
Inclusief Haarlemmermeer 
 
Haarlemmermeer is trots op het feit dat het sinds een aantal jaar 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.  

We hebben de verkiezingsprogramma’s van alle partijen naast elkaar gezet, om te kijken wat nu hun 
visie is op diversiteit en inclusiviteit voor de komende vier jaar.  
In Haarlemmermeer doen maar liefst 14 partijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 

maart 2022.  

 
VVD 
In relatie tot inclusie: 

- Statushouders krijgen geen automatische voorrang meer bij de toewijzing van sociale 
huurwoningen 

- Nieuwkomers moeten een extra verklaring ondertekenen waarin zij de rechten en 
gelijkwaardigheid van vrouwen en de LHBTI-gemeenschap erkennen; 

- Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk. 
VVD Haarlemmermeer - Verkiezingsprogramma 2022-2026 
 
HAP Haarlemmermeerse Actieve Politiek 
In relatie tot inclusie: 

- Staan voor een inclusieve, duurzame en rechtvaardige samenleving. Niemand hoeft tussen 
wal en schip te vallen 

- Alle voorzieningen, zoals scholen, sportverenigingen, dorpshuizen en andere zaken die voor 
iedereen bedoeld zijn, zijn toegankelijk en bereikbaar voor mensen met een lichamelijke 
(motorische, visuele en auditieve) beperking 

- Iedereen in Haarlemmermeer moet zich zelf kunnen zijn  
Standpunten – HAP (haarlemmermeerseactievepolitiek.nl) 
 
CDA 
In relatie tot inclusie: 

- Zij aan Zij, kracht van het collectief als antwoord op de gevolgen van het alsmaar groeiende 
individualisme 

- Het CDA wil dat Haarlemmermeer zich in blijft zetten voor een inclusieve samenleving 
waarbij er aandacht is voor het verbeteren van de veiligheid, sociale acceptatie en 
weerbaarheid van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders (LHBT’ers) en verder 
iedereen die zich niet thuis voelt in een van deze hokjes 

- Willen dat iedereen mee kan doen. We helpen die mensen voor wie meedoen niet altijd 
vanzelfsprekend is. Dit geldt bijvoorbeeld voor statushouders, mindervaliden of mensen met 
psychische problemen, die vaak tussen wal en schip vallen. 

Verkiezingsprogramma (cda.nl) 
 

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/47738/verkiezingsprogramma-2022-2026
https://haarlemmermeerseactievepolitiek.nl/standpunten/
https://www.cda.nl/noord-holland/haarlemmermeer/standpunten/verkiezingsprogramma


Forza!Haarlemmermeer 
In relatie tot inclusie: 

- Forza! staat pal voor de Nederlandse cultuur, tradities en gebruiken. Zo zijn zij voorstander 
van Sinterklaas en Zwarte Piet  

- Vindt dat alle afspraken uit het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap strikt nageleefd moeten worden 

Verkiezingen 2022 - Forza! Haarlemmermeer (forzahaarlemmermeer.nl) 
 
GroenLinks  
In relatie tot inclusie: 

- Om het belang van de open, vrije samenleving te onderstrepen houdt GL ook de gedachte 
aan de Tweede Wereldoorlog en het slavernijverleden levend 

- Haarlemmermeer blijft ambitieus en koplopergemeente als het gaat om het VNverdrag voor 
de rechten van mensen met een beperking. 

- Statushouders zijn welkom  
GroenLinks presenteert programma 2022-2026: ‘Haarlemmermeer, een gemeente vol kansen’ | 
GroenLinks Haarlemmermeer 
 
D66 
In relatie tot inclusie: 

- Als gemeente inclusief en toegankelijk communiceren; Dd geschreven en digitale 
communicatie is beschikbaar in meerdere talen.  

- De gemeente behartigt actief de belangen van de LHBTIQ+ gemeenschap 
D66 Haarlemmermeer — Verkiezingsprogramma 
 
PvdA 
In relatie tot inclusie: 

- Jongeren hebben meer invloed door meer jongerenraden  
- Verhoog pakkans van daders van discriminatie en racisme 
- Prioriteer de bestrijding van discriminatie op grond van huidskleur, afkomst, seksuele 

voorkeur en religie. 
Verkiezingsprogramma 2022 - PvdA Haarlemmermeer 
 
Christenunie-SGP 
In relatie tot inclusie: 

- De overheid dient de bescherming van de zwakken in de samenleving nadrukkelijk tot haar 
taak te rekenen.  

- Gastvrijheid is een Bijbelse opdracht. Statushouders verdienen een gastvrije benadering en 
moeten met urgentie aan een woning worden geholpen. Statushouders krijgen echter geen 
voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning.  

Verkiezingsprogramma 2022-2026 - ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer 
 
 EENHAARLEMMERMEER 
In relatie tot inclusie: 

- Voorkom eenzaamheid en depressie door meer sociale activiteiten met anderen 
- Stimuleren van burgerinitiatief.  

EEN-HAARLEMMERMEER 
 
SRH Sociaal Rechts Haarlemmermeer 
In relatie tot inclusie: 

- SRH vindt dat de burgers niet alleen betrokken moeten worden met de verkiezingen; 
uitvoerige participatie en referenda gaan daar bij helpen 

https://forzahaarlemmermeer.nl/verkiezingen-2022/
https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-presenteert-programma-2022-2026-haarlemmermeer-een-gemeente-vol-kansen
https://haarlemmermeer.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-presenteert-programma-2022-2026-haarlemmermeer-een-gemeente-vol-kansen
https://d66.nl/haarlemmermeer/verkiezingsprogramma/
https://haarlemmermeer.pvda.nl/nieuws/verkiezingsprogramma-2022/
https://haarlemmermeer.christenunie.nl/verkiezingsprogramma-2022-2026
https://een-haarlemmermeer.nl/#programma


- Statushouders krijgen na 6 maanden een woning, niet eerlijk. 
Standpunten (sociaalrechts.nl) 
 
Gezond Haarlemmermeer 
In relatie tot inclusie: 

▪ Bij woningbouw moet er rekening worden gehouden met de specifieke woonwensen van 
ouderen zoals aanpassingen aan de woning, de locatie en gemeenschappelijke voorzieningen 

▪ Leraren, zorgmedewerkers en politieagenten krijgen voorrang bij sociale huurwoningen. 

Partijprogramma - GEZOND Haarlemmermeer - U blijft belangrijk! 
 
Blanco (C. Jankie) 
----- 
 
Forum voor democratie  
In relatie tot inclusie: 

- Bescherming van Nederlands historisch erfgoed 
- Statushouders/asielzoekers geen voorrang geven op woningen   
- Geen gedwongen diversiteit. 

Gemeenteraad - Forum voor Democratie (fvd.nl) 
 
Belang van Nederland  
In relatie tot inclusie: 

- Positieve discriminatie bestaat niet 
- Geen doelgroepen worden bevoordeeld bij de toewijzing van banen en woningen  
- Voorstander van meer directe democratie.  

BVNL - Voor een realistisch Nederland 

https://www.sociaalrechts.nl/standpunten
https://www.gezondhaarlemmermeer.nl/partijprogramma/
https://www.fvd.nl/gemeenteraad
https://bvnl.nl/haarlemmermeer/

