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‘Voor elkaar, met elkaar, samen voor Rijswijk’ 
‘Voor de toekomst van Rijswijk’ 
 

 
“ Een programma waar iedere Rijswijker zich bij thuis moet voelen en een programma waarbij we 
niemand uitsluiten” ,  zegt lijsttrekker  Hagenaars over het verkiezingsprogramma dat de Rijswijkse 
PvdA deze week presenteert.  Die presentatie gaat geheel persoonlijk: het verkiezingsprogramma wordt 
door de kandidaten  persoonlijk gebracht.  De komende tijd zullen er op Twitter en Facebook en op de 
Rijswijkse PvdA- site, foto’s en korte verslagen van de aanbiedmomenten verschijnen. 
 
Het PvdA verkiezingsprogramma  ‘Voor de toekomst van Rijswijk’ zet  bestaanszekerheid voor iedereen 
centraal. Dit verkiezingsprogramma van de PvdA Rijswijk voor 2014-2018 is onlangs door de leden 
vastgesteld en staat inmiddels op de eigen website van de partij. 
 
De PvdA is trots op Rijswijk. De PvdA heeft  verantwoordelijkheid genomen  voor het besturen van 
Rijswijk bijvoorbeeld:  de minima zijn ontzien, het rijke aanbod aan voorzieningen is gehandhaafd, er is 
aandacht voor sociale en betaalbare  woningbouw, RijswijkBuiten is voorbeeldig  als het gaat om 
duurzaamheid.  
 
”We willen de bestaanszekerheid voor iedereen waarborgen. We doen dat door te bevorderen dat 
iedereen die dat kan, werkt. Maar als dat niet mogelijk is, zullen wij erop toezien, dat de gemeente een 
passende uitkering verstrekt, tegelijk met het bieden van een opstap naar scholing en betaald of 
onbetaald werk”, zegt Hagenaars. 
 
De Rijswijkse PvdA  vindt  het van groot belang dat kinderen en volwassenen hun talenten en 
mogelijkheden kunnen ontplooien. Daarom dient toegang tot scholing, sport en cultuur voor iedereen 
mogelijk zijn, ook voor mensen met een smalle beurs;  bijvoorbeeld met de Ooievaarspas. 
  
De PvdA wil de onderlinge betrokkenheid in Rijswijk bevorderen: in wijken en buurten, tussen ouderen 
en jongeren, tussen hogere en lagere inkomens. Daarmee blijft Rijswijk een aangename gemeente om 
in te wonen, ook in de toekomst. 
 
Rijswijk moet  een echt duurzame gemeente worden. Een gezond leefklimaat is niet alleen voor nu 
maar vooral voor de toekomst van groot belang. 
 
”Voor ons is respect voor elkaar -ongeacht huidskleur, cultuur, godsdienst, geaardheid en leeftijd- een 
basisvoorwaarde voor de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. 
  
We maken ons sterk voor de emancipatie en/of de participatie van groepen mensen die niet -of 
moeilijk- kunnen meedoen met en binnen de Rijswijkse samenleving.  Daarmee maakt Rijswijk het 
verschil. Ook in Rijswijk zullen de komende jaren enkele belangrijke taken op sociaal terrein door het 
Rijk aan de gemeente worden overgedragen. Tevens wordt een forse bezuiniging doorgevoerd. We 
moeten creatief én sociaal die nieuwe sociale werkelijkheid vormgeven.” 



 
 

“Uitganspunt is en blijft voor ons, dat de kwaliteit van de zorg voor de mensen die dat nodig hebben, 
niet in het geding komt. “ 
 
Speerpunten in het PvdA-verkiezingsprogramma zijn: 
Werken: bestaanszekerheid voor iedereen 
Wonen: betaalbaar en goed wonen voor iedereen bereikbaar 
Onderwijs: goed onderwijs voor ieder kind 
Duurzaamheid: een duurzaam Rijswijk, in het belang van iedereen 
Geld : financiën op orde is in ieders belang 
Welzijn : Rijswijk, een samenleving voor iedereen is voor iedereen leefbaar, met behoud van de kwaliteit 
van onze voorzieningen 
 
 
 
 
Voor meer informatie,  uitgebreide verkiezingsprogramma kijk op: www.rijswijk.pvda.nl   

of mail naar  rijswijk@pvda.nl   ,  @PvdARijswijk                   https://www.facebook.com/rijswijkse.pvda 

 
 
 
 

Noot voor de redactie 
 

Erik van der Veer,  kandidaat, fractielid, campagnecoördinator:  06 51 59 50 89 
Yvonne Hagenaars lijsttrekker      06 42 02 14 98 

http://www.rijswijk.pvda.nl/
mailto:rijswijk@pvda.nl

