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Aan de Hagenaar, Hagenees en Scheveninger 

 

Den Haag is er klaar mee. Klaar met de grote culturele veranderingen in de stad en vooral 

klaar met hen die Den Haag hebben verkwanseld. Klaar met de PvdA die dit op z’n 

geweten heeft, met steun van D66, VVD en CDA. 

Ook Scheveningen is er klaar mee. Klaar met alle futuristische bouwplannen die ons mooie 

vissersdorp om zeep helpen. De elite in het stadhuis heeft zich nog nooit om Scheveningen 

bekommerd. Scheveningen is alleen maar het wingewest van Den Haag.  

 

Den Haag en Scheveningen worden bestuurd door regenten die lijden aan 

grootheidswaanzin en prestigedrift. Die zich ophouden in het IJspaleis en leven in een 

papieren werkelijkheid.   

In de dagelijkse werkelijkheid worden westerse normen en waarden bedreigd door de 

oprukkende islam. Moskeeën en illegale gebedshuizen schieten als paddenstoelen uit de 

grond en we worden horendol van het mohammedaanse gejengel dat via versterkte 

installaties onze woonkamers binnendreunt.  

 

In onze stad wordt gesmeten met uw belastingcenten ten behoeve van multicultureel 

fimokleien, diversiteitsbeleid, klimaatwaanzin, een Spuiforum en een Polenhotel. 

Ondertussen rijst het aantal aanmeldingen voor de voedselbank de pan uit en zitten meer 

dan 20.000 mensen in de bijstand. 

 

U zei ‘NEE!’ tegen het peperdure Spuiforum, maar naar ú werd niet geluisterd.  

Op 19 maart 2014 kunt u afrekenen met de regenten die doof waren voor uw geluid en die 

u stelselmatig hebben genegeerd. Die Den Haag en Scheveningen blijven veranderen 

totdat u uw eigen stad niet eens meer herkent.  

 

De Partij voor de Vrijheid zal zich blijven verzetten tegen de elite in het IJspaleis. Wij zijn 

niet doof voor de geluiden uit de stad.  

 

Wij zetten ons in voor minder islam en meer veiligheid. Minder belastingen en meer geld 

terug naar de Hagenaar, de Hagenees en de Scheveninger. Voor goede en kleinschalige 

buurtzorg. De auto als vervoermiddel en niet als melkkoe. Geen uitkeringen voor hen die 

geen Nederlands spreken.  

 

U bent nu aan zet. Genoeg is genoeg! Dát is duidelijke taal!  

 

Partij voor de Vrijheid Den Haag  
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Uw vrijheid: minder islam 

Eigenheid is onder leiding van PvdA, VVD, D66 en CDA een vies woord geworden. 

Identiteit, dat is iets voor nieuwkomers. Niet voor iemand die hier geworteld is.  

Den Haag islamiseert in rap tempo. Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in 

steeds meer wijken het straatbeeld. Velen voelen zich een vreemdeling in eigen stad en 

worden beperkt in hun vrijheid. Op vrijdagmiddag is steeds vaker de islamitische 

gebedsoproep te horen. Schoollokalen zijn leeg tijdens ramadan. We hebben te maken 

met eerwraak. De elite blijft honderden miljoenen belastingeuro’s in probleemwijken 

steken voor zaken als gratis Wi-Fi, moestuinen, gezinscoaches en zakgeldprojecten voor 

crimineel straattuig. De hardwerkende Hagenaar, Hagenees en Scheveninger draaien op 

voor de kosten. 

De PVV strijdt tegen de islamisering van Den Haag en tegen antisemitisme. Wij willen 

voorkomen dat meer wijken veranderen in een shariadriehoek. 

 

Daarom:  

• Geen miljoenenverslindende projecten voor criminele broeinesten en 

achterstandswijken. Stop projecten zoals de ‘Deal Schilderswijk’ 

• Spreek je geen Nederlands, dan krijg je geen uitkering 

• Er komt een verbod op het oproepen tot gebed via minaretten of geluidsinstallaties 

• Geen enkele moskee er meer bij 

• Sluiten illegale gebedsruimtes 

• Geen islamitische scholen en geen vrij tijdens suikerfeest en andere islamitische 

feestdagen 

• Subsidiestop voor gescheiden activiteiten en multikul 

• Een verbod op het dragen van boerka’s en geen hoofddoekjes in publieke functies 

• Stoppen met islampromotie door de gemeente en einde aan subsidies op 

islamitische stichtingen 

• Voor Haagse Syriëgangers: celstraf en uitzetting 

• Moskeeën waar een haatimam predikt, worden gesloten en de imam het land 

uitgezet 

• Bijspijkeren taalachterstand wordt door de ouders zelf betaald 
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Uw baan: geen verdringing op de arbeidsmarkt 

 
De werkloosheid in Den Haag rijst de pan uit. Meer dan 20.000 mensen zitten in de 
bijstand. Een somber plaatje voor de stad en haar schatkist. Ondertussen blijven Oost-
Europeanen Den Haag binnenstromen en zorgen zij voor verdringing op de arbeidsmarkt. 
Dit linkse stadsbestuur draagt er zelfs aan bij door haar steun voor speciale ‘Polenhotels’ 
en door de weg naar een uitkering te wijzen via een speciaal opgericht Roemenen- en 
Bulgarenloket!  
 
