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Het is weer zover! De verkiezingen van de Provinciale 
Staten komen eraan. Op woensdag 15 maart 2023 gaan 
de stemhokjes open en wordt door jullie de koers bepaald, 
die onze provincie de komende vier jaar zal belopen. 

Deze verkiezingen zijn enorm belangrijk omdat we voor 
een aantal grote uitdagingen staan. Het woningtekort, de 
stikstofproblematiek, de energietransitie en de oplopende 
armoede; het zijn kwesties die ons allemaal raken. 

De provincie speelt als middenbestuur een cruciale rol bij 
veel kwesties, en wij willen er daarom voor zorgen dat jouw 
belangen ook worden behartigd in de provincie!

DENK staat voor betaalbare en duurzame woningen, een 
sterke economie met innovatieve bedrijven, goedkoper 
openbaar vervoer, en een groener Zuid-Holland waar oog 
is voor de levenskwaliteit van mens en dier.

DENK staat voor eerlijke kansen in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt, ongeacht je achtergrond en strijdt daarom fel 
tegen stage- en arbeidsdiscriminatie. 

DENK staat voor een eerlijke verdeling van de baten en 
lasten van verduurzaming en de energietransitie. 

Voorwoord
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DENK staat voor een herkenbaar cultuur- en erfgoedbeleid 
waar alle Zuid-Hollanders zich goed bij voelen.

DENK wil daarom jouw stem laten horen in de Provinciale 
Staten en strijden voor een rechtvaardig en inclusief  
Zuid-Holland. Een Zuid-Holland waar iedereen 
gelijkwaardig is en waar iedereen met plezier kan 
wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Ga daarom op 15 maart 2023 naar de stembus  
en stem DENK! 

#DENK VOOR IEDEREEN

Metin Çelik
Lijsttrekker DENK Zuid-Holland

METIN ÇELIK
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DENK Inclusief!
DENK is ontstaan om de ongehoorden een stem te geven. Dit doen we in 
alle lagen van ons democratisch proces. Alle inwoners in Zuid-Holland 
moeten zich gelijkwaardig en gehoord voelen en dit moet zich vertalen in 
alle kerntaken van de provincie.

DENK is voor een regionale economie met voldoende stageplaatsen en vaste 
banen. Hoewel de werkgelegenheid in Zuid-Holland groeit blijven sommige groepen 
aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder MBO’ers, 50-plussers, mensen met 
een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. 

DENK wil dat de Provincie zich meer inzet om de mismatch tussen het beroepsonderwijs 
en de arbeidsmarkt te verkleinen, omdat DENK van mening is dat het beroepsonderwijs 
de slagader van onze economie is. Hiervoor kan de Provincie een Leer-Werk-
Ambassadeur aanstellen, die scholen en bedrijven zo veel mogelijk bij elkaar brengt.  
Zo versterken we het economisch potentieel van de Provincie en de positie van  
onze jongeren. 

DENK strijdt fel tegen stage- en arbeidsdiscriminatie. Vorig jaar heeft DENK een motie 
ingediend met als strekking dat bij aanbestedingen en overheidsopdrachten gekeken 
wordt of de leverancier zich hier schuldig aan heeft gemaakt. En als dat het geval is,  
de Provincie geen zaken met hen moet doen. Deze motie is aangenomen.

DENK vindt dat het voor ieder kind mogelijk moet worden om lid te worden van een 
sportvereniging. De provincie moet gemeentes desnoods bijstaan met subsidies om  
dit mogelijk te maken. DENK is ook voorstander van het creëren van aantrekkelijke  
wandel- en fietsroutes. DENK is voor sport, recreatie en cultuur op maat.  
DENK wil dat er op provinciaal niveau meer werk van wordt gemaakt om breedtesport 
en breedtecultuur voor alle inwoners toegankelijker te maken. De Provincie moet meer 
investeren in recreatiegebieden. DENK is een voorstander van zoveel mogelijk openbare 
fitnessparken, waar inwoners van Zuid-Holland in de buitenruimte kunnen sporten en 
bewegen. Het is een laagdrempelige manier om te werken aan een gezonde leefstijl en 
het zorgt ervoor dat mensen bij elkaar worden gebracht.

