
Programma van OPHaarlem  2014 - 2018  

OPHaarlem 
www.ophaarlem.nl  
    OPHaarlem      OPHaarlem 
Algemeen contact:  
secretariaat@ophaarlem.nl  Pagina  1 

 
PROGRAMMA 

2014 - 2018 
 

 
OPHaarlem 
                            Ouderen Partij Haarlem 

 
 
 

Sociaal, sterk en voor U 
 
 
 
 
 
 
 



Programma van OPHaarlem  2014 - 2018  

OPHaarlem 
www.ophaarlem.nl  
    OPHaarlem      OPHaarlem 
Algemeen contact:  
secretariaat@ophaarlem.nl  Pagina  2 

Voorwoord 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van OPHaarlem, de Ouderen Partij Haarlem. 
 
Met de steeds groter wordende groep kwetsbare medeburgers in onze gemeente is het belangrijk dat 
de belangen van deze grote groep behartigd worden in het bestuur van de gemeente.  
OPHaarlem is de vertaling hiervan. Wij komen op voor de belangen van de onze inwoners van 
Haarlem en Spaarndam met daarbij extra aandacht de kwetsbare medeburgers en voor de senioren in 
de samenleving.  
 
Wij staan als OPHaarlem voor: 
 
Samen doen 

! Wij streven naar een balans in en een goede kwaliteit van het woon-, werk en leefklimaat in 
onze gemeente. Naast aandacht voor het algemene belang moet ook hoge prioriteit gegeven 
worden aan de leefwereld van de individuele mens. Vereenzaming als toenemend probleem 
krijgt onze bijzondere aandacht. Wij streven er naar dat voor iedereen onze sociale, culturele 
en educatieve voorziening toegankelijk blijven. Samen zijn wij onze gemeente. 

 
Werken, Wonen, Veiligheid 

! Een goed bestuur zet zich in voor kwalitatief goede werkgelegenheid en voor een variëteit in 
woningen voor alle Haarlemmers en Spaarndammers en voor een stad, waarin mensen zich 
veilig voelen. De OPHaarlem maakt zich sterk voor een dynamische en veilige gemeente met 
voor een ieder betaalbaar wonen. Haarlem en Spaarndam hebben veel bijzondere gebouwen, 
straten en pleinen; OPHaarlem maakt zich sterk voor het behoud hiervan. 
 

Gelijkheid 
! Sociale rechtvaardigheid met als uitgangspunt gelijke rechten, plichten en mogelijkheden voor 

iedereen, ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid, ras of religie. 
 
Milieu 

! Een gemeente, waarin mensen respect hebben voor hun medemens, de omgeving waarin 
men woont, de natuur en het milieu. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor de natuur en 
het milieu. 
 

Zorg en welzijn 
! Zorg- en welzijnsvoorzieningen dienen voor alle inwoners beschikbaar en betaalbaar te zijn en 

te blijven. Onze speciale aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare groepen en senioren in 
de samenleving. 

 
De zeven speerpunten van OPHaarlem 

! De mogelijkheid om senioren en mensen met een beperking voor de hoofdingang van het   
Centraal Station af te kunnen zetten; in zijn algemeenheid toegankelijkheid van gebouwen en  
wegen voor mensen met een beperking verbeteren. 

 
! Optimale ondersteuning van wijkraden en wijkinitiatieven; sterke wijken zijn sociale wijken. 

 
! Haarlem en Spaarndam Schoon: geen zwerfvuil en afvalbakken op tijd leeg. 

 
! De mogelijkheid om in zorgcentra voor doelgroepen met specifieke wensen een aangepaste 

woon- en leefomgeving te creëren. 
 

! Armoedebestrijding: ruimhartig kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke belastingen voor 
minima moet blijven. 
 

! Behoud van het monumentale karakter van Haarlem en Spaarndam. 
 

! Schooltuinen, kinderboerderijen en speeltuinen moeten open en in stand blijven vanwege het  
educatieve belang 
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Hoe wij ons sterk maken voor een verankering van onze ambities in het gemeentelijke beleid kunt u 
lezen in ons programma. 
 
