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BEGINSELVERKLARING
De Jonge Democraten Rotterdam zijn een politieke jongerenorganisatie, die bovenal een vereniging
is waar ontwikkeling en vooruitgang, van samenleving en individu centraal staat. Met oog voor
sociaalliberale waarden vormen we een vereniging die mensen inspireert, mensen betrekt en
mensen een kans geeft om zich te ontwikkelen.
Dit regionaal politiek programma is bedoeld om de politieke lijn vast te stellen, waar vanuit een
standpunt of zienswijze over een tal van onderwerpen kan worden bepaald. Dit programma is vooral
geen statisch overzicht, maar een dynamisch, continu veranderlijk geheel waarover kan worden
gediscussieerd en gedebatteerd. Het met passie veranderen van het programma zorgt voor
scherpere standpunten, voor een duidelijke toekomstvisie met de kennis van nu. Ieder individueel
lid mag en kan voorstellen doen om standpunten toe te voegen of juist te wijzigen.
Vanuit hetstreven naar democratie, vrijheid, vrijzinnigheid, verantwoordelijkheid, solidariteit,
verscheidenheid en pragmatisme zal de Jonge Democraten Rotterdam zich altijd inzetten voor haar
idealen in de samenleving.
Opgesteld op 14 maart 2013, te Rotterdam
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REGIONAAL BESTUUR
1.1 Gebiedscommissies & Burgerparticipatie
Voor grote gemeenten als Rotterdam en Amsterdam is het extra belangrijk om een duidelijk en
gestructureerd bestuurlijk model te hebben. Er mag namelijk geen onduidelijkheid bestaan over de
vraag wie waarvoor verantwoordelijk is. Taken en bevoegdheden moeten duidelijk worden
afgebakend. Met de dualisering van het gemeentebestuur zijn grote sprongen vooruit gemaakt,
echter het dualisme alleen is niet voldoende en ook geen doel op zich. Wat we nodig hebben is een
beleid dat door een groot deel van de bevolking wordt gedragen. Er moet m.a.w. een democratisch
mandaat van beslissingen zijn.
De beste manier hiervoor is uiteraard door de burger actief bij de opstelling en uitvoering van het
beleid te betrekken. Daarnaast is het belangrijk de burger te mobiliseren om zelf problemen in de
wijk aan te pakken. De JD Rotterdam vindt dat er binnen het bestuurlijk model ruimte moet zijn voor
burgerparticipatie. De gewone burger moet invloed kunnen uitoefenen op het beleid indien hier
behoefte aan is.
Ook in het landelijk politiek programma van de Jonge Democraten staat dat het recht op
burgerinitiatief op alle bestuurlijke niveaus mogelijk moet zijn. Toch vindt dit nog niet op grote
schaal plaats. Er is een zekere mate van terughoudendheid, zowel bij het bestuur als bij de
burgerzelf. De oplossing ligt in het verlagen van de drempels, om zo uiteindelijk de kloof tussen
burger en politiek te verkleinen. Onnodige belemmeringen moeten worden weggenomen. Denk
hierbij aan vereisten als een lidmaatschap van een bepaalde politieke groepering.
Mensen - ongeacht politieke kleur- die betrokken zijn bij hun wijk of buurt moeten mee kunnen
praten/beslissen over belangrijke besluiten die hun wijk aangaan. De burger verwacht daarin
heldere communicatie en informatie. Het gaat in de kern om het bevorderen van de
burgerparticipatie. De JD Rotterdam hanteert hierbij een bottom-up benadering. Geef betrokkenen
de ruimte om mee te bouwen aan een goede organisatie van een wijk.
Een eerste stap bij een goede wijkorganisatie is om de in stand gehouden bureaucratie terug te
dringen. Verminder het aantal bestuurders en draag taken over aan burgers. Je zou hierbij de hulp
kunnen inroepen van buurtbewoners die een knooppuntfunctie in het sociale netwerk van hun wijk
vervullen (denk hierbij aan een wijk- of straatvertegenwoordiger). Dit zal resulteren in meer
vertrouwen en een transparanter bestuur.
Het is belangrijk om voor elk beleidsterrein te bepalen in hoeverre het mogelijk is om de burger te
betrekken en of de burger dit wil of kan. Naast het aanmoedigen van burgerparticipatie is er sowieso
een nieuwe visie op het bestuurlijk model nodig. Niet elke wijk is hetzelfde, dus behandel niet alle
wijken als gelijken. Geef wijken de ruimte om hun eigen koers te varen. Een aantal instrumenten die
wijken kunnen gebruiken om van wijkbewoners te horen wat er speelt, en wat zij vinden dat er moet
veranderen, zijn onder andere referenda en de burgertoppen. Bij een burgertop gaat de gemeente
actief de dialoog aan met burgers. Er kan dan vervolgens worden ingespeeld op de uitkomsten
hiervan. Met een referendum kunnen bewoners ervoor zorgen dat een voor hen belangrijk
onderwerp op de agenda komt.
Kortom, de JD Rotterdam hecht veel waarde aan initiatief, participatie, verantwoordelijkheid en
betrokkenheid. De burgers moeten vertrouwen kunnen hebben in het (gemeente)bestuur, maar ook
zelf de kans en ruimte krijgen iets in hun wijk op te zetten.
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1.2 Metropoolregio
Met zijn 2,2 miljoen inwoners en enorme diversiteit heeft de regio Rotterdam-Den Haag volop
potentie. Rotterdam met haar handelsmentaliteit en Den Haag met haar internationale allure liggen
hemelsbreed nog geen 15 kilometer uit elkaar, wat inhoudt dat de drempel om een natuurlijk
samenwerkingsverband aan te gaan heel laag ligt. Een regio waarbinnen samenwerkingskansen als
bijvoorbeeld internationale verbindingen, onderwijs, duurzaamheid, infrastructuur, economie en
vele anderen optimaal benut kunnen worden. De JD Rotterdam is groot voorstander het optimaal
benutten van samenwerkingskansen en denkt dat de vorming van een metropoolregio
mogelijkerwijs uitkomst kan bieden. Er zijn hierbij vijf punten waar de JD Rotterdam het meeste
gewicht aan toekent.
1. Economische vooruitgang
Door meer samenwerking in sectoren als Transport & Logistiek, Greenport (groente- en
fruittuinbouw), Chemie & Energie en Recht & Veiligheid kan het BRP (Bruto Regionaal Product)
jaarlijks met 30 miljard euro groeien. Dit leidt vervolgens tot een gunstig vestigingsklimaat voor
andere nieuwe bedrijven. Dit alles komt ten goede aan zowel de regionale en nationale economie als
de arbeidsmarkt.
2. Onderwijs & Arbeidsmarkt
Om de (metropool)regio volledig te laten functioneren is het belangrijk de internationale
concurrentiepositie te versterken. Dit doe je door niet alleen de focus te leggen op economische
vooruitgang, maar ook op kenniscreatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fusie van de drie
universiteiten in deze regio. Om de economische vooruitgang te waarborgen zal er geïnvesteerd
moeten worden in het ontwikkelen van kennis. Dit heeft uiteindelijk gunstige gevolgen voor de
arbeidsmarkt, wat weer leidt tot een betere economische positie.