DENK wil dat er kritisch wordt gekeken of subsidies eerlijk verdeeld worden. Er moet 
minder geld naar elitecultuur, waar vooral huishoudens met hogere inkomens gebruik 
van maken. Er moet juist meer geld naar breedtecultuur zoals (multiculturele) festivals 
en andere laagdrempelige activiteiten. DENK ziet een gelijke start voor iedereen als een 
topprioriteit. 
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Helaas zien we nog steeds dat kinderen met praktisch opgeleide ouders op vele 
gebieden achterblijven vergeleken met kinderen van theoretisch opgeleide ouders.  
Het ontbreken van cultureel kapitaal heeft een negatieve invloed op sociale mobiliteit. 
DENK wil daarom culturele instanties zoals bibliotheken, theaters en leerzame 
evenementen toegankelijker maken voor de jeugd in Zuid-Holland. Zo wil DENK de 
mogelijkheid verkennen om alle Zuid-Hollandse jongeren tot 18 jaar een provinciale 
cultuurpas ter waarde van 100 euro te geven, om hen aan te sporen culturele activiteiten 
te bezoeken. 

DENK vindt ook dat alle Zuid-Hollanders zich moeten herkennen in hun Provincie.  
Zo zal het cultuur- en erfgoedbeleid diverser en herkenbaarder moeten worden.  
Dit geldt ook voor meer diversiteit in het monumentenbeleid. Wij zijn van mening dat 
monumenten een weerspiegeling moeten zijn van de hedendaagse bevolking.  
DENK wil dat er meer aandacht komt voor vrouwen en arbeidsmigranten uit onze 
geschiedenis, omdat zij meer status verdienen dan ze nu krijgen. Monumenten kunnen 
zo bijdragen aan het vergroten van kennis van, en begrip voor, de vele diverse inwoners 
van onze Provincie. 

Daarnaast pleiten wij voor culturele sensitiviteit en meer historisch begrip, vooral met 
betrekking tot ons koloniaal verleden. Standbeelden van historische personen die 
wreedheden hebben gepleegd moeten voorzien worden van een plakkaat waar hun 
misdaden worden vermeld. Afhankelijk van de persoon en situatie moet het mogelijk zijn 
om bepaalde standbeelden niet meer in openbare ruimte ten toon te stellen en eventueel 
naar een museum te verplaatsen. Kortom, DENK pleit voor meer diversiteit en culturele 
sensitiviteit in het monumentenbeleid!
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DENK Duurzaam!
De mens heeft zich jarenlang voornamelijk gericht op economische groei 
in de vorm van een consumptiemaatschappij en onze aarde verwaarloosd. 
Deze ontwikkeling zet onze huidige manier van leven onder druk. Het is 
van belang dat we oplossingen zoeken en aan de slag gaan voor een voor-
spoedig, maar ook schoon en gezond Zuid-Holland. DENK pleit daarom 
voor meer aandacht voor duurzaamheid en de energietransitie. 

DENK pleit ook voor meer aandacht voor klimaatadaptatie om zo ons voortbestaan 
te garanderen, voor het geval dat de gevolgen van klimaatverandering ons bereiken. 
Met kennis en investeringen kan de Provincie de markt bijstaan in diverse projecten 
op het gebied van adaptatie zoals waterafvoer, groene daken en tuinen en natuurlijke 
klimaatbuffers. DENK pleit daarnaast voor een circulaire economie in onze Provincie, 
waarin materialen en grondstoffen zo veel mogelijk hergebruikt worden.

DENK wil restwarmte uit de industrie zoveel mogelijk gebruiken om woningen en 
bedrijven te verwarmen. Collectieve systemen, zoals warmtenetten om woningen te 
verwarmen, moeten betaalbaar worden voor bewoners en makkelijk implementeerbaar. 
DENK is ook van mening dat de baten en lasten van verduurzaming eerlijk en 
rechtvaardig verdeeld moeten worden. Huishoudens met een laag inkomen moeten 
zoveel mogelijk ondersteund worden met subsidies.

DENK pleit voor duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens en 
waterkrachtcentrales. Er moet hierbij wel rekening gehouden worden met overlast. 
Wij pleiten daarom voor meer windmolens op zee. Wij zijn niet tegen windmolens op 
land, mits de besluitvorming in samenspraak gaat met omwonenden en de overlast 
geminimaliseerd wordt. 

We hebben de afgelopen jaren een harde lering getrokken als het aankomt op vervuiling 
van het milieu. Zo heeft chemiefabriek Chemours Dordrecht jarenlang onze wateren  
en lucht vervuild met gevaarlijke stoffen. Wij vinden dat vervuiling harder bestreden  
moet worden.

