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1. Positief: We vertrouwen op iedere Rotterdammer 
 
D66 gelooft dat mensen sterk zijn en veel kunnen. D66 wil mensen helpen 
de dingen zelf te doen. We willen ook ondernemers helpen. Wij vinden dat 
iedere Rotterdammer vrij is om iets op zijn eigen manier te doen. Er zijn 
altijd mensen die verkeerde dingen doen, maar wij geloven dat de meeste 
mensen goed zijn. Dat is hoe we  positief naar mensen kijken. 
 
 
2. Groen: Nadenken over de toekomst 
 
Onze beslissingen zijn belangrijk voor de toekomst.  
• Rotterdam moet groener. 
• De lucht moet schoner. 
• De huizen moeten beter. 
• Wij willen minder auto’s in de binnenstad. 
• De haven moet schoner.  
• We moeten minder weggooien en meer dingen opnieuw gebruiken. 
 
 
3. Sociaal: Iedereen is gelijk 
 
Er is nog veel armoede in Rotterdam en veel mensen hebben schulden. 
Voor deze mensen is het moeilijk om een huis te vinden dat ze kunnen 
betalen. We willen ook deze Rotterdammers helpen, vooral de Rotterdamse 
kinderen. Het is niet goed dat de kans op een goed leven wordt bepaald 
door waar je bent geboren. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen.  
 
 
4. Veilig: Veilig en vrij 
 
Niet iedereen voelt zich veilig in Rotterdam. Mensen voelen zich veilig als 
ze in een fijne buurt wonen. We willen dat de mensen in een buurt elkaar 
ontmoeten en leren kennen. We zijn verschillend, maar we zijn allemaal 
mensen. Als mensen verkeerde dingen doen, worden ze gestraft. We willen 
er ook voor zorgen dat ze het niet meer doen. Maar we willen geen regels 
waardoor andere mensen minder vrij zijn. 
 
 
5. Betrouwbaar: Een betrouwbare overheid 
 
Een betrouwbare overheid is een overheid die op een eerlijke manier helpt. 
D66 wil blijven luisteren naar de mensen. We vinden het belangrijk dat 
Rotterdammers mee denken en mee helpen. We luisteren graag naar de 
ideeën van anderen. Regels en wetten zijn belangrijk, maar D66 wil altijd 
naar de mensen luisteren.

Inleiding:  
Wonen in de wereldstad
 

D66 is een progressieve politieke partij. Vanaf 2010 bestuurt 
de partij samen met andere partijen de stad Rotterdam. D66 is 
positief, bedenkt oplossingen, durft dingen te doen en werkt hard. 
 
En er is al veel gedaan: 
• De binnenstad van Rotterdam is mooier geworden en daardoor  
   komen er meer toeristen. 
• Er gebeuren leuke dingen in Rotterdam voor iedereen. 
• Er wordt veel georganiseerd. Vorig jaar was er bijvoorbeeld het  
   Eurovisie Songfestival. 
 
Maar we moeten nog meer doen, want niet alles gaat goed. We 
moeten oplossingen bedenken voor het klimaatprobleem en er zijn 
te weinig huizen. We moeten de ruimte in de stad dus slimmer en 
anders gebruiken. Want Rotterdammers willen wonen, maar ook 
wandelen, sporten, koffiedrinken en naar de dokter. 
 
Er is ook nog veel armoede. Het is niet goed dat de kans op een 
goed leven wordt bepaald door waar je bent geboren. Iedereen 
moet dezelfde kansen krijgen en genoeg geld kunnen verdienen. 
COVID-19 maakt alles nog moeilijker. Wij moeten ervoor zorgen dat 
het weer een fijne en leuke stad wordt 
 
In het verkiezingsprogramma staan onze plannen voor Rotterdam. 
Wat vinden wij heel belangrijk?



Ook in Rotterdam laten we  
iedereen vrij, maar niemand vallen.



Nieuwe energie 
 
We moeten energie gaan gebruiken die we zelf kunnen opwekken, 
bijvoorbeeld met zonnepanelen en windmolens. Maar we moeten ook 
minder energie gaan gebruiken. 
 
• We steunen energieprojecten van bewoners en bedrijven. 
• We steunen duurzame ideeën in de hele stad. 
• We sluiten geen enkele technologie uit, ook kernenergie niet.   
 