3. Ruimte & Infrastructuur
Rotterdam is een sterk verstedelijkte metropool. Echter, in vergelijking met grote internationale
steden is de stad in het centrum nog vrij dun bevolkt. De JD Rotterdam is van mening dat er in de
binnenstad nog meer woongelegenheden kunnen worden gebouwd binnen het bestaande gebied. Er
kan met name meer in de hoogte worden gebouwd. Een meer verdichte binnenstad zorgt voor een
aanzuigende werking in investeringen in voorzieningen en cultuur. Er zijn immers meer mensen om
hier gebruik van te maken. Op termijn zal dit leiden tot een aantrekkelijke binnenstad voor zowel
toeristen als de inwoners. Een wereldstad als Rotterdam heeft ook veel behoefte aan een
bijpassende, goede infrastructuur. De JD Rotterdam is van mening dat er vooral in het Openbaar
Vervoers-netwerk geïnvesteerd moet worden. Daarnaast moet er ook Openbaar Vervoer 's nachts
beschikbaar zijn om het nachtleven in Rotterdam te bevorderen. Eveneens behoort bij de
internationale aantrekkingskracht die Rotterdam aan het verwerven is, een modern en groot
vliegveld. Daarom is de JD Rotterdam van mening dat er vanuit de overheid meer geïnvesteerd moet
worden in Rotterdam The Hague Airport.
4. Duurzaamheid
Duurzaamheid staat bij de JD Rotterdam hoog in het vaandel. Dat betekent dat bij al het
bovengenoemde de nadruk gelegd moet worden op duurzame ontwikkeling. Hiermee houden we de
metropoolregio leefbaar voor mensen, flora en fauna. Parallel aan deze inzet moet de regio actie
ondernemen om klimaatsverandering tegen te gaan en kringlopen sluiten. Stimuleren van duurzame
energie, evenals energiebesparing, staan hierbij hoog op de agenda. Het wegnemen van
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belemmeringen voor innovatieve ideeën van de bevolking daar waar eigen regelgeving niet snel
genoeg buigt is nodig om flexibel te kunnen zijn en ruimte te geven aan duurzame ondernemers. Er
moet gestreefd worden naar een circulaire economie. Dit betekent dat producten en grondstoffen
na gebruik geregenereerd worden om nieuwe waarde te creëren. Naast dat dit positieve effecten
heeft op klimaat en milieu levert het ook economisch rendement en kansen op.
5. Regiobestuur
Een metropoolregio klinkt goed, maar men moet erop toezien dat er niet een ondemocratische
bestuurslaag ontstaat. Zoals al eerder vermeld heeft de JD Rotterdam een natuurlijk
samenwerkingsverband voor ogen, zonder bestuurlijke bemoeienis van personen die daar niet voor
zijn gekozen; dit is slecht voor het democratisch mandaat.
Kortom: De JD Rotterdam vindt dat binnen regio Rotterdam-Den Haag de samenwerkingskansen
optimaal benut moeten worden. Een metropoolregio waarbinnen veel ruimte is voor economische
vooruitgang, kenniscreatie, wonen, werken en recreëren, veel kansen op de arbeidsmarkt en de
ontwikkeling van een duurzaam klimaat biedt een mogelijke oplossing. Het creëren van een
ondemocratische bestuurslaag is daarbij ongewenst.
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ECONOMIE & RUIMTELIJKE ORDENING
2.1 De Rotterdamse haven
Een wereldstad, dat is Rotterdam. Niet lullen maar poetsen, veel energie, 24 uur per dag 7 dagen in
de week en bruisend. Allemaal termen die regelrecht kunnen worden toebedeeld aan Rotterdam.
Met ruim 170 nationaliteiten is Rotterdam een stad die bruggen bouwt. Bruggen tussen arbeid en
innovatie, bruggen tussen besturen en ondernemen en bruggen tussen arm en rijk. Rotterdam
bouwt niet alleen spreekwoordelijk bruggen. De grootste en breedste brug van Nederland staat in
Rotterdam, maar ook de hoogste brug van Nederland staat in Rotterdam. Een bruggenstad om trots
op te zijn.
Duurzaamheid
Rotterdam is een ondernemende stad is, wat vooral te danken is aan de Rotterdamse haven. De
haven die we met zijn allen hebben uitgebouwd tot wat het nu is. JD Rotterdam vindt dat we dit
moeten koesteren, maar vindt tegelijkertijd dat we nog niet klaar zijn met de haven.
Rotterdam heeft de hoogste CO2-uitstoot per inwoner ter wereld en is daarmee een gevaar voor de
volksgezondheid. De Rotterdamse haven en industrie zijn voor 85% verantwoordelijk voor deze
uitstoot. Er zijn tal van initiatieven om de haven duurzamer te maken, echter zijn dit tot noch toe
kleine druppels op de gloeiplaat. Daarom wil JD Rotterdam de volgende speerpunten tot
doelstellingen benoemen:
1) De duurzaamheidsvisie geformuleerd in de havenvisie 2030 moet worden bereikt;
2) De maakindustrie (bijvoorbeeld 3D-printing) terughalen naar Rotterdam: R&D centres aantrekken
en hoogwaardige productie in de haven stimuleren;
3) Havenonderwijs meer betrekken op duurzaamheidsthema’s en daarmee jongeren bewust maken
van de potentie van een duurzame wereldhaven.
Het nastreven van deze doelstellingen maakt de Rotterdamse haven duurzamer.
Werkgelegenheid & Innovatie
Aan de ene kant willen we die duurzame haven, aan de andere kant willen we een haven waar veel
mensen kunnen werken. De haven telt momenteel negentigduizend arbeidsplaatsen. Tien procent
van de Rotterdammers werkt voor de haven. De Rotterdamse haven heeft dan ook een ongekende
impact op heel Rotterdam.
Enerzijds wil JD Rotterdam innovatie in de haven stimuleren, bijvoorbeeld door middel van
automatisering, en anderzijds willen we inzetten op nóg meer werkgelegenheid in de haven.
Automatisering en meer werkgelegenheid strookt met elkaar, en toch staat JD Rotterdam voor
allebei.
De JD Rotterdam wil dat de Rotterdamse haven zich meer gaat focussen op toegevoegde waarde en
hoogwaardige arbeidsplaatsen in plaats van op volume. Dit is goed voor de economie en voor een
duurzame haven. De transportsector is op dit moment voor 98% afhankelijk van olie. Ruim de helft
van alle op- en overslag in de Rotterdamse haven bestaat uit fossiele brandstoffen als olie,
olieproducten en kolen.
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De JD Rotterdam wil dat de Rotterdamse haven niet alleen investeert in de gebruikelijke op- en
overslag maar ook in de nieuwe technologieën die er zijn en die komen gaan. Over dertig jaar rijden
we in Europa waarschijnlijk niet meer op olie. Gelukkig investeren bedrijven op dit moment al in de
technieken die op- en overslag en distributie mogelijk maken van nieuwe brandstoffen. De
gemeente Rotterdam zou in deze transitie een leidende en stimulerende rol moeten spelen. Creëer
ruimte en mogelijkheden, stimuleer innovaties en beloon resultaten. Het verduurzaamt de
Rotterdamse haven en het zorgt voor een gezonde toekomst van de haven.
De JD Rotterdam wil dat de Rotterdamse haven ook zonder olie de grootste haven van Europa blijft.
