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Partij Programma 
De hoofdlijnen van het regeerakkoord van het vorige kabinet Balkenende waren gebaseerd op een 
aantal belangrijke pijnpunten die in de samenleving zichtbaar zijn gemaakt. Deze hoofdlijnen 
zeggen; Nederland moet veiliger, zorg en onderwijs beter, en de integratie in de samenleving sterker. 
Echter, het kabinet Balkenende heeft het niet gehaald. We zijn terug bij AF. Inmiddels zien we ook 
in toenemende mate het terugtreden van lijsttrekkers van bestaande en nieuwe partijen. Hoe zal het 
verder moeten? 

Politieke partij Lijst Veldhoen heeft de doelstelling "het bevorderen van welzijn van iedere 
inwoner van het Koninkrijk der Nederlanden". Dat geldt voor autochtonen èn allochtonen. Wij 
vinden dat ons "welzijn" sterk moet worden bevorderd, immers we voelen ons in toenemende mate 
ongelukkig, ontevreden. 

Burgers een groter gevoel van welzijn geven, vergt een veilige leefomgeving, verbeterde zorg, goed 
onderwijs en studiemogelijkheden en vooral een goed functionerende overheid. Er zijn meer 
probleemgebieden dan waar we de afgelopen maanden op hebben ingezoomd. We willen uitzoomen 
en zien wat er nu echt aan de hand is in Nederland. We zijn te lang gewend geraakt aan het 
toenemend verval op vele fronten, het is tijd voor verandering. 

Een bekende uitspraak is datje elk goed idee kan samenvatten op één A4-tje en hier volgen onze 
doelstellingen, onze Top-5. 

1. Welzijn in het algemeen: 

Er zijn zaken die ons allemaal aangaan. Hieronder treft u de aandachtsgebieden aan waaraan 
we willen werken: 

• ICT-verbeteringen doorvoeren om flexibel werken te bevorderen. (minder fileverkeer tijdens 
spitsuren en betere opvang kinderen mogelijk) 

• Allochtone Nederlanders helpen met integratie, ook op de arbeidsmarkt. Terugdringen 
discriminatie. 

• Wachtlijsten in de gezondheidszorg terugdringen. 
• Arbeidsvoorwaarden verplegend en onderwijspersoneel verbeteren. 
• Gevarieerdere woningbouw, Gezinsvriendelijke omgevingen bevorderen Matigen 

huurprij sstij ging. 
• Fraudebestrijding. Frauduleuze handelingen (bijv. Bouwfraude) straffen, gemaakte winsten 

terugbetalen aan gedupeerden. 
. Bevorderen van de Paardensport en het welzijn  van al onze dieren en de bevordering van 

sportbeoefening in zijn algemeenheid. 
• Werken aan een beter milieu, ook voor de generaties na ons. Verstandig gebruik m.b.t. gebruik 

van reserves, reductie van radioactief afval. 
• Terugdringen van het aantal gokgelegenheden / gokmachines tot 0. Belastingverhoging op 

kansspelen, opbrengst ten goede laten komen van goede doelen. 06-belspelletjes verbieden. 
• Herkennen van de kwetsbaarheid van dak- en thuislozen en de complexheid van hun 

problematiek. Degelijke opvang ondersteunen, daarbij ook de nazorg voor de familie van de 
dakloze. Effectieve opvang en reintegratie van dak- en thuislozen in de samenleving 
bevorderen. 

• Terugdringen prostitutie, hulpverlening voor prostituees verbeteren en reïntegratie in het 
normale arbeidsproces bevorderen dmv. loopbaanbegeleiding en scholing. 

• Verbeterde opvang en rehabilitatiecentra voor verslaafden. 
• Armoedebestrij ding door scheppen van meer scholings- en werkgelegenheid. 