 
Duurzamere gebouwen 
 
Gebouwen gebruiken veel energie. We willen ervoor zorgen dat 
iedereen in een goed en warm huis kan wonen en niet te veel betaalt 
voor energie. 
 
Daarom willen we mensen goede informatie geven en helpen om hun 
huis duurzamer te maken. We werken ook aan systeem dat warmte 
levert aan bewoners, zodat we geen gas meer nodig hebben om onze 
huizen te verwarmen. 
 
• We willen de komende jaren ongeveer 20.000 huizen duurzamer  
   maken.   
• We geven duidelijke informatie over hoe de gemeente denkt over  
   energie.  
• Rotterdam helpt mee om wijken duurzaam en aardgasvrij te maken. 
• Rotterdam wil het Warmtebedrijf Rotterdam verkopen.

Duurzamere (lucht)haven 
 
De Rotterdamse haven moet in 2040 klimaatneutraal zijn. Klimaat-
neutraal betekent dat iets geen slechte gevolgen heeft voor de natuur.  
 
• Kolencentrales moeten dicht. Dit is beter voor het klimaat en voor de  
   mensen. 
• Schepen die in de Rotterdamse haven liggen, moeten geld betalen.  
   D66 wil dat schone schepen minder betalen en vervuilende schepen  
   meer. 
• Schepen die stil liggen, gebruiken generatoren om stroom op te  
   wekken. Dat is slecht voor het milieu en de mens. D66 vindt dat deze  
   schepen in 2030 energie van het land moeten gebruiken. 
• Rotterdam moet investeren in groene en blauwe waterstof. Dat  
   is belangrijk voor een duurzame haven, maar ook in de rest van  
   Nederland en Europa.   
• D66 wil dat luchthaven The Hague Airport bij Rotterdam minder  
   wordt gebruikt voor vakantievluchten. 
 
 
Circulaire economie 
 
Nederland moet veel minder grondstoffen gebruiken die uit de aarde 
komen. Die grondstoffen raken op. We moeten dingen maken op een 
manier dat je geen afval hebt. D66 wil erop letten dat de gemeente dit 
ook echt doet 
 
• Elke eigenaar/beheerder van een gebouw moet een lijst maken van  
   wat er in het gebouw zit.  
• Bedrijven moeten meer betalen voor hun afval. Dat extra geld wordt  
   gebruikt om afval voor iets anders te gebruiken. We hoeven dan  
   minder afval te verbranden. 

1. Klimaat
Het klimaat is belangrijk. We moeten duidelijk zijn over wat we in 
Rotterdam willen doen. Wat willen wij? 
• Een CO2-neutrale stad in 2040. 
• Minder afval. Dat willen we doen door dingen te delen met  
   anderen, te verhuren, opnieuw te gebruiken en te repareren.  
• Schonere en gezondere lucht. 
• Meer groen in de stad en bescherming tegen hitte, droogte en  
   water.
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Bouwen in de stad 
 
Er moeten veel meer woningen bijkomen in Rotterdam. We willen die 
woningen zoveel mogelijk in de stad. Want dan blijft het groen rond de 
stad. 
 
• Vooral woningen voor mensen die voor het eerst een huis kopen en  
   voor mensen die een gewoon inkomen hebben. Maar we willen ook  
   genoeg sociale woningen.  
• Veel meer studentenkamers. 
• We moeten slim bouwen. En lege kantoren moeten woningen  
   worden. 
 
 
Natuur en groen 
 
Natuur is goed voor mensen en dieren. Daarom moet er meer natuur 
komen in de stad. 
 
• Nog meer groen in de stad. 
• We willen veel meer soorten dieren en planten in Rotterdam. 
• Volkstuinen nemen veel plaats in beslag. We willen dat meer mensen  
   toegang hebben tot deze plaats.

Afval 
 
Rotterdam moet schoner. Er moet minder afval op straat. Rotterdam 
moet afval slimmer en gemakkelijker verzamelen. En mensen moeten 
beter omgaan met hun afval.

• Meer geld voor een schoner Rotterdam. Meer vuilnisauto’s, geen  
   volle containers en minder afval op straat. 
• Opruimen in de wijk. Mensen die afval op straat en naast containers  
   neerzetten, moeten een boete krijgen. 
• We willen mensen uit de buurt belonen als ze mee helpen om een  
   container schoon te houden.