Wij wensen u veel leesplezier en hopen te mogen rekenen op uw steun zodat wij straks gezamenlijk 
Haarlem en Spaarndam socialer, leefbaarder en mooier kunnen maken. 
 
Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u zich aanmelden als lid, dan kunt u contact opnemen met ons: 

Het bestuur van OPHaarlem bestaat uit: 
 
Voorzitter:   Zubeyir Gungor 
Secretaris   Frans Smit 
Penningmeester  Ko de Leeuw 
 
 
Social media: 
 
Website:   www.ophaarlem.nl 
Twitter:    OPHaarlem 
Facebook:   OPHaarlem 
 
 
Contact via: 
 
Secretariaat OPHaarlem 
Telefoon: 023-5253685 
Email:  secretariaat@ophaarlem.nl  
 

Kandidaat-raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014: 

1 Femke de Leeuw 
2 Frans Smit 
3 Joop van Haren 
4 Bert Koekkoek 
5 Orhan Kose 
6 Ton Nederpelt 
7 Annemiek Kok 
8 Agnes van Opstal 
9 Martin van der Weide 
10 Alexandra Zin 
11 John Diekema 
12 Ton Belder 
13 Nico Mast 
14 Edward de Bell 
15 Eugenie van den Berg 
16 Christel Conroy 
17 Zubeyir Gungor 
18 Ugur Topcinar 
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Zorg & Welzijn 

Onderwerp Doel Actie 
Maatschappelijke 
ondersteuning 

! Het bevorderen van actieve 
deelname aan alle maat- 
schappelijke voorzieningen 

! Bevordering van sociale en 
maatschappelijke integratie 
van kwetsbare groepen en 
burgers. Aanpak verborgen 
eenzaamheid 

! Vrijwilligerswerk ondersteunen, 
 maar voorkomen dat betaalde 

functies verdrongen worden. 
! Laagdrempelige voorzieningen die de 

deelname aan de maatschappij 
bevorderen. 

! Toegankelijkheid van gebouwen en 
wegen voor minder validen. 

! Wijkcoördinatie en wijkcentra met 
hun voorzieningen onder de 

 aandacht brengen van doelgroepen. 
 

Zorg en 
gezondheid 

! Wachtlijsten thuiszorg 
verkorten 

 
 

 
! Het stimuleren van ‘bewegen’ 

voor alle leeftijdsgroepen 
! Preventieve aanpak 

gezondheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Doelgroepen met specifieke 

wensen 
 
 

 

! Betere afspraken met hulpverlenende 
instanties 

! Opzetten van buurtprojecten zoals 
‘buur helpt buur’ 
 

! Projecten om seniorensport te 
stimuleren ondersteunen 

! Betaalbare mogelijkheden om sport 
te beoefenen 

! Campagnes om meer te bewegen en 
gezonder te leven bevorderen 

! Voorlichting op scholen over alcohol- 
en drugsgebruik  

! Uitbreiding aantal defibrillatoren en 
opleiding vrijwilligers 

! Binnen de WMO de voorziening 
afstemmen op de cliënt 

! Kleinschalige gezondheidscentra in 
de buurt 
 

! De mogelijkheid creëren om te 
kunnen voldoen aan specifieke 
wensen binnen een aangepaste 
woon- en leefomgeving (m.n. in 
zorgcentra) 

 
Sociale zaken ! Armoede bestrijden  

 
 
 
 

 
 
! Versterkte uitstroom uitkering 

 
 
 
 
 
 
 
 
! Zin in het leven aanmoedigen 

! Ruime en duidelijke voorlichting over 
bijvoorbeeld de bijzondere bijstand 

! Het actief opsporen van zorgmijders 
! Ruimhartig kwijtscheldingsbeleid van 

gemeentelijke belastingen 
! Armoedemonitor instellen 

 
! Verkorten wachtlijsten 

schuldhulpverlening 
! Voorkomen van toename schuld 
 vanwege lang wachten op uitkering 
! Bijzondere bijstand voor de eigen 

bijdrage WMO; ook voor mensen die 
de chronisch zieken- en 
gehandicaptentoeslag ontvangen 
 