Een flinke uitdaging, maar dat is tenslotte het DNA van de Rotterdammers: een open mind,
handelsgeest en ambitie.
2.2 Wonen en Openbare ruimte
Diversiteit
Diversiteit kan op sociaal, economisch en cultureel vlak van toegevoegde waarde zijn voor de stad
Rotterdam. De Jonge Democraten Rotterdam zijn ervan overtuigd dat mensen van verschillende
leeftijden, afkomst en opleidingsniveaus elkaar kunnen inspireren en stimuleren, mits er een
gezonde verhouding is. Het behoud van de economische middenklasse is hiertoe van cruciaal belang.
Het merendeel van de Rotterdamse bevolking is lager opgeleid. Het is de scheve verhouding tussen
hoog en laag opgeleid die optimale sociale cohesie, alsmede het behoud van koopkracht in de stad
in de weg staat. Jonge volwassenen moeten na hun studie nog meer gestimuleerd worden om in
Rotterdam te blijven wonen. Hiertoe dient een juiste balans tussen woon, werk, en recreatie
voorzieningen deze mensen te verleiden. Rotterdam moet niet een stad worden waar je kunt
wonen, maar waar je wilt wonen.
Uitstraling
Ondanks de vele nieuwbouwprojecten omtrent het Nieuwe Hart van Rotterdam zijn er nog te veel
grauwe en grijze gebieden in de binnenstad. Mooie, groene gebieden als de Westersingel dienen
levendiger te worden. Ook zijn vanaf open pleinen zoals het Schouwburgplein nog te veel sfeerloze
appartementencomplexen te zien en komt de stad ongezellig en kil over. Een upgrade van de
appartementen aan bijvoorbeeld de Zoutmanstraat en de Aert van Nesstraat, alsmede een extra
impuls in de groenvoorziening op pleinen als het Schouwburgplein geven deze gebieden een visuele
stimulans.
Benutten van Leegstaande Ruimte
De Jonge Democraten Rotterdam vinden het zonde om de grote leegstand van kantoren in
Rotterdam onbenut te laten, en volgen graag het advies van de TU Delft en Veldacademie
Rotterdam op om deze te converteren tot woon en expositieruimtes voor starters op de
woningmarkt en kunst.
Vandalisme
De Jonge Democraten Rotterdam zijn ervan overtuigd dat een repressieve aanpak niet de juiste
manier is om kwalijke problemen omtrent vandalisme tegen te gaan. Liever benaderen we de
oorzaak van het causale verband. Vandalisme komt voort uit gevoelens van ongenoegen en
verveling. Nog belangrijker is echter het feit dat vandalen zich niet verantwoordelijk voelen voor de
gebieden waarin ze vandalisme plegen, bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De Jonge Democraten
vertrouwen op het vermogen van de burger om elkaar aan te spreken op het feit dat vandalisme
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bijdraagt aan een onprettige leefomgeving, aan een gevoel van onveiligheid, en aan een negatieve
uitstraling van de stad Rotterdam. Het moet begrepen worden dat dit voor belang is voor alle
bewoners. Ook voor de vandalen.
Duurzaam Openbaar vervoer
In Rotterdam is de luchtkwaliteit in sommige gebieden nog ondermaats. Onder andere openbaar
vervoer, bijvoorbeeld bussen, kunnen een onderdeel zijn van de oplossing. Door 100% emissievrij
openbaar vervoer te realiseren in 2025 zal de uitstoot van vervuilende gassen dalen in Rotterdam.
Ook de energie die het openbaar vervoerd voedt moet duurzaam worden opgewekt. Naast dat de
stad verduurzaamt, wordt op deze manier door marktwerking ruimte gecreëerd voor innovatie en
nieuwe, goedkopere technieken van openbaar vervoer.
2.3 Stadslandbouw
Stadslandbouw wordt door de gemeente Rotterdam omschreven als de productie van voedsel
binnen de stad (intra-urbaan) en productie langs de randen van de stad (peri-urbaan). Dit kan zowel
commercieel als nietcommercieel zijn. Sinds 2010 kent Rotterdam het expertteam ‘’denktank
stadslandbouw’’ die het college adviseert over de bevordering van stadslandbouw in Rotterdam.
Mede door dit expertteam zie je dat Rotterdam vooroploopt op het gebied van Stadslandbouw, met
onder andere de grootste dakakker van Nederland op het Schieblock. De Jonge Democraten
Rotterdam pleiten voor het behoud van deze koppositie. Wij vinden de stimulering van
stadslandbouw belangrijk om de onderstaande punten.
Weet wat je eet
De gemiddelde Rotterdammer heeft een slechtere gezondheid dan de gemiddelde Nederlander. Er is
sprake van een eenzijdiger eetpatroon en er is veel overgewicht. Door de Rotterdammerin aanraking
te laten komen met duurzame voedselproducten uit de eigen omgeving maak je ze meer bewust van
wat ze eten. Ook zorgen voedselproducten uit de eigen omgeving voor een kortere reis van boer
naar bord en zo voor inperking van milieuschade door transport.
Duurzame economische ontwikkeling
Stadslandbouw zorgt ervoor dat er een aantal schakels uit de tussenhandel worden gehaald. Dit
versterkt de duurzame economische ontwikkeling. De boer bereikt hogere inkomsten en de
consument krijgt verser voedsel tegen een aantrekkelijke prijs.
Sociale Cohesie
Buurtmoestuinen waren in 2008 het begin van stadslandbouw in Rotterdam. Dit succes heeft
stadslandbouw laten groeien en getoond dat samen ergens de verantwoordelijkheid voor dragen in
een buurt bindt. Voor een buurtmoestuin is draagvlak nodig, maar vaak is een handje vol bewoners
al genoeg. Eigen initiatieven voor groen in de stad, zoals gezamenlijke wijktuinen omarmen wij.
Aantrekkelijke stad
Als Jonge Democraten hechten wij veel waarde aan een duurzame leefomgeving. Rotterdam is een
internationale havenstad met een sterke industrie en door middel van stadslandbouw laat
Rotterdam zien dat het ook in een industriestad mogelijk is om groen te zijn.
Buurtmoestuinen,stadslandbouw op de gevel van je woning en dakakkers zorgen voor een groene
en een aantrekkelijkere stad. Vaak wordt nu braakliggende grond tijdelijk (maximaal 5 jaar)
getransformeerd naar stadslandbouw locaties. De Jonge Democraten Rotterdam vinden het goed
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dat deze grond hiervoor gebruikt wordt, maar stadslandbouw moet zich niet tot die locaties
beperken en juist vaste initiatieven moeten worden ondersteund.
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KUNST & CULTUUR
3.1 Kunst & Cultuur in Rotterdam
De Jonge Democraten Rotterdam hechten grote waarde aan Kunst & Cultuur en vinden dan ook dat
deze sector in stand gehoudenmoet worden. Hierbij moeten woorden alsidentiteit, ontplooiing en
vooruitgang leidend zijn.
Een actieve rol voor de gemeente in de sector zien wij als wenselijk om zo nieuwe initiatieven te
ondersteunen, wel zijn er veranderingen noodzakelijk binnen het huidige systeem. De gemeente
moet geen vaste kaders meer scheppen bij bijvoorbeeld, het uitbesteden van projecten. Dit kan
zorgen voor beperkingen in de creativiteit en de vooruitgang. Ook kan het scheppen van kaders
ervoor zorgen dat uitgevoerde projecten niet goed aansluiten bij de wens van de rotterdammers.