2. Wonen
Het is voor veel mensen moeilijk om een goed huis te vinden dat 
niet te duur is. 

• Er komen regels om huizen en buurten beter te maken.
• Je mag een huis alleen kopen als je er zelf in gaat wonen.
• Er komen boetes voor mensen die te veel huur vragen of  
   misbruik maken van de huurders.
• Nu mag je sommige huizen alleen huren als je genoeg verdient.  
   Die voorwaarde heet de inkomenseis. Wij willen dat die eis in  
   Rotterdam uit de wet wordt verwijderd. 
• Mensen moeten sneller van een sociale woning naar een  
   duurdere woning gaan als dat kan. Zo kunnen andere mensen  
   weer in de sociale woning.
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Onderwijs 
 
We willen dat ieder kind in Nederland gelijke kansen krijgt. Het 
onderwijs moet op elke school goed zijn. Studenten moeten een 
gezonde en fijne studententijd hebben. En als ze klaar zijn met 
studeren, moet er goed werk voor hen zijn. Iedereen moet verder 
kunnen leren zodat ze meer kansen krijgen. 
 
• Gezond eten op school voor alle Rotterdamse kinderen. Minder  
   ongezond eten in de buurt van scholen. 
• Gelijke kansen voor iedereen. Brugklassen waarin iedereen de  
   eerste twee jaar bij elkaar in de klas zit.   
• Meer leerkrachten.   
• Een rustige plek waar kinderen kunnen studeren en hulp krijgen bij  
   hun huiswerk.  
• Iedereen moet kunnen lezen en schrijven. We willen dat ieder kind  
   vier dagen per week gratis naar de kinderdagopvang kan. Dan  
   hebben ze op de basisschool geen taalachterstand. 
• 1000 mbo-stageplekken bij de gemeente.   
 
 
Zorg en welzijn 
 
Iedereen moet goede en de juiste zorg krijgen. We willen dat iedereen 
zo lang mogelijk voor zichzelf kan zorgen. Maar sommige mensen 
kunnen dat niet en moeten hulp krijgen. We moeten elkaar helpen. 
 
• Jeugdzorg moet beter, zodat het niet fout gaat met jonge mensen. 
• Jonge mensen moeten sneller hulp krijgen als dat nodig is. Daarvoor  
   moeten we het systeem veranderen.   
• De verschillende hulpverleners moeten beter overleggen met  
   elkaar, met de mensen die hulp nodig hebben en met hun familie en  
   omgeving. 
• Gratis opvang voor arbeidsmigranten die geen huis hebben. We  
   willen ervoor zorgen dat deze mensen na een tijd weer naar hun  
   eigen land teruggaan. 
• Meer praktijkruimten voor bijvoorbeeld huisartsen.

Armoede en schulden 
 
Er is nog veel armoede in Rotterdam en veel mensen hebben schulden. 
Veel mensen weten niet wat ze moeten om goede hulp te krijgen. 
 
We hebben al veel gedaan om armoede en schulden te verminderen. 
Maar het is nog niet goed. Kinderen die in armoede opgroeien, krijgen 
minder kansen in het leven. Daardoor komen ze later soms weer in ar-
moede terecht. We noemen dit erfelijke armoede en dat willen we niet. 
 
We willen mensen helpen bij het afbetalen van hun schulden. Soms 
kan de gemeente de schulden overnemen of afspraken maken met 
de schuldeisers. De gemeente wil ook helpen bij het oplossen van de 
problemen die met de schulden te maken hebben. De oorzaak of de 
gevolgen van de schulden. 
 
 
Werk en inkomen 
 
Werk is meer dan geld verdienen. Als je werkt, leer je iets, voel je je 
goed en leer je andere mensen kennen. We willen dat zoveel mogelijk 
mensen werken en meedoen in de maatschappij. We willen ook 
mensen helpen die lange tijd niet hebben gewerkt. 
 
• Een test waarbij Rotterdammers meer geld overhouden als ze in de  
   bijstand zitten en werken. 
• Mensen helpen aan een basisbaan met minimumloon. 
• Controle op uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten. 
• Ruimte voor sociale ondernemers.  
 
 
Sport 
 
Sporten is gezond. We willen dat iedereen kan sporten. Rotterdam 
moet meer plekken krijgen waar iedereen kan sporten.