! Scholing waar nodig 
! Betaalbare levensloop cursussen 
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Ruimtelijke ordening & milieu 
 
Onderwerp Doel Actie 
Wijken ! Vergroten van de 

betrokkenheid van de 
bewoners bij 
buurt/wijk/gemeente 

 

! De wijk- en bewonersraden 
versterken 

! Inspraak van de bewoners bij 
herstructurering van hun woon- en 
leefomgeving 
 

Herstructurering  ! Toegankelijkheid van 
gebouwen 
 

         Barrière vrije trottoirs en           
         wandelpaden 
 

! Alle wegen en gebouwen moeten 
toegankelijk zijn voor mindervaliden 
 

! Trottoirs en wandelpaden moeten 
goed onderhouden worden. 

Huisvesting ! Duurzaam wonen en bouwen 
! Sloop zo nodig, opknappen 

waar mogelijk. 
! Voldoende goede 

wooncapaciteit voor senioren 
en mindervaliden 

! Bij nieuwbouwprojecten zoveel 
mogelijk voorzien in 
levensloopbestendige woningen 

! Onderzoek herbestemming lege 
kantoorruimtes voor wonen 

! Nieuwbouw moet energiezuinig zijn 
! Wonen op maat 
! Bevorderen van optimale privacy in 

intramurale zorgaccommodaties 
 

Vervoer ! Toegankelijk en betaalbaar 
openbaar vervoer 

 
 
! Herkeuring voor parkeerkaart 

 
 
! De ov-taxi verbeteren 

 
! Het Centraal Station 
 
 
 
! Binnenstad bereikbaar 
 
    
   

! Buiten de spits 1-eurokaartje 
! Iedere buurt moet aangesloten zijn 

op het openbaar vervoer 
 

! Kaarthouders met chronische 
 aandoening niet periodiek herkeuren 
 
! Wachttijden verkorten 

 
! Plek om af te zetten en op te halen 

aan beide kanten van de 
hoofdingang Centraal Station 

 
! Wonen en werken in de binnen- 
 stad moet gefaciliteerd blijven 
! De doorstroming rondom het 

centrum moet verbeteren 
 

Wijken ! Behoud van het monumentale 
karakter van de stad 
 

! Kritisch volgen van alle 
voorgenomen veranderingen aan 
gebouwen 

! Nadrukkelijk luisteren naar wat de 
bewoners van de wijk hierover 
melden 
 

Parkeren ! Toegankelijke parkeergarages ! Parkeergarages moeten toegankelijk 
zijn voor mindervaliden en hebben 
een aangepast toilet 

! Aangepaste tarieven voor kwetsbare 
groepen 
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Ruimtelijke ordening & milieu (vervolg) 
 
Onderwerp Doel Actie 
 
Milieu 

 
! Meer groen, minder CO2 
 
 

 
 
! Naar een energieneutrale 

gemeente 
 
 
 

 
 
! Overlast hondenpoep 

aanpakken 
 
 
 
! Openbare ruimten & toiletten 

‘verduurzamen’ en 
schoonhouden 

 
 

! Schooltuinen, 
kinderboerderijen en 
speeltuinen behouden voor de 
gemeente 
 
 

! Haarlem en Spaarndam 
schoon 

 
! Het groen dat er nu is moet 

behouden blijven 
! Apart wijkbudget voor groen in de 

wijk 
 

! Activiteiten in de wijk om 
energiebesparing en –winning te 
bevorderen moeten inhoudelijk en 
financieel ondersteund worden; het 
laatste door als gemeente 
middelen/fondsen aan te trekken 
 

! Meer controle op naleving 
opruimplicht 

! Meer hondenpoep- verzamelbakken 
plaatsen 
 

! Alternatieve energie bij openbare 
verlichting en in openbare ruimten 

! Meer toiletten in en bij openbare 
ruimtes 
 

! Het financieel/organisatorisch 
mogelijk maken dat deze 
voorzieningen voor iedereen (van 
kind tot oppas opa & oma) open 
blijven. 

