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Inclusief Haarlem 

Haarlem is trots op het feit dat het sinds 2012 koploper- en regenbooggemeente is.  
Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van 
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen 
(LHBTI’s). Maar kunnen we dan al spreken van een inclusieve stad? 
 
Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige 

rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie. Mensen kunnen om 

verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. 

Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, huidskleur, godsdienst, seksuele 

oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Het werken aan een 

inclusieve samenleving vraagt continue aandacht.  

In het huidige coalitieprogramma Duurzaam Doen, gaan welgeteld twee alinea’s over diversiteit. 
Zoals de naam al doet vermoeden, staat in dit programma vooral duurzaamheid centraal.  
Dit programma is op 1 juni 2018 tot stand gekomen door het verbond tussen GroenLinks, PvdA, D66 
en CDA Haarlem. Daarom hebben we onder meer de verkiezingsprogramma’s van deze partijen naast 
elkaar gezet, om te kijken wat nu hun visie is op diversiteit en inclusiviteit voor de komende vier jaar.  
Ook hebben we gekeken naar de ‘hoofdstukken’ over dit onderwerp in de verkiezingsprogramma’s 

van de andere politieke partijen. In Haarlem doen maar liefst 18 partijen mee met de 

gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.  

Dat Haarlem een regenboogstad is, is geen verrassing als je kijkt naar de verkiezingsprogramma’s van 
vrijwel alle partijen. Wat voor sommigen ook niet een verrassing zal zijn, BVNL wil geen nieuwe 
vluchtelingen in Haarlem. In het licht van de recente actualiteit betekent dit dus ook geen 
vluchtelingen uit Oekraïne. 
Het paard van Sinterklaas is echter wel gewoon welkom, aldus Hart voor Haarlem.  
 
We hebben enkele standpunten over inclusie, van elke partij op een rijtje gezet.   
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GroenLinks  
Bij GroenLinks is Jasper Drost aangewezen als lijsttrekker. ‘De gezonde stad’ is de titel van het 
verkiezingsprogramma van de partij. 

In relatie tot inclusie: 

- GroenLinks komt op voor de rechten van gemarginaliseerde groepen en voor een inclusieve 
samenleving 
- GLH ziet meer aandacht voor (institutioneel) racisme en discriminatie. Dit is een goede 
ontwikkeling, maar nog niet genoeg. Pleiten voor blijvende aandacht betreffende het tegengaan van 
discriminatie en racisme, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie 
- Mensen die uit andere landen zijn gevlucht omdat ze anders denken en niet de vrijheid hebben 
zoals in Nederland, zijn welkom 
- Voor mensen met een beperking zet GLH in op het verder vergroten van de toegankelijkheid van 
openbare gebouwen in Haarlem en op leenrolstoelen in openbare fietsenstallingen. Ook zou er voor 
hen een (Haarlemse) ambassadeur moeten komen.  

Meer weten? GroenLinks deelt het partijprogramma hier. 
 
PvdA  
De lijsttrekker van de PvdA Haarlem is Floor Roduner. Het verkiezingsprogramma van de PvdA 
Haarlem heet ‘Wij zijn Haarlem’.  

In relatie tot inclusie: 

- Voor elkaar opkomen 
- De nieuwe Inburgeringswet biedt kansen om nieuwkomers beter op te vangen in de lokale 
samenleving. Werken en de taal leren kan worden gecombineerd en de directe toegang tot 
arbeidsmarkt en scholing brengt mensen met elkaar in contact 
- Extra inzetten op discriminatie op de huurmarkt. Starten met een huurteam en introduceren 
verhuurdersvergunningen. Discrimineer je? Dan ben je je vergunning kwijt. 
- De gemeente draagt zorg voor een “bad, bed en brood”-voorziening voor uitgeprocedeerde 
asielzoekers en andere ongedocumenteerden die in onze stad verblijven. 

Lees het complete partijprogramma van de PvdA Haarlem hier. 
 
VVD  
Peter van Kessel is de lijsttrekker van de VVD tijdens de Haarlemse gemeenteraadsverkiezingen 2022. 
Het verkiezingsprogramma van de VVD Haarlem heeft de titel ‘Bouwen aan de toekomst’. 

In relatie tot inclusie: 

- Waar iedereen meedoet en integreert 
- Een deel van de Nederlandse bevolking is onvoldoende digitaal vaardig. Zetten daarom in op het 
bijbrengen van digitale vaardigheden 
- Ondersteunen organisaties die integratie bevorderen 

Hier lees je het volledige verkiezingsprogramma van VVD Haarlem. 
 
