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CLAIM JE RUIMTE (OM TE LEVEN) 
 
INLEIDING 
De Piratenpartij staat voor een open samenleving en vrije democratie 
waarin alle rijkdom en welvaart gelijkwaardig onder elkaar wordt verdeeld 
en waarin kennis, kunst en cultuur voor allen beschikbaar is. Terwijl 
opeenvolgende regeringen (en tal van politieke partijen) inclusiviteit zeiden 
te omarmen hebben zij het tegenovergestelde in praktijk gebracht. De 
overheid is zich steeds wantrouwender tegenover haar burgers op gaan 
stellen en zet groepen burgers weg als fraudeurs zoals in de toeslagenaffaire 
en in de bijstand. Onschuldige mensen worden door dit op wantrouwen 
gestoelde beleid, met de rug tegen de muur gezet en in 
jarenlange ellende gestort. Tegelijkertijd faciliteert de 
overheid het rijke deel van ons land in witte boorden 
criminaliteit, belastingontduiking en belastingontwijking door 
ontoereikende en onduidelijke wet- en regelgeving. 
Dit beleid, deze politieke cultuur, moet gestopt. Want 
honderdduizenden landgenoten wordt de vrijheid en het 
recht ontnomen om op een volwaardige manier deel te 
nemen aan de samenleving. De Piratenpartij komt daartegen in het geweer 
en claimt het recht op de ruimte om volwaardig mens te zijn en deel te 
kunnen nemen aan alle verworvenheden in onze samenleving.  
 
De coronacrisis heeft een aantal problemen in de samenleving pijnlijk 
blootgelegd. Bestaande verschillen worden verder uitvergroot. Voor 
sommige kinderen blijkt dat er thuis geen ruimte is om rustig thuisonderwijs 
te kunnen volgen. Een passende woning blijkt onbetaalbaar geworden. 
Voedsel- en kledingbanken worden overvraagd. De zorg blijkt zover 
uitgekleed dat er geen enkele buffer over is om de extra patiënten op te 
vangen. De Piratenpartij wil investeren in goede publieke voorzieningen als 

zorg, wonen en onderwijs, zodat ieder kind gelijke kansen krijgt. Wij kiezen 
voor robuuste sociale zekerheid, die ervoor zorgt dat ook in crisistijd 
niemand in armoede hoeft te leven. Wij pakken marktmacht aan, zodat ook 
kleine ondernemers eerlijke kansen krijgen. Wij investeren liever in 
voldoende zorgpersoneel, dan dat we burgerrechten en vrijheden inperken. 
Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting is een 
grondbeginsel van de Piratenpartij. Maar vrijheid van meningsuiting is geen 
vrijbrief om een ander te kwetsen, te bedreigen of te dwingen tot een 
bepaalde levensinvulling. Duidelijk voor ons is dat de vrijheid van de een 
ophoudt waar het de vrijheid en de rechten van de ander aantast. Iedereen 
is voor de wet gelijk. Discriminatie op welke grond dan ook, is 
onaanvaardbaar en dient aangepakt te worden. Wij staan voor 

onvoorwaardelijke inclusiviteit. 
 
De Piratenpartij is een geuzennaam waar we trots op 
zijn. Deze prikkelende naam onderscheidt ons van de 
gevestigde orde. En bevestigd onze inspanningen om 
een stem te geven aan hen die nu niet gehoord 
worden en voor de rechten en meer zeggenschap van 
burgers. Daarbij doen we een oproep aan inwoners 

om betrokken en actief mee te werken aan de toekomst van Eindhoven. Aan 
een stad die gaat voor een gezonde werk- woon- en leefomgeving, die er 
werk van maakt dat iedereen volwaardig mee kan doen en niemand wordt 
buitengesloten. Een stad waar mondiaal en volwaardig burgerschap en 
duurzaamheid gestimuleerd en benoemd wordt. Een stad waar we elkaar 
helpen en ondersteunen in nood, waarin we kunnen groeien naar een 
gezonde stad. Word betrokken en actief. Sluit je aan en help mee om de 
noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen. 
 