Ondertussen tiert uitkeringsfraude welig en zitten de koffiehuizen aan de Vaillantlaan en 
de Hoefkade nog steeds elke dag vol met mensen die gewoon kunnen werken. Iedereen 
die kan werken: aan de slag! 
De PVV wil met een aantal duidelijke maatregelen de werkloosheid terugdringen en de 

verdringing op de arbeidsmarkt een halt toeroepen.  

Daarom:  

• Verdringing op de arbeidsmarkt door Oost-Europeanen tegengaan: einde werk is 

einde verblijf 

• Harde aanpak van uitkeringsfraude en van geweld tegen ambtenaren  

• Controle op het recht op toeslagen moet vooraf, niet achteraf  

• Bij weigering werk maximaal korten op de uitkering 

• Tegenprestatie bij uitkering: aan de slag! 

• Geen positieve discriminatie en voorkeursbehandeling van bepaalde groepen bij een  

sollicitatie: kwaliteit gaat boven afkomst en geslacht 

• Geen Polenhotels 
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Uw veiligheid: Den Haag tuigvrije stad 

Den Haag moet veiliger. De binnenstad is tijdens koopavond een no-go area, omdat 
winkelen niet meer veilig is. Pinnen is een hachelijke onderneming geworden, vooral ‘s-
avonds. Ondernemers worden geteisterd door winkeldiefstal. Ouderen lopen grote kans 
op beroving en babbeltrucs, dus doen de deur niet meer open. Op scholen wordt in de klas 
gestreden om wie de regels bepaalt. Tramconducteurs worden in het gezicht gespuugd en 
bedreigd. Door massa-immigratie, door pappen en nathouden en door agressie te 
tolereren, is uw veiligheid u afgenomen.  
 
De PVV trekt een streep. Tot hier en niet verder! Den Haag moet een tuigvrije stad 
worden. Genoeg is genoeg. Hulpverleners, ondernemers en winkelend publiek: iedereen 
verdient een veilige omgeving.   
 
De PVV kiest voor een keiharde aanpak. Families die straatterroristen helpen, moeten de 
stad uit, net als de straatterroristen zelf. Ook voor dronken Polen kennen we geen genade, 
evenals voor rovende Roemenen en bedelende Bulgaren. 
 

Leefbare wijken vragen geen ondergrondse afvalcontainers, maar gedragsverandering. Die 
verandering wordt afgedwongen door op te treden. Niet tegen kinderen die bloemetjes 
plukken, maar tegen degenen die hun vuilniszakken vanaf het balkon op straat gooien. 
 
Daarom: 
 

• Niet pappen en nathouden, maar zero tolerance. Den Haag tuigvrije stad 

• Keiharde aanpak van straatterreur en overlastgevend tuig 

• Hogere bestuurlijke boetes voor overtreders 

• Keiharde aanpak geweld tegen hulpverleners  

• Extra handhavers om straat en openbaar vervoer veiliger te maken 

• Harde aanpak drugsoverlast: geen gebruikersruimtes in de stad of in woonwijken 

• Hardleerse overlastgevers en asociale gezinnen verplicht huisvesten in 

containerwoningen buiten de woonwijken 

• Uitbreiding bedelverbod en aanpak Oost-Europese straatmuzikanten die winkelend 

publiek verjagen 

• Keiharde aanpak van dierenbeulen 
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Uw zorg: meer aandacht voor ouderen 
 

In Den Haag worden steeds meer mensen afhankelijk van zorg. De PVV vindt dat onze 

ouderen en gehandicapten de best mogelijke zorg verdienen.  

 

In de praktijk gaat dit er helaas nog al eens anders aan toe. Zorggelden gaan verloren aan 

overheadkosten, computersystemen en hoge salarissen met bonussen voor bestuurders. 

Verzorgenden moeten  zich bezighouden met administratie.  

Ook de bezuinigingen van dit kabinet hebben vérstrekkende gevolgen voor de zorg die 

ouderen en gehandicapten straks in onze stad krijgen. Een grote groep verliest het recht 

op (thuis)zorg en tegelijkertijd sluiten verzorgingshuizen hun deuren.   