 
D66  
De lijsttrekker van D66 is Meryem Cimen. Zij en haar partij staan onder meer voor: 

https://haarlem.groenlinks.nl/nieuws/verkprogr-2022
https://haarlem.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2022-2026/
https://haarlem.vvd.nl/nieuws/45727/verkiezingsprogramma-bouwen-aan-de-toekomst
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In relatie tot inclusie: 

- Begint met een gemeentelijke organisatie die diversiteit omarmt en actief inzet op een ambtelijk 
apparaat waarin iedereen welkom is 
- Daarbij blijft D66 zich inzetten om de rechten en de vrijheden van de LHBTIQ+ gemeenschap te 
beschermen 
- Voorstander van een nieuwe gemeentewebsite, waarbij stukken beter vindbaar zijn 

Lees hier het complete verkiezingsprogramma van D66 Haarlem. 
 
CDA  
Het CDA Haarlem heeft Ron Dreijer naar voren geschoven als lijsttrekker voor de Haarlemse 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

In relatie tot inclusie: 

- Extra aandacht voor zelfdoding bij (LHBTIQ+)-jongeren is noodzakelijk 
-In overleg met de Islamitische Raad een geschikte plaats bepalen voor een Islamitische 
begraafplaats 
-Familie en gezin steunen in de opvoeding en er zijn wanneer het even niet lekker loopt. 
Ondersteuners, waaronder de sociaal wijkteams en de Centra voor Jeugd en Gezin, werken optimaal 
en oplossingsgericht met elkaar samen. 

Hier vind je het verkiezingsprogramma van CDA Haarlem per onderwerp. 
 

SP 
Sibel Özogul-Özen mag zich de lijsttrekker van de SP Haarlem noemen. De SP staat onder meer voor: 

In relatie tot inclusie: 

- Een solidair Haarlem 
-Het duurt veel te lang voordat het rijk de slachtoffers van het toeslagenschandaal compenseert, 
daarom moet de gemeente dit voorschieten 
-Geen heksenjacht meer op bijstandsgerechtigden. Een vergissing is geen fraude en moet niet leiden 
tot een boete. 

Meer over het verkiezingsprogramma van de SP Haarlem lees je hier. 
 

Trots Haarlem 
De lijsttrekker van Trots Haarlem is Sander van de Raadt. 

In relatie tot inclusie: 

Speerpunten 

- Sport & Cultuur voor alle Haarlemmers 
- Meer aandacht voor jeugd(zorg), ouderen, mensen met een beperking; test met gratis OV 
- De overheid dient te erkennen dat mannenontmoetingsplaatsen (MOP’s) in een behoefte 

voorzien. 
 
OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem heeft Frans Smit aangewezen als lijsttrekker.  

https://d66.nl/haarlem/verkiezingsprogramma/
https://haarlemsemaat.nl/verkiezingsprogramma/
https://haarlem.sp.nl/verkiezingsprogramma-2022-2026


[Typ hier] 
 

In relatie tot inclusie: 

- Haarlem is voor alle Haarlemmers 
- De wijkraden kennen hun wijken.  

Lees hier het complete partijprogramma van OPHaarlem. 
 
Actiepartij  
De Actiepartij Haarlem heeft Gertjan Hulster aangewezen als lijsttrekker.  

-Hard optreden tegen racisme, fascisme, discriminatie en seksueel geweld  
-geweld tegen de LHBTQI+-gemeente niet pikken 
-vluchtelingen beschermen en opvangen. 
 
Jouw Haarlem 
Jouw Haarlem heeft Moussa Aynan aangedragen als lijsttrekker van Jouw Haarlem.   
 
In relatie tot inclusie: 

-Uitsluitend nog subsidie-relaties aangaan met organisaties die diversiteit en inclusiviteit steunen 
-Diversiteitsweek in oktober 
-Of je een hoofddoek draagt, een keppeltje opzet, of de regenboogvlag uithangt, in Haarlem mag 
iedereen in alle veiligheid zichzelf zijn.  

Het verkiezingsprogramma is hier te vinden. 

Hart voor Haarlem 
Louise van Zetten is de lijsttrekker van Hart voor Haarlem.  