We willen daarom strengere controles bij bedrijven die chemische stoffen hanteren 
om de veiligheid op zowel de werkvloer, als het gebied er omheen te waarborgen. 
Vergunningen moeten aansluiten bij het maatschappelijk wenselijke; geen vervuiling 
waar dat negatieve gevolgen met zich meebrengt. DENK vindt het belangrijk dat we 
hardnekkige vervuilers blijven namen and shamen totdat er concrete stappen genomen 
worden tegen deze producenten. 
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Megastallen zijn grote uitstoters van stikstof en daarmee enorm schadelijk voor de lokale 
natuur. Dieren leven er in vaak erbarmelijke omstandigheden. Ook in onze Provincie 
worden duizenden kippen in kleine ruimtes gepropt en zijn er koeien die vanaf de 
geboorte nauwelijks buiten komen. Dit is dieronvriendelijk en ongewenst. Ook dieren 
verdienen natuurlijke levensomstandigheden. Kleinschalige biologische boeren worden 
helaas steeds vaker verdrongen door de intensieve veeteelt. DENK draagt daarom bij 
aan het geluid tegen megastallen en voor kleinschalige, duurzame én diervriendelijke 
landbouw.

Het beschermen van schaarse natuurgebieden zal een steeds grotere rol gaan spelen 
in Zuid-Holland. Ook toekomstige generaties Zuid-Hollanders hebben recht op natuur 
en een groene en gezonde leefomgeving. In de Provincie vechten we daarom ook voor 
uitbreiding van natuurgebieden en bescherming van biodiversiteit. 

Veel diersoorten in onze omgeving krijgen door de verdere uitbouw van infrastructuur 
en steden te maken met massale sterfte en zelfs uitsterving. DENK vindt dit een groot 
gevaar, want iedere plant- en diersoort speelt een rol in het natuurlijke ecosysteem. 
Het is daarom van groot belang dat we de gezondheidstoestand van onze diersoorten 
regelmatig controleren op dalende populaties en we de natuur respecteren en 
versterken. Strategisch denken is vereist om Zuid-Holland toekomstbestendig te maken 
en flora- en faunavriendelijk te houden. 
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DENK Doet!
Er zijn in Nederland ruim 378 duizend werklozen. DENK vindt dat we via 
omscholing en bijscholing, zoveel mogelijk kansen moeten creëren  
voor deze mensen. Mogelijkheden tot (her)activering van langdurig werk-
zoekenden tot werkenden kan het personeelstekort op de Nederlandse  
arbeidsmarkt langdurig verlichten. De Provincie Zuid-Holland moet  
daarin een actieve rol spelen, door werkzoekenden te helpen hun kennis uit 
te breiden in de vorm van cursussen en lessen en hulp bij baanoriëntatie. 

Om een goede aansluiting te krijgen tussen opleidingen en de arbeidsmarkt in Zuid-
Holland dient de samenwerking tussen de vele onderwijsinstellingen die onze Provincie 
kent en het bedrijfsleven geoptimaliseerd te worden. DENK ziet daarbij een belangrijke 
rol weggelegd voor de Provincie. We zouden ontmoetingsevenementen kunnen 
stimuleren tussen student en producent om het voor onze jeugd makkelijker te maken 
om in te stromen in de arbeidsmarkt. Zo zouden we onze tuinbouw, de agrarische sector 
en ons bedrijfsleven veel directer bij elkaar kunnen brengen om zo een win-win situatie 
te creëren.

DENK vindt ook dat bij het kiezen van leveranciers voor aanbestedingen en 
overheidsopdrachten gekeken moet worden naar het leveren van social return. 
Hierbij worden ondernemers beoordeeld op hoeveel arbeids- en stageplaatsen zij 
bijdragen aan de lokale economie. DENK wil de vereisten voor aanbestedingen 
en overheidsopdrachten zodanig aanscherpen, dat er meer concrete banen en 
stageplekken worden gerealiseerd. De Provincie heeft als werkgever ook een 
voorbeeldfunctie en moet werknemers dan ook zoveel mogelijk in vaste dienst nemen 
en een divers personeelsbestand nastreven. Ook moet het veelvuldig stageplekken 
bieden aan VMBO- en MBO-studenten, en niet alleen aan HBO-en WO-studenten.

Goede ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf is volgens DENK cruciaal voor 
onze Provincie. Het MKB is de onbetwiste motor van onze economie en is de grootste 
bron van werkgelegenheid. DENK wil daarom vooruit blijven kijken en de meest ideale 
omstandigheden scheppen voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. DENK wil 
de financieringsproblemen in het MKB wegwerken om onze economie op provinciaal 
niveau een boost te geven.