Een andere noodzakelijke verandering zien wij in het flexibiliseren van het huidige systeem. Een
instelling die opgenomen wordt in het cultuurplan moet in het huidige systeem de koers structureel
volgen. Er zou onderzocht moeten worden of subsidieverlening per project in plaats van verlening
per instelling voor een betere aansluiting zou zorgen bij de behoeftes van de stad.
Om de kwaliteit te waarborgen kan de gemeente instellingen en initiatieven in de begin fase
financieel ondersteunen, daarbij moet er getoetst worden aan de hand van een aantal criteria. Is het
vernieuwend of aanvullend, dan moet een instelling of initiatief de kans krijgen zich verder te
ontwikkelen. Wel zou er op langer termijn gestreefd moeten worden naar financiële houdbaarheid
van de eigen instelling. Voor toetsing aan de zojuist genoemde criteria zien wij een grote rol
weggelegd voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.
De JD Rotterdam is niet tegen bezuinigen in de Kunst en Cultuursector, maar vinden wel dat dit
evenredig moet gebeuren in verhouding met de gemeentebegroting. Om de sector financieel
houdbaar te houden zien wij een rol weggelegd in nieuwe samenwerkingen binnen,maar ook buiten
de sector. Rotterdam kent veel leegstand, deze ruimten zouden benut moeten worden als
expositieruimten en startplekken. Financiële middelen mogen geen rem zijn op de creativiteit, maar
meer aandacht hiervoor kan ervoor zorgen dat beter in de eigen behoefte kan worden voorzien.
Aandacht voor het financiële aspect in ‘’het kunstonderwijs’’ zien wij dan ook als noodzakelijk.
Als JD Rotterdam zien wij een gat in de huidige popcultuursector. Rotterdam heeft als één van de
weinige grote steden geen groot poppodium. Dit betekent dat veel jongeren naar andere steden
reizen om aan deze behoefte te kunnen voorzien. Rotterdam zou niet verder moeten snijden op de
popcultuursector maar zich actief moeten gaan inzetten voor de komst en het behoud van een groot
poppodium.
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ONDERWIJS & JEUGD
4.1 Gelijkheid
De JD Rotterdam is van mening dat gelijkheid begint met gelijke kansen in het onderwijs. Wij vinden
dat iedereen, ongeacht afkomst of financiële omstandigheden, een gelijke kans moet hebben om
zich te ontwikkelen.
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met ouders die gebrekkig of geen Nederlands praten, lagere cito
scores halen door hun taalachterstand. Daarom is de JD Rotterdam voor een vrijwillige extra
taalcursus op de basisscholen voor zowel de leerlingen als de ouders.
In Nederland en voornamelijk Rotterdam wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
‘zwarte’ en ‘witte’ scholen. Gezien het feit dat de ‘zwarte scholen’ over het algemeen minder
presteren en dat de afkomst van een kind op geen enkele wijze zijn kansen in het onderwijs zou
mogen beïnvloeden, is dit de JD Rotterdam een doorn in het oog.
Het onderwijs in Nederland wordt goed gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Alleen zijn
sommige scholen niet openbaar met de resultaten en zoeken ouders de informatie ook niet altijd op.
Het CPB heeft uitgezocht dat door de “scholen Hitlijst” van Trouw, die jaarlijks de resultaten van
scholen tegenover elkaar zet, de scholen steeds dichterbij elkaar komen qua resultaten. Dit laat zien
dat het uitten van de beschikbare informatie gelijke kansen bevordert. Daarom vinden wij het
belangrijk dat de gemeente zorgt dat alle ouders goed ingelicht zijn over omringende scholen.
4.2 Kwaliteit
Naast het streven naar gelijke kansen, pleit de JD Rotterdam ook voor meer investeringen in de
kwaliteit van het onderwijs. Dit is voornamelijk belangrijk wanneer je een aantal trends in
ogenschouw neemt. Bijvoorbeeld technologische vooruitgang zorgt voor verdwijning van veel
laaggeschoold werk. Dit kan effectief bij de oorsprong worden aangepakt door hoge kwaliteit
onderwijs die zorgt dat mensen beter mee kunnen gaan in technologische ontwikkelingen.
Verder is bewezen dat kleinere klassen de kwaliteit van het onderwijs enorm verbetert, daarom zijn
wij als JD Rotterdam voor kleinere klassen in Rotterdam.
4.3 Kindvoorzieningen
De organisatie en financiering van opvangvoorzieningen voor kinderen in Nederland en Rotterdam
zijn versnipperd. Peuterzaalwerk, kinderopvang , voor- en vroegschoolse educatie (VVE),
gastouderopvang en buitenschoolse opvang (BSO);ze overlappen elkaar in doelgroep en kosten
onnodig veel geld door langs elkaar heen lopende geldstromen. In de praktijk betekent dit dat
kinderen uit ontwikkelde milieus vaker in de kinderopvang terecht komen, terwijl kinderen van wie
de ouders minder te besteden hebben en soms(beide) werkloos zijn, weer meer in de
peuterspeelzalen te vinden zijn. Deze kinderen hebben dan ook vaker een taalachterstand. De weg
naar harmonisatie van alle verschillende soorten opvangvoorzieningen in Rotterdam is daarom de
meest logische.
De JD Rotterdam roept op om Integrale Kindcentra (IKC’s) met 12 doorlopende ontwikkellijnen naar
de basisschool te bevorderen, waar alle kinderen van 1-4 jaar recht hebben op tenminste vier
dezelfde dagdelen per week opvang en kinderen van 4-12 jaar ten minste twee dezelfde dagdelen en
waar ze spelenderwijs kunnen leren en achterstanden kunnen inlopen. IKC’s kennen geen
blauwdruk. Een IKC is niet noodzakelijk beperkt tot één gebouw. De sleutelwoorden zijn vooral één
pedagogische visie, één leiding en één organisatie. Hiertoe dienen ook de financieringsstromen
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gestroomlijnd te worden en de educatieve vaardigheden van leid(st)ers bevorderd te worden.
Segregatie moet te allen tijde tegengegaan worden opdat kinderen ook van elkaar kunnen leren op
een natuurlijke wijze. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit een zeer succesvolle manier is voor
kinderen met een achterstand om de taal goed te leren beheersen. En voor kinderen zonder
achterstand is het overigens absoluut niet schadelijk; het remt hun ontwikkeling niet af, maar leert
hen wel omgaan met kinderen uit alle lagen van de samenleving. Dit alles kan voor de gemeente
budgetneutraal worden uitgevoerd. Voor ouders en hun deelname aan de arbeidsmarkt is dit ook
goed nieuws, omdat vaders en moeders onbezorgd kunnen gaan werken wanneer ze weten dat hun
kinderen goed en tegen een betaalbaar tarief opgevangen worden. En het is voor de maatschappij
als geheel cruciaal dat kinderen de best mogelijke kansen krijgen vanaf een zo vroeg mogelijke
leeftijd. Volgens vele studies levert elke geïnvesteerde dollar in een jong kind tussen de ongeveer
twee en zeventien (!) dollar op de lange termijn op. Kortom, iedereen in de maatschappij profiteert
op de lange termijn van goed geregelde opvang voor kinderen die hun ontwikkeling vanaf een
vroege leeftijd stimuleert.