In relatie tot inclusie: 

-De Joodse geschiedenis zichtbaar maken in Haarlem 
-Hart voor Haarlem is tegen elke vorm van discriminatie. Integratie betekent wel dat nieuwkomers 
ervoor zorgen dat ze de taal leren, en zich aanpassen aan de Nederlandse waarden. Hart voor 
Haarlem koestert de Nederlandse cultuur en vindt dat het paard van Sinterklaas beslist moet blijven. 
Haarlem vangt asielzoekers op naar de draagkracht van onze gemeente. 

RevCIJ-partijprogramma 2022-2026 definitief (hartvoorhaarlem.nu) 

 
ChristenUnie 
De lijsttrekker van de ChristenUnie Haarlem voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is Frank 
Visser. In het kort staat de partij onder meer voor: 

In relatie tot inclusie: 

-Er moet een armoedepact komen van de gemeente met alle organisaties die armoede kunnen 
signaleren: woningcorporaties, energiebedrijven, voedselbank, hulpverleningsorganisaties, 
zorginstellingen, jeugdzorg, onderwijs, etc. Hiervoor zijn afspraken nodig over de omgang met 
gegevens van cliënten 
-Toegankelijkheid is de norm. Alle websites en apps van de gemeente, semioverheidsinstellingen 
zoals Spaarnelanden en SRO en gesubsidieerde instellingen zoals musea, cultuurpodia en de 

https://ophaarlem.nl/ons-programma/
https://www.jouwhaarlem.nl/
https://www.hartvoorhaarlem.nu/wp-content/uploads/2022/02/Partijprogramma-HvH-2022-2026.pdf
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bibliotheek moeten zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 januari 2024 voldoen aan alle 
toegankelijkheidseisen voor gehandicapten. 

Wie meer wil weten vindt hier het partijprogramma van de ChristenUnie Haarlem. 
 
Partij voor de Dieren 
Jacqueline van den Broek is aangesteld als de lijsttrekker van de Haarlemse afdeling van de Partij 
voor de Dieren. De partij heeft onder meer deze speerpunten: 

In relatie tot inclusie: 

-Haarlem pakt discriminatie op de arbeidsmarkt aan, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van 
anoniem solliciteren 
-Er komt een volwaardig Haarlems slavernijmonument 
-Weg met het hokjesdenken. 

Het hele programma van de PvdD is hier te vinden. 
 
Lijst 14 Blanco 
Pieter Vonck is de lijsttrekker. 

BVNL 
BVNL staat voor Belang van Nederland. De lijsttrekker van de Haarlemse afdeling is Diederik van 
Ommeren. De partij staat bijvoorbeeld voor: 

In relatie tot inclusie: 

-Er komen geen nieuwe vluchtelingen bij in Haarlem 
-Immigranten in Haarlem passen zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en 
bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een 
vereiste   
-De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en kunnen 
oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren  
-Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente 
Haarlem ondersteunt hen niet en verleent hun geen opvang. Ook geen bed, bad en brood. 

Het verkiezingsprogramma van BVNL Haarlem vind je hier. 
 

50PLUS 
Voor 50PLUS is Albert Keevel naar voren geschoven als lijsttrekker.  

In relatie tot inclusie: 

-De kloof tussen arm en rijk verkleinen 
-Om de wijken vitaal te houden is het noodzakelijk dat gestreefd wordt naar goede en 
gebruiksvriendelijke verbindingen en behoud van voorzieningen 
-Bij het reserveren van mindervaliden parkeerplekken meteen ook zorgen dat de betreffende 
stoeprand verlaagd wordt. 

Bekijk hier het hele verkiezingsprogramma van 50PLUS Haarlem. 
 
Forum voor Democratie 

https://haarlem.christenunie.nl/programma2022#programma-christenunie-haarlem-2022-2026
https://haarlem.partijvoordedieren.nl/
https://bvnl.nl/wp-content/uploads/2022/02/Verkiezingsprogramma-BVNL-Haarlem-2022-Groot.pdf
https://50pluspartij.nl/images/2019/noordholland/verkiezingsprogramma_50PLUS_Haarlem_2022-2026.pdf
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Lijsttrekker voor FvD Haarlem is Emilia Mertens. 

In relatie tot inclusie: 

-Volledige gelijkheid voor de wet 
-Geen ‘quota’ of ‘positieve’ discriminatie 
-Geen gedwongen ‘diversiteit’. 

DENK 
Abdulkayyum Jaddar is de lijsttrekker van DENK Haarlem. 
 
In relatie tot inclusie: 

-Maak afspraken met de politie om discriminatiebestrijding een topprioriteit te maken 
-De gemeente moet meer campagnes tegen discriminatie gaan houden. 

 