DENK vindt het onverteerbaar dat de overheid belastingdeals treft met multinationals, 
terwijl MKB’ers financieringsproblemen hebben. DENK vindt dat de focus meer op 
kleinschalige ondernemers moet liggen, zo ook in onze Provincie. DENK is kritisch 
met betrekking tot de verdeling van subsidies, kredieten en garanties die de provincie 
verleent. DENK vindt dat subsidies voor innovatie te vaak terecht komen bij grote 
bedrijven.  
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De MKB’ers missen vaak de kennis en middelen voor het aanvragen van ingewikkelde 
subsidies. De Provincie moet dit voor MKB-ondernemers makkelijker maken.  
DENK pleit daarom voor de oprichting van een provinciale kredietbank, als aanvulling 
op de bestaande regionale ontwikkelingsmaatschappijen. De provinciale kredietbank 
is bedoeld om maatwerk te leveren voor MKB-ondernemingen en om hen te adviseren 
over subsidieregelingen en het verstrekken van krediet.

MKB’ers worden vaak geconfronteerd met allerlei ingewikkelde constructies en regels 
en zien vaak door de bomen het bos niet meer. Dit is niet alleen ontmoedigend voor 
startende ondernemers, maar het leidt ook af van hun hoofdtaak. De provincie moet 
MKB’ers helpen door bijvoorbeeld vergunningverlening te simplificeren. Zo kunnen zij,  
in plaats van bureaucratische regels na te pluizen, zich bezig houden met hetgeen waar 
ze goed in zijn, namelijk ondernemen.

De Rotterdamse haven is ook een belangrijke pijler van onze welvaart en zorgt voor 
veel werkgelegenheid. DENK vindt dat de Rotterdamse haven en kansrijke havens in 
buurgemeenten zouden kunnen uitbreiden als de noodzaak daartoe wordt gevoeld.  
Een goede samenwerking tussen de Provincie en de maritieme en nautische sector is 
een stevige voorwaarde om onze waterrijke Provincie nog sterker te maken dan hij al is, 
ook met het oog op innovatieve groei in deze sector. 
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DENK Bouwt! 
DENK is voor het opschalen van sociale woningbouw. DENK ziet dat de 
voorraad sociale huurwoningen door sloop en verkoop afneemt en er bij 
nieuwbouw niet genoeg ruimte wordt gemaakt voor sociale huurwoningen. 
Dit terwijl de vraag naar deze woningen stijgt en daarmee ook de wachttij-
den. Mensen moeten als gevolg hiervan soms jaren wachten op een sociale 
huurwoning. De Provincie moet een sterkere toezichthoudende rol spelen 
en ingrijpen als het aantal sociale woningen niet snel genoeg groeit.

Er is ook veel onduidelijkheid in de vrije sector met betrekking tot het toewijzen van 
huurwoningen. Kandidaat-bewoners worden vaak geconfronteerd met vreemde 
aanvullende voorwaarden. DENK pleit voor meer transparantie in dit proces.

Ondanks goede voorbeelden ziet DENK onbenutte kansen in het ombouwen van 
leegstaande kantoorpanden tot woningen, buurthuizen en recreatieve ruimte.  
Nog teveel kantoorpanden en bedrijfsruimten in Zuid-Holland staan leeg.  
Deze leegstaande gebouwen zijn niet alleen slecht voor de leefbaarheid, maar zijn ook 
een verspilling van waardevolle ruimte. DENK is daarom van mening dat de Provincie 
het ombouwen van leegstaande kantoorpanden actief moet faciliteren en aansporen.

In een dichtbevolkte provincie als Zuid-Holland moet je zo efficiënt mogelijk omgaan 
met de ruimte die je hebt. DENK wil daarom zoveel mogelijk dubbel grondgebruik 
toepassen, door bijvoorbeeld de magazijnen en het parkeren ondergronds te bouwen op 
bedrijventerreinen. DENK vindt dat er meer woonruimte moet komen voor sociale huur, 
ouderen, starters, studenten, vluchtelingen en de maatschappelijke opvang. Ook kunnen 
buurthuizen met vrije recreatieruimten voor bijvoorbeeld jongeren gerealiseerd worden.