3. Sociaal domein
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Kunst en cultuur 
 
Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de stad, maar ook voor de mensen. 
Kunst is goed voor je ontwikkeling en om mensen te ontmoeten. We 
waarderen onze Rotterdamse kunstenaars. Door de coronacrisis hebben 
zij onze steun hard nodig. 
 
• Ruimte voor kunstenaars en culturele activiteiten wanneer er nieuwe  
   huizen worden gebouwd. 
• Ruimte en geld voor kunst als er gebouwen van de overheid worden  
   gebouwd, verbouwd of gekocht. 
• Goede informatie over subsidie voor (nieuwe) kunstenaars 
• Alle kinderen, arm of rijk, moeten toegang hebben tot cultuuronderwijs.  
 
 
Horeca 
 
Er zijn nu veel nieuwe en leuke plekken om uit te gaan. D66 vindt dit heel 
belangrijk. De horeca heeft het heel zwaar gehad door corona en het is 
niet gemakkelijk om een goede locatie te vinden. We willen de horeca 
helpen. 
 
• Eerlijke vergunningen voor ondernemers met goede ideeën. En we  
   willen meer variatie.  
• Dankzij D66 is er in verschillende gebieden een proef gedaan met de  
   evenementen-kraskaart. D66 wil deze kraskaart structureel en in de  
   hele stad invoeren. 
• D66 heeft ervoor gezorgd dat ondernemers hun ideeën kunnen  
   inleveren bij de gemeente. De tien beste initiatieven mogen zelf kiezen  
   wanneer ze open en dicht gaan.  
 
 
Tourism 
 
Er komen steeds meer toeristen naar Rotterdam. Daardoor komen er ook 
meer hotels, evenementen, deelvervoer en attracties. Dat is goed voor de 
stad en de economie, maar het betekent ook meer drukte. We doen ons 
best om ervoor te zorgen dat de stad een fijne plek blijft voor iedereen.  
 
We leren van andere steden en maken slimme keuzes rond toerisme. 
Toerisme is goed voor de werkgelegenheid en het ondernemerschap. Wij 
willen dat Rotterdam bekend wordt als een unieke, groene en duurzame 
stad. 
 

Events 
 
Evenementen zorgen ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en kunnen 
genieten van cultuur. D66 wil hierbij helpen. D66 wil dat er meer locaties 
komen en meer maatwerk. Ook moet er een evenementenloket komen. 
Daar kunnen organisatoren vragen stellen en hulp krijgen. 
 
 
Entrepreneurs 
 
Rotterdam heeft veel talent en goede ondernemers. We willen dit talent 
en deze ondernemers in Rotterdam houden. Dat is belangrijk voor 
Rotterdam en de economie van Rotterdam. 
 
Daarom willen we minder strenge regels, goede bereikbaarheid en 
een leuke stad. Door de haven en twee universiteiten is Rotterdam 
erg populair. Dat willen we zo houden en we vragen bedrijven en 
ondernemers ons te helpen bij onze duurzame plannen. 
 
We willen samenwerken met de hele regio. Dat is goed voor iedereen. 
 
 
Shopping Streets 
 
Winkelstraten zijn plekken geworden waar we elkaar ontmoeten. We 
willen niet alleen winkels, maar ook groen, horeca, een bibliotheek of 
een plek waar kinderen kunnen spelen. We willen dat iedereen snel en 
gemakkelijk bij de winkels kan komen, maar wel op een duurzame manier.  
 
We vragen winkeliers en andere mensen om met ons mee te denken. Wat 
kunnen we doen met leegstaande winkels? D66 wil dat er geld komt voor 
het probleem met lege winkels. Niet alleen voor het centrum, maar voor 
alle winkelgebieden in de stad.  
 
We willen een binnenstad met weinig verkeer. Goede parkeerplaatsen 
aan de randen van winkelgebieden en goed openbaar vervoer naar de 
binnenstad en andere winkelgebieden. Zo blijft de stad bereikbaar, maar 
het is ook prettig voor winkeliers en hun klanten.

4. De levendige stad
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Safety 
 
Veiligheid is de basis van een open en vrije samenleving. Daarom 
investeren we in preventie en handhaving in de wijk. We maken 
Rotterdammers medeverantwoordelijk voor de veiligheid. Extra 
maatregelen dienen om ervoor te zorgen dat we ons vrij voelen, niet 
om onze vrijheid te beperken. 
 