 

Het rijkste deel van ons land bezit 2/3 

van alle rijkdom. Het gemiddelde deel 

bezit 1/3 van alle rijkdom. Het 

armste deel heeft een negatief 

vermogen (schulden) van 3% 



 

DE MENS CENTRAAL 
Als oplossing voor allerlei vraagstukken heeft de privatisering van algemene 
nutvoorzieningen sterk in het nadeel gewerkt van consumenten en vooral 
kwetsbaren in de samenleving. In de zorg en het openbaar vervoer wordt de 
pijn het meest gevoeld. Energiebedrijven, scholen, ziekenhuizen en 
zorginstellingen zijn te groot geworden, de menselijke maat is zoekgeraakt. 
Banken en verzekeraars maar ook industriële bedrijven zijn “te groot om 
failliet te gaan”. Daarom draaien de burgers in financieel zwaar weer op 
voor de kosten van het voortbestaan van deze kolossen terwijl zij er geen 
enkele invloed op hebben. Sinds eind 90er jaren zijn de lonen, pensioenen en 
uitkeringen voor grote groepen nooit zo lang achter elkaar gelijk gebleven als 
in de afgelopen jaren, zelfs gedaald. Tienduizenden zijn aangewezen op 
voedselbanken. De ontwikkeling op het gebied van Volkshuisvesting staat al 
jaren stil; voor de laagste inkomensgroepen wordt nauwelijks meer gebouwd. 
De corporaties verkopen sociale huurwoningen terwijl de wachtlijsten niet 
kleiner worden. Baanzekerheid staat op het spel; niet alleen voor de 

laagopgeleiden maar ook voor hen die wel over hogere diploma’s 
beschikken. Ook de middengroepen voelen deze pijn steeds meer. De 
werkloosheid is al jaren onaanvaardbaar hoog. De langdurige werkloosheid 
stijgt snel. Tegelijkertijd wordt de AOW-leeftijd steeds verder verhoogd en 
wordt duidelijk dat mensen met zwaar, stressvol en onregelmatig werk 
eerder komen te overlijden en dus niet eens van hun pensioen gebruik 
kunnen maken. De flexibilisering van de arbeid is de laatste jaren 
doorgeschoten en is een ander woord geworden voor bezuiniging op arbeid. 
Arbeid als kostenpost, maximalisering van winst en macht- en 
geldverschuiving van werknemer naar werkgever. Privatisering en 
individualisering hebben niet bevrijdend gewerkt maar hebben geleid tot 
kostenverhogingen, bureaucratie, zelfverrijking van de top en veel 
versplintering en eenzaamheid in de samenleving. Steeds meer mensen zien 
in dat solidariteit, eerlijk delen en emancipatie nog steeds van waarde zijn 
en dat iedere burger recht heeft op de ruimte om te leven en in gelijke 
gevallen ook gelijk behandeld te worden. 
 
Zelfstandig kunnen leven 
Omdat Piratenpartij Eindhoven de mens centraal stelt, zien wij een andere 
toekomst. Een samenleving waarin al het werk dat maatschappelijk 
wenselijk en nuttig is, wordt gewaardeerd als arbeid. Daarvoor ontvangen 
alle mensen een individueel inkomen waarvan men zelfstandig kan leven. Je 
kunt dit een basisinkomen noemen. Diegenen die dat willen, kunnen bij 
bedrijven tot bepaalde hoogte bijverdienen. Tot dit in zicht komt zullen wij 
al onze voorstellen en bijdragen op dit vlak aan dit perspectief meten. Met 
de mensen in de stad willen wij tegelijkertijd werken aan het realiseren van 
deze toekomst. Enkele oplossingsrichtingen:  
a) Mogelijk maken dat uitkeringsgerechtigden een veel groter deel van 
wat zij met een betaalde baan bijverdienen mogen houden. 
b) Maatschappelijke activering in de eigen woon- en leefomgeving 



 

stimuleren. Alle inwoners doen mee in de samenleving. De gemeente 
stimuleert zelfredzaamheid en participatie en neemt obstakels om te 
participeren weg, zoals beperkende regelgeving van de overheid en 
onvoldoende beheersing van de taal. 
c) Afspraken maken met werkgevers waarbij deze gestimuleerd worden 
duurzame banen te scheppen voor uitkeringsgerechtigden en waarbij het 
loon in een glijdende schaal verdeeld wordt tussen werkgever en 
gemeente. Het gemeentedeel loopt in de tijd terug naar nul. 
d) De wereld om ons heen verandert snel. Leven lang leren is wenselijk om 
bij te blijven, om kennis bij te spijkeren of juist nieuwe kennis en 
vaardigheden te leren. In het kader van levenslang leren gaan we met 
werkgevers en onderwijsinstellingen werken aan een stadscollege met een 
totaalpakket aan om- en bijscholingen, vakcursussen, leermodules en 
deskundigheidsbevordering.  
e) Aanpak van laaggeletterdheid om te komen tot een goede 
taalbeheersing is onmisbaar voor een open en inclusieve maatschappij. Dit 
geldt zowel voor inwoners van Nederlandse afkomst als voor inwoners met 
een migratie achtergrond. Van de laaggeletterde beroepsbevolking in het 
hele land is het merendeel van Nederlandse komaf. Het beheersen van de 
Nederlandse taal is noodzakelijk om te kunnen meedoen in de samenleving. 
Taalbeheersing versnelt de integratie. De gemeente faciliteert en stimuleert 
oud- en nieuwkomers bij het leren van de Nederlandse taal.  
f) Een goede startpositie is voor alle inwoners van levensbelang. Als 
we willen dat iedereen mee kan doen zullen we ervoor moeten zorgen dat 
iedereen dat ook kan. Dit geldt vooral voor jongeren, herintreders en 
nieuwe migranten. We gaan een pakket van maatregelen (inkomen, 
opleiding, aanpassen regelgeving, begeleiding) maken om hun startpositie te 
verbeteren. 
 