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VOLKSGEZONDHEID
5.1 Preventie hoge zorgkosten
Opkomende zorgkosten
In Nederland en daarmee ook in Rotterdam leven mensen steedslanger. De levensverwachting stijgt
sinds 2003 elk jaar met bijna 3 maanden. Daarnaast zal het aantal ouderen de komende decennia
ook sterk stijgen ten gevolge van de naoorlogse geboortegolf en het teruggelopen aantal geboortes.
Deze ouderen ontvangen, net als de rest van Nederland, gezondheidszorg van zeer hoge kwaliteit.
Tegelijkertijd verschuiven aandoeningen van acute gezondheidsproblemen, zoals hartproblemen,
beroerte en infectieziekten naar langdurige ziekten zoals kanker, dementie, diabetes en psychische
stoornissen. De Jonge Democraten Rotterdam zijn zich bewust van de toename van de druk op de
financiële en personele middelen in de gezondheidszorg. Enerzijds vanwege de toename van aantal
mensen die zorg nodig hebben. Anderzijds vanwege de tijdsduur van de zorg die ze nodig hebben.
Wij pleiten ervoor hier tijdig op in te spelen en om te proberen de zorgkosten te verlagen.
Chronische gezondheid
Er moet meer nadruk gelegd worden op gezond zijn in plaats van op ziekte. Obesitas is een groeiend
probleem in onze welvarende samenleving en overgewicht is op de langere termijn schadelijk voor
de gezondheid. Dit brengt dan ook hoge zorgkosten met zich mee. De Jonge Democraten zijn dan
ook van mening dat dit probleem grotendeels kan worden tegengegaan door een aanpak op jonge
leeftijd. Feit is dat de sterfte aan veel infectieziekten afgelopen eeuw bijna tot het nulpunt gedaald
is. Dit omdat de mensheid deze ziekten heeft leren voorkomen. Hieruit valt op te maken dat
preventie het beste medicijn is. Zeker in de gemeente Rotterdam, waar een grote groep met lagere
sociaal economische klasse bestaat, is preventie van extra belang. Het is bekend dat lagere opleiding
gepaard gaan met slechtere levensomstandigheden. Denk aan ongunstigere woon- en
werkomgeving, meer roken, en minder sporten. Er wordt ook een samenhang gezien tussen lagere
inkomens en slechtere gezondheid (zoals hoge bloeddruk en cholesterol). Beiden verbanden zorgen
voor een verhoogde kans op gezondheidsproblemen. Hierbij bestaat ook een vicieuze cirkel waarin
mensen met gezondheidsproblemen weer sneller in een lage sociaal economische klasse terecht
komen.
Uitvoering
Een goed initiatief voor de gemeente Rotterdam en het onderwijs is het promoten van beweging en
sport. Rotterdam zou dit kunnen invullen door sportverenigingen te ondersteunen, scholen te
stimuleren om voldoende gymles te geven en genoeg speelvelden te onderhouden. Kinderen tussen
de 12 en 17 jaar en mensen van niet Nederlandse afkomst bewegen relatief weinig en hier zou grote
winst te behalen zijn. Een ander belangrijk punt is een goede voorlichting over voeding op scholen,
sport- of zelfs bedrijfskantines. De onwetendheid over risico’s en het gemak waarmee ongezond
eten en drinken te verkrijgen zijn, draagt bij aan de verslechterende volksgezondheid. De JD vindt
dat gemeente Rotterdam haar burgers goed en objectief moet voorlichten over de risico’s. Juist de
gemeente heeft hier een verantwoordelijkheid. Je moet vraagtekens bij het effect van landelijke
campagneszetten en juist lokale aanpak kan zijn vruchten afwerpen. Hetstaat mensen natuurlijk vrij
om hun eigen leefstijlkeuzes te maken. Toch zou educatie of actief stimuleren van gezond eten
mensen helpen beter om te gaan met schadelijke middelen zoals tabak, alcohol maar ook suiker.
Naast de gemeente en scholenmoet ook burgers bij deze projecten betrokken worden. Participatie
kan gerealiseerd worden met huiswerkopdrachten voor kinderen om samen met een ouder
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informatieve websites te doorlopen of interactieve (buurt)bijeenkomsten metspelletjes of
demonstraties.
Zorgverzekeraars spelen ook een rol in de uitvoering. Zeker als je de preventie in een financieel
kader wil zetten. Preventie, voorlichting, financiële bemoediging om te bewegen en gezond te eten
kosten geld. Maar juist met de opkomende draagwijdte van QALYs is aan te tonen dat preventie
rendabel is. Sinds de Zorgverzekeringswet van 2006 zijn zorgverzekeraars de marktregisseursin de
zorg. Zij kunnen in hun zorgpakketten gezond leven stimuleren maar moeten misschien ook direct
geld vrijmaken voor preventie aangezien het kosteneffectief is. Al deze opties zouden moeten
bijdragen aan verbeterende volksgezondheid en verminderde zorgdruk door het in gang zetten van
een kentering waarmee het accent van ziekte en zorg veranderd in gezondheid en gedrag.
5.2 Sport
Rotterdam heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé sportstad van Nederland. Zowel op
amateurgebied als in de professionele takken staat Rotterdam er goed voor. Ook worden er veel
belangrijke evenementen gehouden in en rondom de stad en zijn goede voorzieningen aanwezig die
een sterke basis hebben gelegd voor een langdurig succesvolle periode.
Scholen
Er zijn echter een aantal aan sport gerelateerde zaken waar de Jonge Democraten Rotterdam het
nodige over op te merken hebben. Zo heeft in Rotterdam 1 op de 4 kinderen last van matig tot
ernstig overgewicht. De Jonge Democraten ondersteunen het initiatief Rotterdam Lekker Fit! dan
ook van harte en sturen aan op een nog intensievere samenwerking met scholen, door bijvoorbeeld
sportleraren aan te stellen voor gymnastiekles, en dit intensiever aan te bieden als naschoolse
activiteit.
Opvoeding
Ook zien de Jonge Democraten een grote verantwoordelijkheid weggelegd voor de ouders van de
betreffende kinderen. Ondanks dat wij beseffen dat het vrijwel onmogelijk is om kinderen volledig te
onthouden van slecht eten, dienen de ouders zich wel verantwoordelijk op te stellen en thuis de
voorwaarden te scheppen voor een gezonde levensstijl in de vorm van gezonde voeding en
voldoende aanmoediging tot beweging.
Stadion op Zuid
De Jonge Democraten zijn niet principieel tegen een gemeentelijke bijdrage aan de nieuwbouw, dan
wel renovatie van het Stadion Feijenoord. Echter voelen wij er niets voor om louter de voetbalclub
Feyenoord te ondersteunen. Dit houdt concreet in dat er voldoende toegevoegde waarde moet zijn
in de vorm van onder andere publiek vermaak (bezoekersaantallen, open dagen) en mogelijkheden
om bestaande samenwerkingen met omringende sportopleidingen te intensiveren. Indien
voldoende aangetoond, kan worden nagedacht over een financiële bijdrage aan de benodigde
herziening van de infrastructuur.