Mogelijkheden tot het maken van wooncarrière moeten bevorderd worden.  
Het is van belang dat er op provinciaal niveau meegedacht wordt over de ambities 
van de gemeenten. Hiervoor dienen bouwquota gehanteerd te worden waarbij de 
betaalbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de woningvoorraad voor 
iedereen wordt geborgd. DENK zet zich, buiten sociale huurwoningen, ook in voor 
middeldure woningen, zodat er doorstroom op de huizenmarkt kan worden gerealiseerd. 
Daarnaast wil DENK meer studentenwoningen en woningen voor (startende) gezinnen.

DENK is voor duurzame woningbouw. Alle Zuid-Hollanders moeten kunnen genieten 
van het groen, water en onze natuur, ook in de buurt van de eigen woning. DENK wil 
meer groen in de steden en wil de bestaande groene corridors tussen stedelijke gebieden 
in stand houden en combineren met groene woningen waar mogelijkheden zich 
voordoen. DENK is daarentegen geen voorstander van woningbouw op stranden.
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DENK vindt dat zonne-energie voor huurders en huiseigenaren zoveel mogelijk 
gestimuleerd en betaalbaar gemaakt moet worden, door met het Rijk, gemeenten  
en corporaties tot afspraken te komen. 

Grondspeculatie is voor DENK een doorn in het oog. Grond in Nederland wordt steeds 
schaarser. Deze grond kan ingezet worden voor economisch aantrekkelijke opties en de 
grote hoeveelheid starters. Aan de andere kant is het tekort aan middeldure woningen 
ook een grote oorzaak van de massamigratie van de stad naar het platteland. Eén van de 
oorzaken die de prijs van woningen onnodig opdrijft zijn de omstreden grondtransacties 
en agressieve grondspeculatie. Ook ondervinden gemeenten een grote toename in het 
aantal vragen van potentiële speculanten over bestemmingsplannen.

De gewone Zuid-Hollander profiteert daar meestal niet of nauwelijks van, omdat veelal 
rijkere mensen stukken grond kopen om daar te laten bouwen, die ze vervolgens met 
grote winsten verkopen. Daarom vindt DENK dat de Provincie meer samenwerking 
moet zoeken met de gemeenten, om zich bij het Rijk hard te maken voor uitbreiding 
van middelen en instrumenten. Zo kunnen we effectief optreden tegen grondspeculatie. 
DENK is daarnaast voor een anti-speculatiebeding voor de sociale woningen.
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DENK Beweegt! 
Het is de taak van de provincie om het gebruik van het openbaar vervoer en 
de fiets te stimuleren. DENK vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden 
in een goede infrastructuur voor fiets- en langzaam verkeer. Het openbaar 
vervoer in Zuid-Holland is vergeleken met andere provincies relatief goed-
koop. Desondanks is het openbaar vervoer te duur. Als we niet oppassen 
wordt het openbaar vervoer voor veel reizigers onbetaalbaar. De Provincie 
zal met de concessiehouders in gesprek moeten gaan om het openbaar ver-
voer aantrekkelijker te maken en betaalbaar te houden. Bij nieuwe conces-
sies moeten de voorwaarden strenger worden, zodat de dienstregeling niet 
wordt versoberd en de reiziger centraal staat. 

DENK is daarnaast ook een groot voorstander van personenvervoer over water.  
Het goederenvervoer doet het op dit vlak heel goed, maar zien we dat het 
personenvervoer helaas nog niet meeprofiteert van de al bestaande voorzieningen. 
Reizigers kiezen meestal landroutes, omdat er weinig aanbod is in alternatieve 
waterroutes. Dit is erg jammer want een zesde deel van Zuid-Holland bestaat tenslotte 
uit water. DENK ziet kansen in het versterken van de bereikbaarheid van onze Provincie, 
door de mogelijkheden van personenvervoer over water actiever te verkennen. Dit kan 
ons helpen om de drukte op onze wegen te verminderen. DENK pleit daarom voor 
onderzoek, over hoe we de grote hoeveelheid water in Zuid-Holland effectiever kunnen 
gebruiken, om onze reizigers alternatieven aan te bieden.

Zuid-Hollandse automobilisten behoren tot de meest betalende autogebruikers van 
Europa. Vele MKB’ers, ZZP’ers en werknemers zijn afhankelijk van hun auto en hebben 
moeite met het betalen van deze hoge kosten. De recente brandstofstijgingen als gevolg 
van de oorlog in Oekraïne hebben menig Zuid-Hollander dan ook echt in de problemen 
gebracht. DENK is daarom voor het verlagen van de provinciale opcenten. DENK is voor 
mobiliteit voor iedereen, en is dan ook niet principieel tegen autoverkeer. Iedereen moet 
auto kunnen rijden als hij of zij hier behoefte aan heeft.

