
De gemeente Rotterdam zet in op het slopen of duur maken van 
tienduizenden betaalbare woningen, waardoor jongeren, star-
ters, arbeidsongeschikten, ouderen, mensen met een beperking 
en andere groepen geen betaalbare woningen meer kunnen vin-
den. Toch past de gemeente haar Woonvisie niet aan. Bewoners 
mogen niet meepraten over (sloop)plannen voor hun wijk. Niet 
alleen mensen met lage inkomens, maar ook steeds meer mensen 
met middeninkomens worden gedupeerd door het huidige 
Rotterdamse woonbeleid. Dit moet en kan anders. Kies op 14, 15 
of 16 maart bij de Gemeenteraadsverkiezingen voor een politieke 
partij die zich inzet voor een socialer en eerlijker woonbeleid. 

Rotterdam belediyesi, on binlerce düşük maliyetli konutun yıkıl-
masını planlıyor. Bu sebeple gençler, yeni iş sahipleri, düşük veya 
orta gelirli aileler ve engellilerin bütçelerine uygun konut bulabil-
meleri zorlaşıyor. Konut bulma sıkıntısı günden güne artıyor. 
Bütün bunlara rağmen belediye konu ile ilgili vizyonunu değiştir-
memekte ısrarlı. Mahalle sakinlerinin yıkım planları hakkında söz 
hakları yok. Bu durum bir an önce değişmeli!
14, 15 veya 16 Mart’ta belediye seçimlerinde daha sosyal ve adil 
bir konut bulma politikasına zemin hazırlayabilecek bir partiye oy 
verin!   5 yıldan fazla süredir ikamet ediyorsaniz oy  

kullanmaya hakkiniz var!

The municipality of Rotterdam is demolishing tens of thousands 
of affordable houses. Young people, new employees, elderly 
people, people with disabilities, and people with a low or middle 
income can no longer find housing, and housing shortage is 
increasing! Still the municipality does not change its vision. 
Neighborhood residents cannot participate in discussions about 
(demolition) plans of their houses. This must change! Vote for 
a party that can lay the groundwork for a more social and fair 
housing policy in the municipal elections on 14, 15 or 16 March!
  Eu citizens can vote in these local elections, as well as 

non-EU citizens that live here for more than 5 years.

Kijk op / more information / Daha fazla bilgi için:

www.rechtopdestad.nl/kieswijzer 
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De Rotterdamwet discrimineert en moet niet langer ingezet worden in Rotterdam

Er moet een actieplan ‘einde aan leegstand’ komen

Aanpak dakloosheid: Housing First en geen huisuitzettingen vanwege armoede of schulden

Bij sloopplannen laat de verhuurder of gemeente een draagvlakmeting uitvoeren onder 
bewoners. Er is draagvlak als 70%voor stemt.

Er moet een onafhankelijke organisatie worden opgericht die bewoners ondersteunt bij 
ingrijpende sloop- en renovatieplannen

De gemeente moet wooncoöperaties in Rotterdam serieus stimuleren via grondbeleid

De gemeente moet de leefbaarheid en veiligheid in wijken verhogen met en voor de huidige 
bewoners door in te zetten op gemeenschapsvorming en bewonersinitiatieven

Het is tijd voor een nieuwe Woonvisie waarin een toename van het aantal sociale 
huurwoningen in Rotterdam een van de doelstellingen is

Sociale huurwoningen moeten worden gebouwd door woningcorporaties om langdurende 
betaalbaarheid te garanderen

Bij ingrijpende renovatie en sloop-nieuwbouw hebben bewoners recht op een woning die 
minimaal gelijkwaardig is aan hun te verlaten woning

De gemeente en woningcorporaties moeten veel meer woningen beschikbaar maken voor 
mensen met een beperking

Bij nieuwbouw moet 40% van de woningen in het sociale en 40% in het middensegment 
vallen

Het verkleinen van de ecologische voetafdruk moet uitgangspunt zijn bij ingrijpende sloop-  
en renovatieplannen voor woningen

In alle wijken moet voor particuliere huurders een gratis Huurteam zijn

De opkoopbescherming (of zelfbewoningsplicht) moet in alle wijken worden ingezet

Verhuurders die panden laten verloederen of leeg laten staan, moeten aangepakt worden met 
hoge boetes, intrekking van een verhuurvergunning of onteigening

De volgende stellingen 
zijn voorgelegd aan de 
Rotterdamse partijen. Ze 
hebben geantwoord of ze  
het eens zijn ( ) oneens ( ) 
of deels eens zijn ( ).  
Drie partijen hebben niet 
geantwoord ( ).

Informeer je en kies wijzer! Kijk op 

www.rechtopdestad.nl/kieswijzer 

is een initiatief van betrokken Rotterdammers  

die actie voeren voor beter en 

eerlijker woonbeleid in de stad.

Recht op de stad