Sportparticipatie
Ondanks de vele evenementen en goede voorzieningen in Rotterdam blijft de stad achter ten
opzichte van andere steden in Nederland wanneer het gaat om de sportparticipatie. De Jonge
Democraten zien hier een mogelijkheid voor intensievere samenwerking van zowel de scholen, als
de ouders, als de al bestaande initiatieven als Rotterdam Lekker Fit!
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Breedtesport en Topsport
De Jonge Democraten Rotterdam investeren liever in breedtesport dan in topsport. Niet alleen sluit
dit beter aan bij de eerdere doelstelling over participatie, opvoeding en overgewicht, het
beschikbaar maken voor sport voor alle Rotterdammers heeft ook verbroedering tot gevolg. Wij zien
het liefst een zo groot mogelijke groep mensen sporten. Dit betekent echter niet dat wij topsporters
volledig aan hun lot over laten. Topsporters zijn immers een rolvoorbeeld voor jongeren en
inspireren mensen om dezelfde doelen te bereiken.
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VEILIGHEID & JUSTITIE
6.1 Veiligheid
Veiligheid wordt vaak gezien als een tegenpool van vrijheid. De Jonge Democraten zien van beide
zaken het belang in. Vrijheid en daarmee het indelen van eigen leven naargelang, is voor de Jonge
Democraten een groot goed. De vrijheid van individuen moet zoveel mogelijk gerespecteerd en
gewaarborgd worden. Daarnaast maken de Jonge Democraten zich hard voor een veilige omgeving.
De veiligheid moet de vrijheid van individuen zo min mogelijk schaden. De Jonge Democraten zien
uit een vrije samenleving een veilige samenleving voortvloeien.
Veiligheid is te verdelen in objectieve veiligheid en gevoelsveiligheid. De Jonge Democraten zien
voor het waarborgen van de objectieve veiligheid een rol weggelegd voor de gemeente Rotterdam,
zowel in de preventieve als de repressieve zin. Preventie van criminaliteit staat voorop bij de Jonge
Democraten. Echter zijn repressieve maatregelen als het opleggen van straffen ook noodzakelijk. De
objectieve veiligheid in Rotterdam en omstreken is de laatste jaren sterk verbeterd en verbetert nog
steeds. Daartegenover staat de toename van een onveiligheidsgevoel. De twee problemen vereisen
beide een andere aanpak. De gemeente Rotterdam probeert de twee problemen met dezelfde
maatregelen aan te pakken. Maatregelen als preventief fouilleren en preventief cameratoezicht
dienen ook,zoals de naam al verklapt, als een preventiemaatregel. Wanneer er gekeken wordt naar
de resultaten is er een verbetering van de objectieve veiligheid te zien maar geen verbetering van de
gevoelsveiligheid. Dit, terwijl deze maatregelen bedoeld zijn voor o.a. het verbeteren van deze
gevoelsveiligheid en daarmee als een middel van repressie. De Jonge Democraten Rotterdam
begrijpen het inzetten van deze maatregelen als middel om de objectieve veiligheid aan te pakken,
indien er rekening gehouden wordt met de vrijheid van individuen. Het oplossen van het
onveiligheidsgevoel moet anders aangepakt worden.
Gevoelsveiligheid
Het probleem van de gevoelsveiligheid kan niet worden opgelost met maatregelen die dienen voor
het aanpakken van de objectieve veiligheid. Bij de gevoelsveiligheid zit het probleem dieper. Veel
gevallen van een gevoel van onveiligheid zijn gevolgen van overlast. Op dit moment treedt de
gemeente op als bemiddelaar. De Jonge Democraten zien er belang in dat buurtbewonersin
samenwerking met een daarvoor aangestelde wijkbemiddelaar zich inzetten voor het tegengaan van
de overlast in de buurt. De politie zal een rol blijven spelen, maar het initiatief ligt bij de buurt.
De gemeente Rotterdam kan veel betekenen voor de leefbaarheid van een buurt. De Jonge
Democraten Rotterdam pleiten voor een levendige en opgeruimde stad. Het opknappen van
rommelige buurten zorgt ervoor dat de gelegenheidscriminaliteit afneemt. Bewoners zullen zich
veiliger voelen in een opgeruimde wijk.
Preventief cameratoezicht
Er moet geen onnodige inbreuk gemaakt worden op de persoonlijke levenssfeer van burgers. De
Jonge Democraten staan daarom niet volledig achter preventief cameratoezicht. De term preventief
cameratoezicht is in eerste zin misleidend. Crimineel gedrag kan verdeeld worden in rationeel en
irrationeel crimineel gedrag. De Jonge Democraten zien voor de rationele criminaliteit het gebruik
van preventief cameratoezicht als een middel om de pakkans te vergroten en escalatie te
voorkomen. Irrationeel crimineel gedrag, zoals zinloos geweld, zal niet tegengegaan worden door
preventief cameratoezicht. Preventief cameratoezicht mag alleen daar gebeuren waar het middel
daadwerkelijk effect heeft. Hierbij valt te denken aan uitgaansgelegenheden.
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Preventief fouilleren
In het verlengde van het preventief cameratoezichtstaat het preventief fouilleren. De Jonge
Democraten staan niet volledig positief tegenover preventief fouilleren. De opsporingsambtenaar
heeft de mogelijkheid te fouilleren, indien er sprake is van ‘verdacht gedrag’. Preventief fouilleren is
een maatregel die ingezet wordt zonder grond van verdenking. De burgemeester kan op dit moment
in samenspraak met het Driehoekoverleg veiligheidsrisicogebieden aanwijzen. De Jonge Democraten
Rotterdam benadrukken een gevaar van selectief fouilleren en daarmee racial profiling. Daarnaast is
het doel van preventief fouilleren niet in alle gevallen duidelijk. Preventief fouilleren kan dienen als
controlerend middel of als strafrechtelijk middel. Met dit laatste wordt bedoeld dat het doel is
zoveel mogelijk verboden middelen op te sporen. De Jonge Democraten Rotterdam vinden dat het
doel van de actie bepalend moet zijn voor de uitvoer ervan. Preventief fouilleren mag daarom alleen
ingezet worden wanneer er een toetsing vooraf plaatsvindt. In deze toetsing moet het doel van de
actie worden vastgesteld en daaraan moeten de vorm van de actie en eventuele selectiecriteria
gekoppeld worden. De Jonge Democraten Rotterdam zien hierin een rol weggelegd voor de officier
van justitie. De officier van justitie is namelijk uiteindelijk degene die toestemming geeft voor het
preventief fouilleren, door de dag en plaats te bepalen.
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VEILIGHEID & JUSTITIE
Rotterdam is een zeer diverse stad. Als Jonge Democraten Rotterdam erkennen wij dat de kracht van
Rotterdam mede is gelegen in de diversiteit. Nieuwe mensen zorgen voor nieuwe impulsen in
Rotterdam, een stad die altijd in ontwikkeling is. Een multiculturele samenleving kan pas echt slagen
als mensen van verschillende groepen niet gescheiden van elkaar leven. Ondersteunen van
integratie is mede daarom een taak die de overheid niet aan zich voorbij moet laten gaan. De Jonge
Democraten Rotterdam geloven in de kracht van het individu, maar erkennen dat het niet voor ieder
individu even eenvoudig is om initiatief te nemen richting integratie. Om succesvolle integratie en
participatie mogelijk te maken moeten mensen waar nodig ondersteund worden.