 

WAT WILLEN WIJ 
De Piratenpartij Eindhoven streeft naar het invoeren van een 
onvoorwaardelijk basis inkomen en stoelt haar principes vooral op 
zelfbeschikking, burgerrechten en inclusiviteit. In haar beleid speelt de 
wetenschap een grote rol en wordt veel waarde gehecht aan vrije toegang 
tot onderwijs en informatie voor iedereen. Onze programmapunten bepalen 
wie wij (willen) zijn, wat wij vinden, hoe wij (willen) handelen en wat wij 
(willen) doen en bereiken. Iedereen die zich hierin herkent en daarnaar wil 
handelen is een Piraat. 
 
Onze top 10 programmapunten 
 
1. Wonen en leefomgeving 
2. Burgerparticipatie maatschappelijk meedoen 
3. Arbeid en inkomen 
4. Jeugd, jongeren en ouderen  
5. Gezonde stad (stad van de toekomst) 
6. Kleurrijke samenleving 
7. Vrouwenemancipatie 
8. Zorg op maat voor iedereen  
9. Cultuur en sport 
10. Leven lang leren en stadscollege 
 
 
1 Wonen en leefomgeving. Door privatisering van de woningmarkt, het 
bewust in stand houden van schaarse (betaalbare) woonruimte, opkopen en 
speculatie (prijsopdrijving) en huisjesmelkerij is het welhaast onmogelijk om 
(betaalbare) woonruimte te vinden. Woningbouwcorporaties verkopen 
woningen om de forse aderlating door de verhuurderheffing op te kunnen 
vangen. Hieronder ook veel sociale huurwoningen waardoor voor jongeren, 



 

minderdraagkrachtigen en urgent woningzoekenden nog minder mogelijk 
beschikbare woonruimte overblijft.   
Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte en een plicht van de overheid, 
waar wij de gemeente aan houden. In Eindhoven zijn tussen 300 en 400 
daklozen waaronder steeds meer jongeren. Landelijk zien we dat het aantal 
daklozen groeit. Ook zien we dat de groep steeds breder wordt. Naast 
mensen met complexe problemen belanden ook steeds meer jongeren op 
straat en melden mensen met economische problemen (werk en inkomen) 
zich voor hulp en opvang. Vroegtijdig hulp en ondersteuning bieden, helpt 
erger voorkomen. Voor directe ondersteuning van daklozen wil de 
Piratenpartij: 

a) Het aantal opvangplekken vergroten 
b) Naast briefadres voor daklozen ook een gemeentelijk e-

mailadres;  
c) Gratis internettoegang voor daklozen 

De verhuurderheffing verergert de wooncrises en belemmert 
woningbouwcorporaties te doen waarvoor ze zijn: betaalbare woonruimte 
bouwen en verhuren. Daarom zet de Piratenpartij Eindhoven zich in voor 
opheffing van deze maatregel en voor meer sociale huurwoningen en 
huurwoningen in het middensegment. Meer algemeen komen we op voor 
voldoende huisvesting voor alle verschillende inkomens en woonvormen. 
We willen mogelijk maken om burgers nog meer te betrekken bij buurt- of 
stadsontwikkelingsprojecten. Een heterogene stad maakt een fijne stad om 
in te wonen en biedt kansen. Om wonen en leefbaarheid te 
verbeteren/versterken, wil de partij gemeentelijke actie tegen de 
woningnood en meer en vooral betaalbare woonruimte. De partij zal zich 
hard maken voor acties tegen huisjesmelkers en beleggers en speculanten 
die woonruimte opkopen om die daarna tegen woekerprijzen te verhuren. 
Daarom en voor de leefbaarheid in onze buurten, wil de partij gemeentelijke 
actie tegen de woningnood en meer en vooral betaalbare woonruimte. De 

partij zal zich hard maken voor acties tegen huisjesmelkers en beleggers en 
speculanten die woonruimte opkopen om die daarna tegen woekerprijzen 
te verhuren. Daarom wil de partij , bij verkoop van woonruimte, gefaseerd 
en gericht een woonplicht instellen en bewoners in de directe omgeving een 
grotere stem geven bij woningsplitsing of bij de vestiging van een 
kamerverhuurbedrijf.  

