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1. Openbare orde en veiligheid 
• Wij zijn van mening toegedaan dat 

misdaadpreventie het meest 
effectieve instrument is om de 
veiligheid van de burger te vergroten. 

• Het systeem van stadswachten moet 
aanzienlijk worden uitgebreid. 

• Slachtoffers verdienen meer aandacht 
en rechten dan tot nu toe het geval is. 

2. AOW en Pensioenen 
• De AOW moet welvaartsvast worden 

en mag niet meer aan overige 
uitkeringen worden gekoppeld, tevens 
dient zij gewaarborgd te zijn. 

• Gelijkberechtiging van Invaliditeits 
inkomen tussen de Nederlandse 
militairen en die van het voormalig KNIL 
is gewenst 

3. Gezondheidszorg 
Prioriteit dient gegeven te worden aan: 

Verhoging van het aantal handen aan 
het bed. 

• Modernisering en uitbreiding van het 
aantal verzorgings- en verpleeghuizen. 

• Verruiming en vereenvoudiging van 
het systeem van persoonsgebonden 
budgetten (PGB). 

• Tekort aan huis-, tandartsen en 
verpleegkundigen moet door 
uitbreiding van het aantal 
opleidingsplaatsen worden 
aangepakt. 

4. Ouderenzorg 
• Aanpassing van de budgetten voor de 

ouderenzorg aan het huidige 
welvaartspeil is noodzakelijk. 

• Uitbreiding van bestaande 
verzorgingshuizen en/of 
wooneenheden voor o.a. de Indische 
bevolkingsgroep is eveneens 
noodzakelijk 

5. Volkshuisvestiging en Ruimtelijke 
ordening 
• Huurstijging mag maximaal gelijk zijn 

aan de inflatie. 
• Wij wensen een wettelijk kader om de 

woningbouwcorporaties te verplichten  

om openbare verantwoording te 
geven van gevoerd financieel beleid. 
Wij propageren ordening van de 
ruimte waarbij een goed evenwicht 
gevonden wordt tussen wonen, werken 
en recreëren. 

6. Binnenlands bestuur 
o Wij zijn voor beëindiging van de 

gedoogcultuur op alle terreinen van 
bestuur. 

o De kwaliteit van het ambtenaren 
apparaat zal moeten worden 
verbeterd. 

• Het ministerie van onderwijs dient 
drastisch te worden ingekrompen. 

• Wij zijn voor een doelmatige financiële 
controle van besteding van 
gemeenschapsgelden door de 
bestuurlijke lichamen. 

7. Justitie 
o Wij willen een definitief einde aan de 

discussie of degenen die uit het 
voormalig Nederlands Indië geboortig 
dan wel afkomstig zijn nu allochtoon of 
autochtoon genoemd worden. Zij zijn 
Nederlanders. 

• Het aantal officieren van justitie en 
rechters dient te worden vergroot om 
strafzaken sneller te kunnen 
afhandelen. 

8. Economie 
o Wij gaan uit van een groei van het 

bruto-binnenlands product in de 
komende vier jaren van gemiddeld 2%. 

• Economische groei moet resulteren in 
een begrotingsoverschot, waardoor er 
meer financiële armslag ontstaat die 
kan worden ingezet voor financiering 
van de toenemende zorgvraag. 

9. Financiën 
• Wij willen dat de hypotheekrente 

geheel aftrekbaar blijft. 
• Wij zijn voor handhaving van de 'Zalm-

norm'. 
• Wij wensen dat "het kwartje van Kok" in 

mindering wordt gebracht op de 
benzineprijs. 



10. Sociale zaken en Welzijn 
• Wij streven naar een basisinkomen voor 

iedere Nederlander. 
• De invoering van de Algemene 

Nabestaanden Wet heeft tot 
schrijnende, onaanvaardbare situaties 
geleid, en deze dient drastisch te 
worden herzien. 

• Wij streven ook naar extra scholing van 
kansarme jongeren. 
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