7.1 Integratie
Taal
De belangrijkste voorwaarde voor nieuwe Rotterdammers om te kunnen meedoen op persoonlijk en
professioneel vlak is het spreken van de taal. Daarom zijn de Jonge Democraten er voorstander van
immigranten te verplichten tot het volgen van een taalcursus. Deze taalcursus wordt verstrekt door
de overheid, mits succesvol afgerond. Pas wanneer de immigrant de taal beheerst kan integratie op
andere gebieden aanvangen.
Kernwaarden
Naast taal is het belangrijk dat immigranten bekend zijn met de kernwaarden in Rotterdam en de
rest van Nederland. Immigranten dienen te allen tijde gerespecteerd te worden, maar moeten ook
(net als autochtone Nederlanders) bewust zijn van het feit dat duurzame acceptatie alleen kan
werken op basis van wederkerigheid. Denk hierbij aan de positie van seksuele minderheden en
vrijheid van meningsuiting.
Onderwijs
Onderwijs is bij uitstek de manier om mensen in staat te stellen iets van hun leven te maken en
sociale mobiliteit mogelijk te maken.De Jonge Democraten Rotterdam zijn voorstander van het
stimuleren van gemengde scholen, ten opzichte van zwarte en witte scholen. Het is echter niet de
bedoeling dat de overheid gemengde scholen gaat forceren. Vrijheid van onderwijs is immers een
grondrecht. Emancipatie en diversiteit dienen een centrale rol te spelen in het onderwijs en
onderwijs dient op haar beurt een centrale rol te spelen in integratie- en diversiteitsvraagstukken.
7.2 Emancipatie
Ieder individu moet zich vrij voelen om zichzelf te ontplooien. Rotterdam is een stad waar deze
mogelijkheid voorhanden is, maar de Jonge Democraten miskennen niet dat het voor individuen
door onder meer culturele, gender-gerelateerde of religieuze factoren soms veel zwaarder is tot
zelfontplooiing te komen. Bewustwording van de mogelijkheden en de eigen identiteit is van groot
belang.
Economische zelfbeschikking
De Jonge Democraten Rotterdam hechten grote waarde aan arbeidsparticipatie. Dit is belangrijk
voor de emancipatie van bepaalde groepen en is economisch gunstig. Een ieder moet dezelfde
kansen worden aangeboden ongeacht afkomst, geloof, leeftijd of seksualiteit. Deze onderdelen van
iemands identiteit spelen idealiter geen rol in het personeelsbeleid van bedrijfsleven. Binnen de

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN ROTTERDAM – VERSIE: 16 DECEMBER 2020

21
overheid kijken wij iets anders naar diversiteitsbeleid omdat het belangrijk is dat onder meer de
politie, ambtenarij en rechterlijke macht een afspiegeling zijn van de samenleving.
7.3 Seksuele diversiteit
Rotterdam moet een plaats zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht geslacht of seksuele
voorkeur. Homoseksualiteit moet voor iedereen een zichtbaar en bovenal bespreekbaar onderwerp
zijn. Organisaties en ondernemingen die hier een bijdrage aan willen leveren door bijvoorbeeld het
organiseren van evenementen moeten royaal de ruimte krijgen om dit te verwezenlijken. De
gemeente Rotterdam dient een faciliterende rol op zich te nemen.
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VEILIGHEID & JUSTITIE
Een ieder heeft het recht zich in vrijheid te ontplooien en is in beginsel zelf verantwoordelijk voor
diens ontwikkeling. Om te garanderen dat eenieder daartoe de middelen heeft, is solidariteit nodig.
Vrijheid en solidariteit zijn voor de Jonge Democraten dan ook onlosmakelijk. De gemeente heeft de
verantwoordelijkheid ieder te helpen die door omstandigheden niet in het eigen levensonderhoud
kan voorzien. Tegelijk heeft de gemeente de verantwoordelijkheid mensen te helpen met het vinden
van werk en het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden zodat zij niet langer dan nodig van de
gemeente afhankelijk zijn.
8.1 Bijstand
De gemeente heeft van de overheid de verantwoordelijkheid gekregen om het aantal
bijstandsuitkeringen te beperken. Daarvoor heeft de gemeente verschillende maatregelen genomen.
Daarvan is de inspanningsperiode er een. Dit houdt in dat mensen onder de 27 jaar eerst een maand
moeten solliciteren alvorens zij een uitkering ontvangen. De JD Rotterdam is van mening dat de
gemeente jongeren en ouderen gelijk moet behandelen en dat discriminatie gebaseerd op leeftijd
net zo ongewenst is als discriminatie op andere gronden.
8.2 Arbeidsmarkt
De gemeente heeft de taak te ondersteunen mensen te helpen bij het vinden van werk. Dit doet de
gemeente door activerend arbeidsmarktbeleid. Er is tot op heden nauwelijks bewijs gevonden voor
de positieve effecten van dit beleid. De Jonge Democraten Rotterdam stellen dus voor geld in te
zetten voor projecten die de lokale economie zullen stimuleren. Voor mensen die door bijvoorbeeld
een beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen moet de gemeente overwegen een
loonkostensubsidie te verstrekken zodat ook deze groep een gelijke kans heeft op de arbeidsmarkt.
8.3 Tegenprestatie
De Jonge Democraten Rotterdam zijn niet per definitie tegen het moeten verrichten van een
tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Het is echter niet de bedoeling dat mensen
een tegenprestatie om de tegenprestatie moeten gaan leveren. Een ‘one size fits all’-beleid zien de
Jonge Democraten Rotterdam niet zitten. Om een dergelijk systeem goed te laten werken is het
belangrijk mensen een zekere mate van keuzevrijheid te bieden betreffende het soort werk dat ze
willen gaan doen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld (vrijwilligerswerk bij de voedselbank mensen die
vanuit een specialistische kennis (bijvoorbeeld juristen) dergelijke organisaties ondersteunen.
Iedereen papier laten prikken staat hier lijnrecht tegenover en heeft iets weg van een taakstraf. Dit
is niet te verenigen met wat de wij als doel van de participatiewet zien: mensen in staat stellen snel
terug te keren op de arbeidsmarkt.
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DUURZAAMHEID
9.1 Grondstoffen & Circulariteit
Doordat afvalscheidingsmachines steeds beter plastic kunnen filteren en recyclen sluiten de
retourettes, waar de Rotterdamse bevolking haar gescheiden afval kan inleveren. Toch verdwijnen
er nog veel afvalstoffen bij het restafval doordat afvalscheidingsmachines dit niet kunnen scheiden.
Daaruit dreigt er steeds minder afval gescheiden te worden. De Jonge Democraten Rotterdam zijn
van mening dat afval in principe niet bestaat en dat afvalstoffen een nieuwe bestemming gegeven
dient te worden. Dit moet gefaciliteerd worden door inzamelpunten open te houden en initiatieven
en innovaties voor betere afvalscheiding te steunen. Afvalscheiding heeft zich verplaatst naar
nascheiding, waardoor er voor de burgers geen mogelijkheid meer is om zelf te scheiden. Hierdoor
gaat er potentieel veel gescheiden afval verloren. De Jonge Democraten zijn voorstander van zoveel
mogelijk recycling en pleiten daarom voor zowel voor- als nascheiding, zolang nascheiding nog niet
dusdanig effectief genoeg is dat voorscheiding zinloos is.