a) Bij alle nieuwbouwprojecten zullen we een goede verdeling 
tussen huur- en koop blijven aankaarten. Tenminste 30% dient 
sociale huurwoningen te zijn 

b) Voldoende huisvesting voor alle verschillende inkomens en 
woonvormen 

c) Het stimuleren van sociale huurwoningen en huurwoningen in 
het middensegment. 

d) Bij verkoop van een woning wordt een woonplicht ingesteld. 
Een maatregel voor leefbaarheid en tegen prijsopdrijving door 
koop door beleggers, vastgoedmagnaten en huisjesmelkers 

e) Actie tegen overlast van straatdealers en meer en betere 
spreiding van coffeeshops 

 
2 Burgerparticipatie maatschappelijk meedoen. Burgers maken een 
belangrijk verschil. De gemeente moet daarom activiteiten van lokale 
initiatieven ondersteunen op bijvoorbeeld leefbaarheid, duurzaamheid en 
mondiaal burgerschap. Het is belangrijk om gewaardeerd mee te kunnen 
blijven doen in de maatschappij. Het is de verantwoordelijkheid van de 
overheid om burgerparticipatie ook mogelijk te maken. Daartoe moet zij 
zorgen voor transparante processen en het mogelijk maken van actieve 
betrokkenheid van burgers. De Piratenpartij Eindhoven is voorstander van 
buurtbegrotingsexperimenten, overheidsstimulering en facilitering van 
langer lopende burgerinitiatieven die de gezonde stad maatschappelijk, 
cultureel of sociaaleconomisch versterken dan wel bevorderen. Bewoners 



 

krijgen meer en betere samenspraak en zeggenschap over bouwprojecten in 
hun directe omgeving. Bouwopdrachtgevers zijn verplicht dit te organiseren. 
Zonder voldoende draagkracht van omwonenden gaat een bouwproject niet 
door. Daarom vindt de Piratenpartij: 

a) Zeggenschap en invloed van bewoners op de vormgeving in hun 
directe woon- en leefomgeving. 

b) Mogelijk maken dan wel uitbreiding van buurtbegrotingen waarbij 
bewoners zelf beslissen over investeringen in hun directe 
leefomgeving. 

In het maatschappelijk meedoen vindt de Piratenpartij Eindhoven dat al het 
werk dat maatschappelijk wenselijk of nuttig is, gewaardeerd moet worden. 
In deze zin is er geen onderscheid tussen het huidige betaald werk of 
vrijwilligerswerk. Het uitvoeren van vrijwilligerswerk is goed voor de 
contacten en dient gestimuleerd te worden door de gemeente. Toepassen 
en waar mogelijk verhogen van maximale vergoedingen van 
vrijwilligerswerk 

c) Stop verdringing van bestaand betaald werk. Vrijwilligerswerk mag 
niet ten koste gaan van betaalde krachten, daartoe wordt een 
verdringingsprotocol opgesteld samen met de Cliëntenraad SD en 
de vakbonden. Bedrijven die dit moedwillig doen worden 
uitgesloten van gemeentecontracten. 

 
Privacy: De Piratenpartij Eindhoven wil actie tegen de privacy inbreuk en 
doorgeschoten controle van de burger door de overheid. De rechtsstaat is 
het fundament van onze democratie en de onschuld van de burger staat 
vast totdat schuld is bewezen. Wetten en regels die dit tegenwerken zijn 
illegaal en tegen de rechten van de burger. Daarom willen wij dat burgers 
meer mogelijkheden krijgen om de overheid te controleren en niet 
andersom. In het algemeen wil de partij openbaarheid van documentatie en 
afspraken als standaard en alleen bij hoge uitzondering met zwartgemaakte 

namen van betrokkenen. Het college van Burgemeester en Wethouders, 
dient de informatieplicht (naar de gemeenteraad) wederom serieus te 
nemen. Verder dient het College van B&W ook pers en betrokken burgers te 
informeren. 
ICT en veiligheid. De Piratenpartij is de enige partij die vol inzet op een 
betere digitale infrastructuur, optimaal en veilig gebruik van internet en die 
wil investeren in betere weerbaarheid van burgers op sociale media en 
bescherming tegen hackers. Maatschappelijke veiligheid mag echter geen 
excuus worden om burgers veelvuldig en intensief te controleren, 
bijvoorbeeld met gezichtsherkenningstechnologie of met SyRI. Op ICT en 
veiligheid voor burgers sluit de Piratenpartij daarmee uitstekend aan bij 
innovatief Eindhoven dat koploper is in ICT technologie, maar een nog beter 
voorbeeld kan worden voor de rest van Nederland op gebied van ICT 
veiligheid. 
 