2. Welzijn m.b.t. kinderen en jongeren: 
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De jeugd heeft de toekomst, dus willen we werken aan de volgende punten: 
• Kinderopvang door familieleden stimuleren. 
• Kinderen moeten (veilig) buiten kunnen spelen. Meer speeltuinen in de woonwijken,  alien  met 

toezicht. 
• Busvervoer naar basisscholen stimuleren. 
• Kleinere scholen. Lerarentekort oplossen. 
• Verbetering lespakket voor vervolgonderwijs. Doorstuderen gesubsidieerd. Lesgeld omlaag. 
• Huisvesting voor studenten verbeteren.. 
• Gelijke kansen bij doorstuderen. 

3. Welzijn m.b.t. gezinnen: 

Sterke gezinnen geven een sterke samenleving, dus werken we aan de volgende punten: 
• Een verbeterde maatschappelijke hulpverlening voor gezinnen. 
• Belastingvoordeel één-oudergezinnen. 
• Verbeterde kinderopvang 

4. Welzijn m.b.t. ouderen: 

Ouderen maken een belangrijk deel uit dan onze samenleving, daarom werken we aan de 
volgende punten: 

• Respect voor ouderen. Bevorderen kennisoverdracht naar jongere generaties / adviseurschap / 
mentorrol. 

• Ouderensport bevorderen. 
• Terugdringen wachtlijsten zorginsteliingen, kwaliteit van de zorg verbeteren. 

5. Welzijn m.b.t. onze leefomgeving: 

Normen en waarden 

De overheid en de burger dient zich te houden aan duidelijke normen en waarden. Een vertrouwde 
uitspraak is; "verbeter de wereld, begin bij jezelf'. Daar beginnen we mee, met onszelf. Zo dienen er 
normen te worden gedefinieerd en nageleefd op het gebied van fatsoensregels, sociaal gedrag, 
respect voor de medemens, een gedrageode voor ambtenaren en gezagsdragers als voorbeeldfunctie 
naar de samenleving. Een collectieve heroriëntatie dient plaats te vinden over de oorspronkelijke'  
normen en wafdèn die in Nederland geldig waren. Op scholen en binnen maatschappelijke zorg 
dient onderwijs gegeven te kunnen worden over gedragsregels om deel te kunnen nemen aan de 
samenleving. We mogen en moeten elkaar aanspreken op a-sociaal gedrag zonder angst voor 
represailles. 

Veiligheid 

Preventie, Kwaliteit en Integriteit zijn sleutelwoorden. De kwaliteit van de ordehandhaving alsmede 
het functioneren van politionele diensten dient te worden verbetert. Het oplossingspercentage van 
criminaliteit door de politionele diensten dient drastisch te worden verbeterd. Alle politieagenten, tot 
en met het hoogste niveau (korpsbeheerders) dienen een  assessment  (psychologisch onderzoek) te 
doorlopen waaruit moet blijken of men geschikt is voor de baan. Corruptie leidt, ongeacht 
functieniveau, tot op staande voet ontslag, zonder financiële vertrekregeling of 
overplaatsingsmogelijkheden. Gezagsdragers die ongeschikt zijn voor het vervullen van de functie 
(disfunctioneren) dienen te worden omgeschoold. Geen nieuwe agenten erbij voordat efficiency en 
doelstellingen zijn bereikt Identificatieplicht voor elke inwoner, De strafmaat dient te worden 
herzien en straffen verzwaard. Voor elke gedetineerde geldt een heropvoedingtraject met een 
examen. Drughandel en illegaal wapenbezit dient zwaarder te worden aangepakt. 
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Immigratie 

Toelating tot Nederland alleen mogelijk met een arbeidsvergunning. Strengere selectie - en 
toelatingscriteria, vooraf moet een  assessment  plaatsvinden met een resultaatverphchting Hieraan 
gekoppeld wordt de verblijfsvergunning. Illegalen worden teruggezonden naar het land van 
herkomst, nadat ze zijn geregistreerd. We hopen als partij dat deze punten over "welzijn" u 
aanspreken. Om iets te kunnen betekenen in de samenleving hebben we uw steun nodig. Mogen wij 
bij de komende verkiezingen op uw stem rekenen? 

Politieke Partij Lijst Veldhoen 
Rotterdam, november 2002. 
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