• Mensen actief betrekken bij de veiligheid in de wijk.  
• Politie meer verspreid en gericht inzetten. 
• Georganiseerde misdaad bestrijden. We willen de handel en het  
   smokkelen van drugs stoppen. Daarvoor willen we beter  
   samenwerken met organisaties in de regio.  
• We willen niet dat woningen door criminele organisaties worden  
   gebruikt voor bijvoorbeeld mensenhandel of als drugslab. Daarom  
   maken we afspraken met makelaars en lokale ondernemers.  
• We accepteren geen straatintimidatie van vrouwen en  
   LHBTI+ personen. 
• We geven Rotterdammers informatie over online fraude en  
   whatsapp-fraude. Daarvoor houden we regelmatig trainingen.  
 
 
Drugsbeleid 
 
Er zijn veel minder coffeeshops in Rotterdam dan vroeger, maar er 
wordt meer cannabis gebruikt. Door coffeeshops te sluiten, is er 
meer straathandel en overlast gekomen. We vinden het belangrijk dat 
Rotterdammers de vrijheid hebben om op een veilige manier softdrugs 
te kunnen gebruiken.  
 
 
Mensenrechten, discriminatie, emancipatie en diversiteit 
 
Iedere Rotterdammer heeft het recht zich vrij te voelen en zichzelf 
te zijn. We moeten samen optreden tegen discriminatie en racisme. 
Iedereen telt mee en we moeten allemaal gelijke kansen krijgen. 
De lokale overheid en het bedrijfsleven moeten hierin het goede 
voorbeeld geven. 
 

• Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat er een einde is gekomen  
   aan de slavernij. We willen dat Rotterdam hier aandacht aan  
   besteedt, bijvoorbeeld op Keti Koti. Iedereen mag mee denken. 
• Het is belangrijk dat je bij de politie altijd verder kunt leren. Dan  
   gebeuren er minder vervelende dingen. 
• We willen samen met horecaondernemers, beveiliging, de politie,  
   Radar en jongerenorganisaties optreden tegen discriminatie in het  
   uitgaansleven. .  
• We willen geen discriminatie op de woningmarkt.   
• Diversiteit in een bestuur is goed. Daar willen we op letten als we  
   mensen in dienst nemen. 
• Publieke gebouwen en ruimtes, zoals parken en pleinen, moeten  
   toegankelijk en veilig zijn voor mensen met een beperking.  
 
 
Nieuw in Rotterdam 
 
We moeten mensen helpen die zijn gevlucht voor oorlog. Het is 
belangrijk dat zij snel Nederlands leren en mensen leren kennen. Dan 
voelen ze zich snel thuis. We willen de nieuwe Nederlanders daarbij 
helpen. Gemeenten kunnen hierin meer beslissen. Daardoor kunnen 
we meer investeren in de combinatie van taal en meedoen. We willen 
dat Rotterdam mee denkt over opvang van nieuwe Nederlanders.

5. Samenleven
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Voetgangers, fietsers, auto’s en deelvervoer 
 
Bij mobiliteit zijn veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid voor ons 
heel belangrijk. Er is niet zo veel ruimte en er zijn steeds meer mensen 
in de stad. Daarom richten we ons vooral op de fiets, het openbaar 
vervoer, deelvervoer (het delen van voertuigen) en wandelen. De auto 
wordt een gast in de stad. We willen de stad zo inrichten dat iedereen 
binnen vijftien minuten lopen of fietsen alle belangrijke voorzieningen 
kan bereiken. 
 
Openbaar vervoer 
 
We willen dat Rotterdammers vaker met het openbaar vervoer gaan. 
Daarom investeren we in nieuwe verbindingen en beter gebruik van 
bestaande verbindingen. 
 
D66 wil een metro- en fietstunnel bij de nieuwe tunnel tussen 
Feyenoord en Kralingen. De metro kan in de toekomst de meeste 
mensen vervoeren. De fietsverbinding laat zien dat Rotterdam kiest 
voor schoon en groen. Deze oplossing neemt ook minder ruimte in dan 
een autoverbinding. 
 