3 Arbeid en inkomen. Alle arbeid die maatschappelijk wenselijk of nuttig 
is, is werk. In deze zin maakt de Piratenpartij Eindhoven geen onderscheid 
tussen betaald werk of vrijwilligerswerk. De bijstand is het sociale vangnet 
en geen liefdadigheidsvoorziening waarvoor kwetsbaren op de knieën 
moeten danken. De zeer strenge regels, controle en fraudeframing zorgen 
ervoor dat uitkeringsgerechtigden gecriminaliseerd worden, zonder loon 
moeten werken, hun eigenwaarde en zelfvertrouwen verliezen en daardoor 
nog afhankelijker worden. De bijstand is een recht voor Nederlandse burgers. 
Het is de basis die wij als samenleving in solidariteit aan elkaar bieden.  
De samenleving verandert. Prestatiedruk en het efficiënt moeten 
functioneren leidt tot grote stress en uitval. De Piratenpartij Eindhoven zal te 
allen tijde proberen om de mensen die uitvallen zo snel mogelijk weer op 
een rechtvaardige manier mee te laten doen in de maatschappij. Niet door 
middel van tegenprestaties of andere vreemde constructies maar op een 
eervolle en menswaardige manier en met een acceptabel inkomen. Ook wil 



 

de Piratenpartij Eindhoven meer aandacht voor druk en stress op de 
werkvloer en voor de prestatiedruk waar een toenemend aantal mensen 
waaronder veel jongeren dreigen te bezwijken. Daarom willen wij: 

a) Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen waarvan je 
zelfstandig kunt leven. Om te beginnen als een experiment;  

b) Extra scholing voor laaggeletterden. Zij zijn oververtegenwoordigd 
in de bijstand;  

c) Geen verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden;  
d) Opkomen voor een minimumloon van €14,- per uur. Dit in eerste 

instantie voor de medewerkers van de gemeente zelf en bespreken 
met de bedrijven waarmee de gemeenten zaken doet. 

e) Aandacht voor sekswerkers: decriminaliseren en ook zaken als bijv. 
Tozo of vergelijkbare maatregelen beschikbaar maken voor 
sekswerkers. Extra aandacht voor mensenhandel en uitbuiting. 
Privacy waarborgen. 

 
4 Jeugd, jongeren en ouderen. Jeugd en jongeren vormen de 
toekomst van Eindhoven, de ouderen vormen de basis. Het verbinden van 
(de waarden van) deze groepen en het als groep én als individu kunnen 
ontplooien, is daarom belangrijk. De Piratenpartij Eindhoven wil luisteren en 
bijdragen zodat projecten en ideeën kunnen worden gerealiseerd.  

a) Zorgdragen voor goede startmogelijkheden voor jongeren 
b) Toezicht op jeugdzorg, betere beoordeling van uithuisplaatsingen en 

inzet jeugdzorg 
c) Soepeler beleid inzake alternatieve schoolvormen voor uitvallers 
d) Experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen voor 

jongeren van 18-25, aangezien de jongeren op dit moment met een 
enorme achterstand beginnen aan een volwassen deelname aan de 
maatschappij. 

e) Inzetten op meer en betaalbare jongerenhuisvesting 
f) Voor jongeren invoering van een laagdrempelig programma voor 

schuldpreventie en schuldsanering 
g) Voorlichting (vooral aan de jeugd) over drugsgebruik en 

benadrukken van de negatieve invloed op gezondheid, 
verkeersveiligheid, milieu, leefomgeving en veiligheid. Maar ook het 
recht van zelfbeschikking respecteren en het gebruik niet verbieden 
(tenzij in het verkeer). Wel gezondheidszorg bieden voor 
verslaafden.  

