onze 
directheid. Wij zeggen waar het op staat en dat is 
een goede zaak. Alleen in een open debat, waar 
de mening van alle Rotterdammers serieus wordt 
genomen, komen we als stad verder. 
 
DENK Rotterdam wil de mening van Rotterdammers 
daarom beter betrekken bij het stadsbestuur. 
Zowel vóór het opstellen van gemeentelijke 
plannen, als daarna, dient inspraak van 
Rotterdammers een topprioriteit te zijn.  
Initiatieven om meer Rotterdammers te betrekken 
bij de besluitvorming, zoals de jongerenraad en  
een diversiteitsraad, worden van harte door  
DENK Rotterdam ondersteund. DENK maakt zich 
hard voor de inzet van moderne technologie 

om de wensen van inwoners mee te nemen 
in de besluitvorming. Inwoners krijgen in alle 
toepasbare gevallen het recht om een in hun ogen 
beter voorstel voor te leggen aan de raad (right to 
challenge).

Representatief gemeentebestuur:  
de kracht van diversiteit benutten
Waar verschillende achtergronden samenkomen, 
worden betere beslissingen genomen.  
DENK Rotterdam staat er dan ook voor dat de 
kracht van diversiteit in onze stad beter wordt 
benut in ons gemeentebestuur. Wij eisen van 
het gemeentebestuur dat het een afspiegeling 
vormt van de inwoners van Rotterdam. In 
alle functieniveaus van de gemeente dient 
representativiteit een keiharde doelstelling te zijn. 

Bestuur en Democratie11
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Snelle en goede dienstverlening  
van de gemeente
De gemeentelijke organisatie in Rotterdam is in 
de afgelopen jaren wegens bezuinigingen flink 
gekrompen. Het werk moet dus verzet worden 
met minder handen. Voor DENK Rotterdam is 
verdere inkrimping van het ambtenarenapparaat 
daarom nu niet aan de orde, want eerst moet de 
dienstverlening worden verbeterd. 

Verantwoorde financiën
DENK Rotterdam staat voor financieel deugdelijk 
beleid. De gemeente Rotterdam dient voldoende 
buffers aan te leggen om de gemeentelijke 
financiën ook voor de komende generatie op orde 
te houden en veilig te stellen. 
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DENK Rotterdam staat voor: 
• Het stellen van heldere grenzen aan beloningen bij de gemeente en bij door de gemeente 

gesubsidieerde instellingen. Niemand die (indirect) voor de gemeente werkt mag meer verdienen dan 
een wethouder. Punt uit! 

• Het kiezen van de burgemeester op de meest democratische wijze die mogelijk is binnen de kaders van 
landelijke wetgeving, bij voorkeur in de vorm van een door de gemeente uitgeschreven referendum 
waarvan de uitslag door de raad wordt overgenomen. 

• Het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en de dienstverlening bij het telefoonnummer 
14010. DENK Rotterdam staat voor goed opgeleide en ondersteunde medewerkers voor dit nummer die 
zo veel mogelijk in vaste dienst zijn. Mailcontact moet sneller afgehandeld worden.  

• Het verkorten van de wachttijden bij stadswinkels. DENK Rotterdam streeft naar een maximale wachttijd 
van 5 dagen voor een afspraak.  

• Het aanbieden van gemeentelijke dienstverlening in meerdere talen. Op deze wijze zijn Rotterdammers 
die de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn niet afhankelijk van derden en tolken. 

• Het behouden van vertegenwoordigende organen op wijkniveau. De ingezette verandering om apolitieke 
wijkraden op te richten wordt met aandacht gevolgd en indien dit leidt tot een laagdrempeligere 
wijkdemocratie breder uitgerold.
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• Het behouden van de mogelijkheid om stadsreferenda te houden.  

• Het inrichten van een right to challenge systeem waarbij Rotterdammers in hun ogen betere voorstellen 
bij voldoende ondertekeningen voor kunnen leggen aan de gemeenteraad.  

• Het ondersteunen van de totstandkoming van een jongerenraad en een diversiteitsraad, zodat meer 
stemmen worden betrokken bij de besluitvorming over onze stad.  

• Het beter naleven van het principe van de open overheid. Gemeentelijke besluiten en stukken moeten 
op begrijpelijkere en laagdrempeligere wijze inzichtelijk worden gemaakt en aangeboden. Het 
raadsinformatiesysteem moet begrijpelijker worden ingericht. De gemeente dient actief voor te lichten 
over besluiten op alle relevante social media kanalen. Dit geldt ook voor de gebiedscommissies.  

• Het beter ondersteunen en trainen van Rotterdamse politici. Om de Rotterdammers goed te kunnen 
dienen, moeten lokale politici beter worden ondersteund. 

Bestuur en Democratie
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