9.2 Luchtkwaliteit & Leefomgeving
Rotterdam is een stad waarin de luchtkwaliteit sterk verbeterd moet worden. Dit is onder andere te
wijten aan de hoeveelheid uitstoot van verkeer zowel op de ring als in de stad zelf. Verscheidene
initiatieven, zoals elektrische scooters, zijn al geïnitieerd en dragen bij aan de doelstelling om de
luchtkwaliteit te verbeteren. Daarom willen de Jonge Democraten Rotterdam de volgende
standpunten tot uitvoering brengen met als hoofddoel de mobiliteit te verduurzamen:
•
•

•

•
•

•

Herstellen van de milieuzone voor alle voertuigen.
Investeren in meer en grotere P&R’s die beter te bereiken zijn met het OV via een gunstige
constructie, zodat men aan de rand parkeert en verder gaat met het OV de stad in. De stad
wil niet uitbreiden omdat mensen die in de buurt wonen hiermee gratis parkeren.
In 2030 rijdt de gehele RET op energie, vervaardigd uit duurzame bronnen. Dit vergt een
investering in bijvoorbeeld elektrisch vervoer. Deze investering wordt gefaciliteerd door de
gemeente Rotterdam door middel van een circulaire investering, waarbij de investering via
het leasen van deze bussen terugverdiend wordt.
Investeer in een optimaal OV (metro) netwerk door uit te breiden naar onder andere de
Drechtsteden, Delft en de Erasmus Universiteit.
Investeer in toekomstige vervoersmiddelen en initiatieven om vervoer te delen, zoals de
deelfietsen, deel (elektrische)scooters, deelauto’s en deelsteppen om vervoer met uitstoot
te destimuleren.
Creëer een groene golf in de centrumring van Rotterdam. Bijvoorbeeld, op Blaak staan er
veel stoplichten die niet met elkaar communiceren. Dit is een gemiste kans om het verkeer
sneller te laten doorstromen en minder uitstoot te genereren (controleren met mobiliteit).
Er zijn in het verleden op sommige wegdelen wel een groene golf geïnitieerd, maar de
ervaring leert dat dit niet zo ervaren wordt.

9.3 Energie
Er ligt veel potentie in de Rotterdamse haven om hernieuwbare energie te gebruiken. Met
betrekking tot energie liggen de grootste kansen voor Rotterdam bij alternatieve systemen voor het
genereren van warmte en het tot een succes te maken van de warmterotonde, het uitbreiden van
het waterstofnetwerk en het stimuleren van de duurzame opwekking van elektriciteit. Hiermee
halen we ons doel om het gebruik van fossiele brandstoffen te minimaliseren.
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9.4 Werkgelegenheid
Het havenbedrijf heeft een groot aandeel in de uitstoot en duurzaamheid van de stad. In het halen
van de klimaatdoelstellingen heeft het havenbedrijf veel impact. Hierin ligt een grote kans om
werkgelegenheid te creëren om uiteindelijk deze doelstellingen te halen. De Jonge Democraten
Rotterdam zijn van mening dat de gemeente hierin moet investeren en faciliteren. Hiermee creëren
we een kans om van Rotterdam een brain capital en wereldwijd voorloper van groene energie en
duurzaamheid te maken.
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NACHTLEVEN
Het nachtleven in Rotterdam is volgens de Jonge Democraten Rotterdam toe aan een reanimatie.
Het voortbestaan van clubs staat onder druk door onder meer verdichting in de stad, klachten van
omwonenden, een slecht imago in combinatie met het huidige beleid van de gemeente, alsook het
vergunningstelsel van Rotterdam.
10.1 Een helder bestemmingsplan
Rotterdam is een stad die in rap tempo groeit, ook wel een stad die nooit af is. Dit zorgt voor meer
leven in de stad, alhoewel door verdichting en klachten van omwonende er steeds meer ruimte voor
het uitgaans- en nachtleven wordt ingeleverd. De Jonge Democraten Rotterdam pleiten daarom
voor meer plaats voor nachtleven in het bestemmingsplan. De combinatie van kantoor-, uitgaans-,
en woongebied is een onverstandige combinatie omdat dit voor alle partijen beperkt of voor
overlast zorgt. Een concreet voorbeeld is de keuze om op het Stadhuisplein studenten woningen
neer te zetten waar voorheen alleen kantoorpanden waren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe
bewoners klaagden over de nachthoreca tegenover zich. Mede door de daaropvolgende wijziging in
het bestemmingsplan heeft dit geleid tot inperking van nachthoreca op Stadhuisplein. Het
ideaalbeeld bestaat volgens de Jonge Democraten Rotterdam uit horeca en nachtleven omringd
door kantoorpanden, waardoor kans op overlast ‘s nachts tot een minimum wordt beperkt.
De Jonge Democraten pleitten dat het bestemmingsplan van het Schiekadeblok wordt aangepast,
zodat het Schiekadeblok het cultureel centrum van Rotterdam wordt. Huidige culturele en horecaondernemingen worden in het nieuwe bestemmingsplan omringd door meerdere culturele
instellingen, zoals een poppodium, waarbij aanstormend talent veel mogelijkheden wordt geboden
om zich te ontwikkelen. Daarbij is het een gebied waar weinig mensen wonen, waardoor er
minimale overlast is. Met een bruisend Schiekadeblok, wordt de stad hip en aantrekkelijk met een
uitstekende bereikbaarheid naast het Centraal Station
10.2 Imago
Het imago van het nachtleven heeft ook een frisse wind nodig, want het is er in de ogen van de
Jonge Democraten Rotterdam niet best mee gesteld. Het illegaliteitscircuit heeft het imago van de
stad bevlekt, maar het schimmige verleden dient geen schaduw te werpen over de toekomst van het
nachtleven. Door ondernemerschap met een frisse blik in de sector kan de smet op het blazoen van
het Rotterdamse nachtleven weer schoongeveegd worden. Het beleid van sluiten, inperken en
opschorten zorgt enkel voor frustratie bij ondernemers en de mensen die van het nachtleven willen
genieten.
10.3 Vergunningen voor horeca
Het huidige vergunningstelsel voor de Rotterdamse horeca en evenementen is volgens de Jonge
Democraten Rotterdam erg inflexibel en laat weinig ruimte over voor herziening. Er is in de
afgelopen jaren een complete stop gezet op het uitgeven van vergunningen van nachthoreca. De
Jonge Democraten Rotterdam pleiten daarom voor een toename in de uitgifte van vergunningen en
voor het implementeren van flexibelere openingstijden voor de horeca.
10.4 LHBTIQ+ in het uitgaansleven
Rotterdam Pride is een van de hoogtepunten van het jaar voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Het vieren
van de vrijheid, gelijkheid en inclusiviteit van deze gemeenschap hoeft niet exclusief in een week te
gebeuren. De Jonge Democraten Rotterdam steunen het stimuleren van het LHBTIQ+ nachtleven.
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