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Fractie GroenLinks Den Haag

Het politieke jaar in cĳfers
295 nieuwe leden

66 schriftelijke vragen

49 persberichten

2 initiatiefvoorstellen en
1 discussienota
96 websiteberichten

516 tweets

175 facebookberichten

4 video’s

32 aangenomen moties
en amendementen

80 posts op Instagram
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Waar heeft GroenLinks zich voor ingezet?

Een eerlijke stad
Ruimhartige armoedevoorzieningen blijven overeind
Humane opvang dak- en thuislozen
•

•
•
•
•

10-puntenplan voor kleinschalige opvang, met meer preventie
en persoonlijke zorg, begeleiding en schuldhulpverlening voor
dak- en thuisloze mensen
Huisuitzettingen worden beter voorkomen
Meer woningen voor zorgdoelgroepen
Permanente winteropvang
Nieuwe opvanglocaties Sportlaan en later Schenkweg

We helpen mensen in schulden
•
•
•
•

Nieuwe ‘klantreis’ aanpak groot succes: minder uitval, snellere
vooruitgang en betere individuele hulp
Steun voor werkende armen in voorkomen en tegengaan schulden
Schulden worden eerder gesignaleerd
Jongeren uit de jeugdzorg worden beter geholpen bij uitkeringsaanvraag

Op een menselijke manier uit de bijstand
•
•
•

De +500 aanpak helpt Hagenaars die langdurig in de bijstand
zitten met ontwikkeling en mogelijke match voor werk
Veel nieuwe banen in zorg, bouw en energietransitie
Bijstandsgerechtigden en vakbeweging betrokken bij werkgelegenheidsplan

Zorgzaam voor iedereen
•
•
•

Meer woningen voor jongeren uit de jeugdzorg
Hagenaars met een laag inkomen betalen (bijna) geen eigen
bijdrage WMO, ook met de nieuwe abonnementstarieven
Den Haag gaat voor hogere vaccinatiegraad en vormt Haagse
Vaccinatie Alliantie

Den Haag komt met plan van aanpak voor groepswonen senioren
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Waar heeft GroenLinks zich voor ingezet?

Een groene en duurzame stad
Energietransitie
•
•
•
•

•
•

Kadernota duurzaamheid met brede steun aangenomen
1000 woningen van het (kook)gas af en veel woningen met terugwerkende kracht van gas af
Duurzame dakenjacht: zoveel mogelijk zonnepanelen en groene
daken. Gebouw Haeghe Groep vol met zonnepanelen.
Betere ondersteuning voor Groene bewonersinitiatieven en
VVE’s bij verduurzaming, bijvoorbeeld met ‘energie uit de wijk
challenge’
Honderden nieuwe banen door energietransitie
Meer dan 300 ondertekenaars Haags klimaatpact

Meer bomen in Den Haag
•
•
•
•

Initiatiefvoorstel voor 1000 extra bomen die Hagenaars zelf
kunnen laten planten
Kapvergunning fors duurder
Geen bomenkap Valutapad
Bomenkap Noordwal uitgesteld

Schone lucht en duurzame mobiliteit
•
•
•
•
•
•
•

Den Haag meet roetniveaus in de lucht
Kadernota zet in op schonere lucht
Duizendste elektrische laadpaal geopend
Versterking inzet elektrische deelauto’s
'HQ+DDJZRUGWVWHHGVȴHWVYULHQGHOLMNHU
Sloopregeling voor vervuilende voertuigen
Metropoolregio zet zich in voor meer internationale treinverbindingen

Afval
•
•

Hagenaars kunnen plekken aanwijzen voor extra plasticcontainers
*HPHHQWHNLMNWKRHGHYULMVWHOOLQJYDQDIYDOVWRHQKHɝQJJHmakkelijker geregeld kan worden

Klimaatadaptatie
•

+DDJVHEXLWHQUXLPWHEHWHUYRRUEHUHLGRSGHHHFWHQYDQNOLmaatverandering, bijvoorbeeld met meer groen voor de opvang
van regenwater en het tegengaan van hittestress
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Waar heeft GroenLinks zich voor ingezet?

Een inclusieve stad
Kansengelijkheid
•
•

Gemeente Den Haag breidt anoniem solliciteren uit en zoekt
naar meer manieren voor inclusieve organisatie
Den Haag komt met aanpak onderadvisering in basisonderwijs

Iedereen voelt zich thuis
•
•
•
•
•
•

Den Haag is een kinderpardongemeente
Discussienota ‘Midden in de stad: Haagse aanpak 2.0’ voor betere hulp bij integratie nieuwkomers
Den Haag werkt samen met Hagenaars aan gepaste slavernijherdenking
Aanpak voor meer inclusieve culturele sector
The Hague Pride uitgebreider dan ooit
Regenboogvlag gaat standaard uit op het stadhuis en in stadskantoor Escamp bij lhbti-gerelateerde dagen

Iedereen voelt zich veilig
•
•
•

9HUGHUHVWDSSHQWHJHQHWQLVFKSURȴOHUHQYHUWURXZHQYDQDOOH
bewoners in politie als nieuw speerpunt
*HPHHQWHLVZDDN]DDPYRRUHWQLVFKSURȴOHUHQELMEXXUWSUHventieteams
Oog voor sociale veiligheid bij bouwprojecten

De kracht van vrouwen
•
•
•
•

Vrouwenorganisatie stichting Yasmin breidt uit naar Escamp en
krijgt aanvullend budget voor 2019
Schilderswijkmoeders kunnen werk doorzetten
Volle inzet op vrouwenemancipatie
Week lang activiteiten bij internationale vrouwendag
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Waar heeft GroenLinks zich voor ingezet?

Overige resultaten
•
•
•
•
•

(HFWHQJURHLWRHULVPHRSOHHIEDDUKHLGHQYRRU]LHQLQJHQLQGH
gaten gehouden
*HPHHQWH]HWVWDSSHQYRRUEHWHUHVSUHLGLQJFRHHVKRSV
Initiatiefvoorstel ‘Dienstverlenen? Durven Doen!’ voor betere en
meer persoonlijke gemeentelijke dienstverlening
Meldpunt voor inspraak bij Binckhorst
Betere bewonersparticipatie bij bouwprojecten
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