De ouderen in onze stad verdienen meer aandacht en zorg voor hun 
noden zoals eenzaamheid en oudermishandeling. De Piratenpartij 
Eindhoven wil meer inzet hierop en in samenwerking met ouderen en 
hun organisaties gerichte actie. Verder wil de Piratenpartij Eindhoven: 
h) Experimenteren met afschaffing AOW vermindering bij 

samenwonen. 
i) Het ondersteunen van sociaalmaatschappelijke projecten voor 

jongeren en ouderen 
j) Vrijstelling van sollicitatieplicht voor ouderen (55+) bij oppakken van 

vrijwilligerswerk bij sociale of maatschappelijke projecten  
k) Invoeren van gratis, goed en fijnmazig ouderenvervoer met 

duurzame vervoersmiddelen. 
l) Het aankaarten en verbinden van de sociale waarden van 

jeugd/jongeren en ouderen. 
 
5 Gezonde stad. Onze planeet hebben we in bewaring voor onze 
kinderen, stop roofbouw op de aarde en (diversiteit) voor flora en fauna. Wij 
vinden vergaande maatregelen urgent en noodzakelijk om de kwaliteit van 
natuur en milieu te verbeteren en de klimaatcrisis te beteugelen. 
Eindhoven zal de komende tientallen jaren aanzienlijk groeien. Mogelijk ook 
door een fusie met een of meerdere randgemeenten. Meer inwoners 
betekent een grotere stad. De Piratenpartij wil de stad ook in de toekomst 
leefbaar houden; een goed milieu en voldoende groenvoorzieningen horen 



 

daarbij. Bij mogelijke fusies met een of meerdere randgemeenten (altijd op 
basis van vrijwilligheid) zijn wij voor behoud van de eigenheid en uitstraling 
van betreffende randgemeente. Als toets bij alle maatregelen die 
genomen worden weegt duurzaamheid voortaan even zwaar als welvaart 
en welzijn. 
Verder zijn wij: 

a) Tegen verdere groei van Airport Eindhoven onder de huidige 
condities van lucht- en lawaaivervuiling. Starten met 
biobrandstoffen voor vliegverkeer op Eindhoven Airport en 
alternatieven en initiatieven om te komen tot CO2 neutraal 
vliegverkeer met een minimale impact op luchtkwaliteit en 
maximale beperking van geluidsoverlast. 

b) Voor maatregelen om de lucht- en waterkwaliteit en leefbaarheid in 
de stad te verbeteren door o.a. stimulering van vergroening 
(binnenstad en particuliere tuinen), het planten van bomen en het 
verwijderen van onnodige betegeling/bestrating ten behoeve van 
betere water- en warmtehuishouding van de stad. Ook streven wij 
naar het inrichten van (nieuwe) stadstuinen, groen in de wijk en 
voldoende groenvoorziening bij nieuwbouw . Meer meetpunten 
dienen worden ingericht om de effecten hiervan op luchtkwaliteit te 
meten. Zero tolerance op milieudelicten. 

c) Voorstander van initiatieven van burgers en bedrijven die 
samenwerking en bundeling bevorderen op het gebied van 
circulaire economie en zelfvoorzieningen. Dit werkt ook versterkend 
voor maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. 

d) Beperken dan wel weren van vervuilende vervoersmiddelen en 
samen met burgers ontwikkelen en uitvoeren van schoon en 
bereikbaar vervoer. Daarbij past het inrichten van 
stadsdistributiecentra aan de stadsranden en het bevorderen van 
elektrisch rijden door alleen elektrisch gemotoriseerd vrachtverkeer 

voor lokale distributie in het stadcentrum toe te staan, meer 
parkeerplaatsen voor elektrisch deelvervoer, ruimere 
mogelijkheden voor Light Electric Vehicles (LEV) en een proef met 
toestaan van e-steps. 

e) Veel ruimte voor zonnepanelen parken van coöperaties, 
zonnepanelen en kleine windturbines op daken van 
bedrijfsgebouwen op industrieterreinen. 

f) Voor het (voorlopig) direct sluiten van Asfalt Centrale Eindhoven 
totdat een onderzoek is afgerond naar gezondheidsschade. Bij 
gebleken gezondheidsschade zeer strenge eisen stellen aan 
heropening of definitief sluiting. 

Uit Greenpeace Nederland 
 

6 Kleurrijke samenleving. PPe streeft naar een open samenleving waar 
acceptatie, solidariteit gelijkwaardigheid, veiligheid en respect de 
omgangsnormen zijn. Wij zijn fel tegen uitsluiting en discriminatie op welke 
grond dan ook. Eindhoven is een internationale stad, waar vele mooie 
culturen samenkomen.  
Dit erfgoed bindt ons met het verleden en met elkaar. Erfgoed gaat ook over 
waarden, overtuigingen, kennis en tradities. Het verleden is namelijk het 
referentiekader voor de toekomst. De Piratenpartij is er daarom van 
overtuigd dat de kleurrijke samenleving die we hebben perfect samengaat 
met mondiaal burgerschap en het erfgoed dat we met het inzicht en de 