5
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DENK is daarentegen wel van mening dat het openbaar vervoer aangemoedigd moet 
worden. DENK is voor duurzame oplossingen, maar niet ten koste van burgers met 
een kleine portemonnee. Autorijden mag geen voorrecht worden voor bestuurders van 
(helaas nog) dure elektrische auto’s. DENK is ook niet principieel tegen nieuw asfalt, 
maar pleit voor maatwerk en het afwegen van nut en noodzaak.

Motoren mogen overal parkeren waar auto’s mogen parkeren maar hoeven daar geen 
parkeergeld voor te betalen. DENK vindt het redelijk als ook motoren parkeergeld betalen 
en pleit voor een onderzoek naar een vorm van parkeerbelasting.

Het is van belang dat Zuid-Holland, ook in de toekomst, duurzaam en makkelijk 
bereikbaar blijft. DENK is daarom voor verdere implementatie en vergroting van het 
deelfietsensysteem. Dit zijn fietsen die tegen lage kosten voor een gelimiteerde tijd 
gebruikt kunnen worden. Dit systeem is niet alleen schoon, maar maakt het voor zowel 
bezoekers als inwoners mogelijk de provincie op eigen wijze te verkennen.  
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DENK Bestuurt! 
DENK Zuid-Holland vindt dat de Provincie meer moet doen om inwoners 
uit onze Provincie te betrekken in de besluitvorming die hier plaatsvindt. 
Het blijkt te vaak dat Zuid-Hollanders geen idee hebben wat voor belang-
rijke besluiten hier genomen worden. Dit moet veranderen. DENK vindt 
dat de Provincie burgers beter moet informeren over provinciale politiek 
en meer mogelijkheden tot inspraak moet geven. Het burgerinitiatief moet 
eenvoudiger en toegankelijker worden.

Lokale inspraak zal ons helpen een beter beeld te vormen voor de besluitvorming 
rondom specifieke gebieden. DENK is daarom ook een groot voorstander van het 
gebruiken van nieuwe technologische ontwikkelingen om de provinciale democratie 
te versterken. Zo kan de Provincie bijvoorbeeld gebruik maken van digitale 
meningspeilingen voor provinciale besluiten. 

DENK is voor uitbreiding van de bevoegdheden van de Commissaris van de Koning. 
De Commissaris van de Koning hoort een rol te spelen bij veiligheidskwesties en 
crisissituaties (vluchtelingen, pandemie). De Provincie vervult al een rol op het gebied van 
aanrijtijden van ambulances. DENK vindt dat ook voor andere vormen van zorg, zoals 
bijvoorbeeld kraamzorg, normeringen ingesteld dienen te worden wat betreft aanrijtijden. 
Om deze rol actief op te kunnen pakken is het van belang dat de Commissaris van de 
Koning betrokken wordt bij de integrale overleggen van de veiligheidsregio’s. 

DENK is voor ondersteuning en bescherming van lokale volksvertegenwoordigers. 
Lokale politiek moet interessant blijven voor nieuwkomers. We merken echter dat 
haatreacties via social media en bedreigingen een barrière vormen voor mensen om  
hun inbreng te leveren in onze politiek. 

DENK wil dat lokale politici en hun medewerkers de mogelijkheid krijgen opgeleid 
en geassisteerd te worden, zodat zij beter om kunnen gaan met hun taken. Lokale 
politici verdienen ook effectiever te worden bijgestaan, indien zij slachtoffer worden van 
onjuiste berichtgeving in de media. Soms worden lokale politici valselijk beschuldigd 
of ten onrechte beticht van zaken die hen ernstige schade toebrengen. DENK is 
daarom voorstander van het aanbieden van een cursus mediawijsheid voor (nieuwe) 
volksvertegenwoordigers.

DENK is voor meer middelen voor lokale en regionale media. Goed functionerende en 
onafhankelijke media zijn essentieel voor het controleren van de politiek en het bestuur 
en voor het inlichten van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer 
budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte 
worden gebracht van de lokale besluitvorming.
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instagram.com/denkzh

twitter.com/denkzh

facebook.com/denkzh

linkedin.com/company/denkzh

DENK behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle in dit ver- 
kiezingsprogramma aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De informatie in dit  
verkiezingsprogramma is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is richtinggevend voor de politieke activiteiten 
van DENK in de periode 2023-2027. Er kunnen geen rechten aan de informatie in dit verkiezingsprogramma worden 
ontleend. DENK heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van dit programma en daarbij gebruik 
gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden.