We willen aan de Waalhaven-Zuid een nieuw metrostation bouwen 
met een grote parkeerplaats. Station Slinge kan mooier gemaakt 
worden. Door woningen te bouwen en het autoverkeer te beperken, 
wordt het gebied rondom Zuidwijk en Pendrecht een fijnere plek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkeersveiligheid en -overlast 
 
We willen veel meer aandacht voor veiligheid in het verkeer. En we 
willen iets doen tegen overlast van het verkeer. Er gebeuren minder 
ongelukken en het is fijner in de stad als er niet zo hard wordt 
gereden. Daarom willen we een maximum snelheid van 30 kilometer 
per uur, net als in andere grote steden. 
 
Onderzoek laat zien dat er minder ongelukken met scooters gebeuren 
als scooters op de rijbaan rijden. Er zijn daardoor ook minder 
ongelukken met fietsers. We willen deze maatregel in Rotterdam in 
voeren. 
 
Omdat we steeds meer online bestellen, is er meer overlast van 
bestelbusjes. We willen dit oplossen door plekken aan te wijzen waar 
deze bestelbusjes kunnen staan terwijl de pakketjes worden bezorgd.

6. Mobiliteit
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Participatie 
 
De gemeente moet luisteren naar de ideeën van de inwoners. De 
gemeente moet luisteren naar alle inwoners, ook jongeren, vrouwen 
en Rotterdammers die niet in Nederland zijn geboren. Ideeën van 
inwoners zijn soms beter dan ideeën die door de politiek zijn bedacht. 
 
We willen dat iedere buurt een eigen budget krijgt waarmee de 
inwoners hun wijk groener, socialer of gezonder kunnen maken. 
 
 
Digitalisering, privacy en media 
 
Veel mensen vinden de website van de gemeente Rotterdam niet 
duidelijk. Daarom willen we een app maken waarmee inwoners alles 
kunnen regelen. Natuurlijk is privacy belangrijk. We denken ook aan 
mensen die digitaal minder goed zijn. 
 
We maken één app waarmee inwoners iets kunnen melden en 
informatie kunnen opzoeken. De app is gemakkelijk te gebruiken, 
ook voor mensen die niet zo goed Nederlands lezen. En als je de app 
niet wilt gebruiken, kun je de gemeente ook opbellen, de website 
gebruiken of langskomen bij een loket. 
 
Journalisten van lokale media kijken naar wat de lokale politiek en 
het openbaar bestuur doet. We willen dat journalisten altijd veilig hun 

werk kunnen doen. We willen ook dat iedereen toegang heeft tot het 
nieuws in de (lokale) media. We bekijken samen met bibliotheken of 
mensen gratis toegang kunnen krijgen tot de media. 
 
 
Financiën 
 
Rotterdam doet het financieel heel goed en daar zijn we trots op. We 
doen ons best om dit zo te houden. Veel dingen zijn wettelijk bepaald. 
We willen het meeste geld investeren in het klimaat, de woningmarkt, 
cultuur en het sociaal domein. 
 
• Landelijk wordt onderzocht hoeveel geld gemeenten structureel  
   extra nodig hebben voor jeugdzorg. Als dit onderzoek klaar is, doen  
   we ons best om extra geld te krijgen voor Rotterdam. 
• We willen het parkeren op straat duurder maken. We willen ook dat  
   een tweede parkeervergunning duurder wordt. We willen betaald  
   parkeren binnen de hele ring  
• We willen de belasting  voor toeristenverhogen van 6,5% naar 7,0%.   
• Mensen met een AOW kunnen nu gratis met het openbaar vervoer  
   in Rotterdam. Wij willen dat dit alleen geldt voor mensen met een  
   laag pensioen Met het geld dat hierdoor vrijkomt, willen we dat  
   kinderen tot 12 jaar uit gezinnen met een lager inkomen gratis met  
   het openbaar vervoer kunnen.

7. Stadsbestuur
We gaan met 39 wijkraden werken. De wijk en de wijkbewoners 
krijgen dan meer invloed. We vinden het belangrijk dat zoveel mo-
gelijk Rotterdammers mee kunnen praten en beslissen over hun 
eigen buurt.  

Wij vinden dat het stadsbestuur 
• vertrouwen moet hebben in de Rotterdammer.
• de wetten eenvoudiger moeten maken.
• meer aandacht moet hebben voor de mensen waarop een wet  
   invloed heeft.
 
We willen een duidelijk bestuur met een duidelijk beleid.
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