 

kennis van nu door willen geven aan de toekomst. De Piratenpartij 
Eindhoven ziet daarbij een verantwoordelijkheid van de overheid en wil dat 
de Gemeente hier ook naar handelt en stimuleert dat burgers elkaar en de 
wereld beter leren kennen.  Een in te stellen Diversiteitsraad om ons 
erfgoed met elkaar te delen helpt hierbij.  
Verder wil Piratenpartij Eindhoven dat de hulpverlening aan bi-culturele 
LHBTI ’s en LHBTI’s in orthodox-christelijke en orthodox-islamitische kringen 
verbeterd wordt. Het kabinet werkt hiervoor nu al samen met de 4 grote 
steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Wij willen dat 
Eindhoven hierbij aansluit. Als uitdrukking van het commitment wordt de 
regenboogvlag opgehangen bij het gemeentehuis. Zo laten we zien dat 
Eindhoven een stad van kleur en inclusiviteit is. 

a) Zichtbaar maken en delen van het kleurrijke erfgoed en het 
kleurrijke publiek met elkaar verbinden 

b) Instellen van een Diversiteitsraad met vertegenwoordigers van de 
diverse maatschappelijke groepen. Deze raad geeft kan de 
gemeenteraad en het college, gevraagd en ongevraagd adviseren. 
Beleidsstukken van B&W die naar de gemeenteraad gaan en waarin 
inclusiviteit of diversiteit van toepassing is, dien te worden voorzien 
van en advies van de Diversiteitsraad. Alvorens deze in behandeling 
worden genomen.  

c) Ruimte en mogelijkheden bieden aan inwoners om verbindende 
activiteiten en programma’s met elkaar te ontwikkelen en uit te 
voeren 

d) Uitsluitingen en discriminatie voorkomen door laagdrempelige 
meldpunten op te richten 

e) Stimuleren van een juiste afspiegeling van de samenstelling van de 
bevolking op alle gemeentelijke representatieve- en werkniveaus 

 
 

7.           Vrouwenemancipatie. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en 
dienen ook zo behandeld te worden. Het goede nieuws is dat meer vrouwen 
zijn gaan werken dan vroeger. Het slechte nieuws is dat Nederlandse 
vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen voor vergelijkbaar werk.  

 
Ten opzichte van een man verdient een vrouw voor elke euro maar 87 cent. 
Op zorggebied zijn de zorgtaken nog ongelijk verdeeld tussen mannen en 
vrouwen en komt het huishouden of de zorg voor de kinderen boven op het 
betaald werk van vrouwen. Anno 2017 is van de Nederlandse vrouwen nog 
maar 54% economisch zelfstandig tegenover 74% van de mannen. 
Economisch zelfstandig zijn betekent minimaal het wettelijke minimumloon 
met betaalde arbeid verdienen. 
Van de Nederlandse vrouwen heef 45% sinds haar 15e levensjaar fysiek 
en/of seksueel geweld meegemaakt. Dit varieert van aanranding tot 
bijvoorbeeld verkrachting. Minder goed te vaten in cijfers is alledaags 
seksisme: dagelijkse vooroordelen en subtiele opmerkingen en handelingen 
die bijdragen aan de sfeer van seksisme . Dit alles maakt dat de 
gelijkwaardigheid die wij zouden willen, er nog steeds niet is. Om 
verandering in te zeten is het agenderen en bespreekbaar maken van 
vrouwenemancipatie daarom van groot belang. 

a) Bespreekbaar maken van de achterstelling en opstellen van 
taakstellingen om aanzetten te geven tot gelijkwaardigheid. 

b) Toegankelijk meldpunt (gemeentelijke app) instellen voor alle 
vormen van seksueel geweld 



 

c) Bestrijden huiselijk geweld en economische mishandeling 
 
8.            Zorg op maat. De overheid heeft zorgplicht voor haar inwoners. 
Voor ons houdt dat in dat de gemeentelijke zorg toegankelijk is en 
adequaat. Daarom wil de Piratenpartij dat alle bezwaarmakers tegen de 
korting op huishoudelijke hulp per direct positief worden beoordeeld en dat 
de bezuinigingen op deze hulp aan ouderen en behoeftigen worden 
teruggedraaid. Nederland is van oorsprong een solidair land. Gelijkheid staat 
hoog in het vaandel maar door constructies in de zorg verslechtert het 
steeds meer. Zorg voor ondersteuningspunten in de wijk voor tijdelijke 
directe zorg, ondersteuning of wijkhulp. Wij zijn voorstander om 
zelfredzaamheid van mensen te versterken en te bevorderen. Maar niet als 
maatregel om de afbraak van de zorgplicht en verantwoordelijkheid van de 
overheid voor de open en sociale samenleving te verdoezelen. De 
Piratenpartij Eindhoven wil de zorgkosten zo laag als mogelijk houden voor 
de burgers die anders in de knel komen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door 
het eigen risico voor chronisch zieken, bijstandsgerechtigden en mensen 
met een beneden-modaal inkomen te vergoeden. Daarom wil de 
Piratenpartij Eindhoven: 