 
! Zwerfvuil verwijderen en afvalbakken    

           op tijd legen, uitbreiding aantal  
        huisvuilcontainers en principe 

gebruiken van “vervuiler betaalt” 
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Educatie, Recreatie & Cultuur  
Onderwerp Doel Actie 
Cultuur ! Cultuurtempels moeten open 

blijven 
 

! Bevorderen bezoek 
theaters/musea 

 
! Gemeentelijk onroerend goed 

/ ruimtes omniet of tegen 
gereduceerd tarief, 
beschikbaar stellen 

 

! Waar nodig en mogelijk financieel 
ondersteunen 
 

! Introduceer cultureel senioren 
paspoort 

 
! Niet gebruikte onroerend goed / 

ruimtes beschikbaar stellen voor 
cultuur, recreatie en educatie; 
daardoor kan er wellicht bezuinigd 
worden op subsidies 

Educatie ! Senioren de mogelijkheid 
geven actief en passief bezig 
te zijn met kunst 
 

! Jong en oud inzetten voor 
elkaar         

! Kunstzinnige activiteiten 
! Museum bezoek en rondleidingen 

faciliteren 
 

! Jongeren helpen senioren bij het 
leren omgaan met de toenemende 
digitalisering, 
Senioren helpen jongeren als job 
coach en bij maatschappelijke 
vraagstukken 

Recreatie ! Mogelijkheden creëren voor 
actieve vrijetijdsbesteding 
 
 

! Schoolzwemmen moet blijven 
 
 

! Houtvaart moet open blijven 

! Senioren inzetten voor senioren 
! Senioren actief benaderen om vrije 

tijd te besteden 
 

! Financieel en organisatorisch 
ondersteunen 

 
! Financieel mogelijk maken 

 
Economie & Veiligheid 
Onderwerp Doel Actie 
Kleine 
ondernemers /  
werkgelegenheid 

! Meer kleine ondernemers 
! Nieuwe werkgelegenheid  
! Behoud en groei midden- en 

klein bedrijf 

! Stimuleren ondernemerschap bij 
uitkeringsgerechtigden 

! Ruimte scheppen voor kleine 
ondernemers in de wijken 

! Krachtige aanpak jeugdwerkloosheid 
i.s.m. relevante partners 

! Faciliterende gemeente voor behoud 
en uitbreiding vestigingen 

Openbare orde ! Effectieve aanpak 
overlastsituaties: voorkomen 
is beter dan genezen 

! Handhavingsplannen vastleggen met 
de politie en woningbouwcorporaties 

! Vaststellen wijkveiligheidsplan met 
daaraan gekoppelde jaarprogramma’s 
op uitvoeringsniveau 

! Uitbreiding aantal handhavings- 
ambtenaren 

! Betere afstemming tussen de politie 
en afdeling handhaving 

! Preventieprogramma’s 
! Tijdelijke camera toezicht op onveilige 

plaatsen 
 



Programma van OPHaarlem  2014 - 2018  

OPHaarlem 
www.ophaarlem.nl  
    OPHaarlem      OPHaarlem 
Algemeen contact:  
secretariaat@ophaarlem.nl  Pagina  8 

 
Bestuur & Financiën 
 

 

 

OPHaarlem 
                          Ouderen Partij Haarlem 

 
Sociaal, sterk en voor U 

 
“Stem OPHaarlem” 

 

Onderwerp Doel Actie 
Commissies ! De burger meer betrekken bij 

de besluitvorming 
! Effectieve besluitvorming 

! Commissievergadering in de wijk als 
het over een punt gaat wat expliciet 
die wijk aangaat 

 
Gemeentelijke 
belastingen 

! De inwoners behoeden 
voor onnodige lastenstijging 
 
 
 
 

! Geen grotere verhoging dan de 
inflatie. 

! Ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor 
lage inkomens 
 

! Geen uitbreiding van het 
parkeervignetten gebied 

 
Begroting ! Sluitende begroting 

! ‘Tering naar de nering’ zetten 
! Geen luxe & franje, maar focus op 

doelmatig, noodzakelijk en betaalbaar 
 