a) Zorg op maat – ook voor jongeren. Zorg voor onze jeugd, kwaliteit 
van Jeugdzorg (toegankelijkheid) en onderwijs. 

b) Tegemoetkoming eigen risico vanuit de gemeente 
c) Tegemoetkoming voor mensen met een beneden-modaal inkomen 
d) Mantelzorgers krijgen van de gemeente alle ondersteuning, 

medewerking en mogelijkheden om dit te kunnen doen. 
 

9.       Cultuur en Sport.  
Culturele ontplooiing en beleving is van grote waarde voor het samenleven 
en voor de geestelijke verrijking van zowel kinderen als volwassenen. Het 
bezoeken of deelnemen aan culturele activiteiten heef een   positief effect 

op het sociale leven en voor de waardering van onze stad. Mensen leren 
elkaar kennen en zijn getuigen van een product dat uit het hart van de mens 
komt. De Piratenpartij Eindhoven vindt het belangrijk om culturele 
activiteiten te stimuleren en voorzieningen in de stad te steunen. 

a) Wij zijn voorstander van het verruimen van het culturele budget en 
kiezen daarbij als eerste voor het aanbod dat een breed publiek 
aanspreekt. 

b) Grote culturele instellingen dienen te werken met een sluitende 
begroting en dienen door samenwerkingen en programma’s de 
kleinere aanbieders en performers te stimuleren en te 
ondersteunen. 

c) Grote culturele instellingen gaan samenwerkingen met een waaier 
van maatschappelijke organisaties met diversiteit in hun 
taakopvatting. 

d) Toegang tot alle DDW en Glow activiteiten gratis maken voor 
Eindhovenaren door toegangspas op naam op verzoek. Subsidie aan 
Glow en DDW verstrekken voor overbruggen begroting. 

Sporten is gezond voor het lichaam en de geest en is bovendien ook gewoon 
ontzettend leuk. Daarbij heeft sport een enorme sociale waarde; het 
stimuleert respect, acceptatie en samenwerking. Het is daarom belangrijk 
dat iedereen kan sporten.  Een gezonde en leefbare stad heeft daarom 
voldoende en betaalbare sportvoorzieningen nodig. Onze stad kent nu nog 
goede en veelzijdige sportvoorzieningen. De Piratenpartij staat daarbij voor 
behoud en uitbreiding van sportvoorzieningen die de breedtesport 
bedienen en is tegen afraak van deze voorzieningen. 

a) Betaalbare sporttarieven en entreeprijzen bij sportvoorzieningen 
b) Openbare sport- en speelparken in de stad 
c) Stimuleren van sportactiviteiten in de stad 
d) Bijzondere aandacht voor sporten met een beperking 

 



 

10. Leven lang leren en stadscollege 
Eindhoven is de Brainport regio en dit leverde de stad in 2011 zelfs de titel 
op van slimste regio in de wereld. Dit komt niet alleen door de grote 
bedrijven, de TU/e en verschillende hogescholen in de stad en regio, maar 
eerst en vooral door de onderlinge samenwerking. Daardoor is een enorm 
potentieel ontstaan met gedeelde en gebundelde kennis. Tegelijkertijd zien 
we dat veel kennis en talent niet gebruikt wordt en gedwongen langs de 
kant staat. Wij praten dan over de vele werkzoekenden, de jongeren die 
geen stageplaatsen kunnen vinden en de vluchtelingen en migranten. De 
Piratenpartij Eindhoven wil het talent en de kennis in onze stad bundelen, 
delen en naar de burger brengen. Een stadscollege waar, voor een kleine 
prijs, cursussen, lezingen en workshops worden gehouden door de grote 
instellingen. De Piratenpartij Eindhoven vindt dit een gezonde wijze van het 
bundelen en delen van kennis. 

a) Het opstarten van een stadscollege m.m.v. onderwijsinstellingen en 
bedrijven 

b) Het ondersteunen van bestaande leer- en educatie projecten 
c) Het verbreden van kennis en vaardigheden van alle inwoners van 

Eindhoven 
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