 

De PVV maakt zich grote zorgen om deze kwetsbare groep. Deze groep mag niet de dupe 

worden van de landelijke bezuinigingen.  

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, dagbesteding van grote 

groepen gehandicapte mensen en psychiatrische patiënten. Deze megaklus gaat met 

gigantische bezuinigingen gepaard. De PVV zal er alles aan doen om te voorkomen dat 

deze kwetsbare mensen buiten de boot vallen. De PVV zorgt ervoor dat zorg weer 

mensenwerk wordt! 

 

Daarom:  

• Onze verzorgingshuizen moeten behouden blijven  

• Haags tientje voor AOW’ers 

• Stop ouderenmishandeling: altijd VOG voor zorgverleners, meldplicht bij 

wantoestanden 

• Geen uitzonderingspositie allochtonen in de zorg: geen subsidiëring cultuursensitieve 

zorg, diversiteitsbeleid en tolken 

• Handen af van de taxibus 

• Extra steun voor overbelaste mantelzorgers 

• Het OV en openbare ruimte goed toegankelijk voor mensen met een beperking 

• Alle zorginstellingen: minder administratie en regels, meer tijd voor zorg 

• Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg 

• De mantelzorgparkeervergunning wordt gratis verstrekt 
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Uw economie, uw onderneming, uw bereikbaarheid 

Voor het college van B&W is een ondernemer iemand die blij mag zijn dat hij belasting 

mag betalen. De PVV draait het om: voor ons is een ondernemer een held, die je zo min 

mogelijk dwars moet zitten met regeltjes en onnodige belastingen. Ondernemers dragen 

de economie. Het is al erg genoeg dat de PVV de enige partij is die daar zo over denkt. 

De PVV komt ook op voor de ambulante handel. De bloemenkiosk, de stroopwafelkraam 

en de ijscoman horen bij het straatbeeld en mogen niet worden weggepest. 

Dus: lasten omlaag en minder regels! 

 

De haven van Scheveningen is van grote waarde voor de economie en biedt veel kansen 

voor ondernemers en de lokale werkgelegenheid. De PVV halveert daarom de 

havengelden en geeft de visserij en havengebonden industrie weer de ruimte.   

De slechte bereikbaarheid van onze stad, het tekort aan parkeerplaatsen, de criminaliteit 

en de hoge parkeertarieven zorgen ervoor dat het winkelend publiek uitwijkt naar Rijswijk 

en Leidschendam. Wij investeren in extra handhaving en pakken de bereikbaarheid aan, 

dan komt het winkelpubliek weer terug. 

 

Parkeervergunningen voor bewoners worden gratis verstrekt en het aantal uren op de 

bezoekersparkeervergunning wordt uitgebreid. Overlast door Oost-Europese busjes 

dringen we terug, zodat bewoners weer in hun eigen wijk kunnen parkeren.  

Daarom:  

• Ondernemers koesteren in plaats van wegpesten 

• Schrappen van overbodige regels 

• Vereenvoudiging vergunningsprocedures 

• Precariobelasting afschaffen 

• Ruimhartig terrassenbeleid 

• Gratis parkeren voor bewoners  

• Parkeertarieven straatparkeren omlaag 

• Het tekort aan parkeerplaatsen wordt aangepakt: de PVV investeert in de aanleg van 

echte extra parkeerplaatsen 

• Halveren havengelden 

• Bij sneeuwval: sneeuwvrije wegen, stoepen én fietspaden 
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Uw geld: lagere lasten, minder ambtenaren 

De overheid staat ten dienste van de mensen, niet andersom! Helaas denken de 

elitepartijen daar anders over. We halen de stofkam door de regeltjesbrij die vanuit het 

IJspaleis op u neerdaalt, waardoor we minder ambtenaren nodig hebben.  

De PVV wil dat het Spuiforum er alsnog niet komt en dat cultuursubsidies worden 

afgeschaft. Duurzaamheidswaanzin wordt niet gesubsidieerd, het Haags Klimaatcentrum 

gaat dicht. Het geld moet terug naar de belastingbetaler. Ook onzinprojecten gericht op 

cultuursensitiviteit, diversiteit, gescheiden biljarten en het spreekuur voor Poolse vrouwen 

worden afgeschaft. Bij een groot project, zoals het Spuiforum, wordt voortaan een 

referendum gehouden. De subsidies voor nationaal en lokaal erfgoed, zoals Museon, 

Gemeentemuseum, Muzee en Vlaggetjesdag blijven uiteraard intact. 

 

Daarom:  

• Geen Spuiforum! 

• De kunst- en cultuursector moet zichzelf bedruipen; geen kunst- en cultuursubsidies 

• Scheveningen blijft Scheveningen, geen gedonder met de haven 

• Nationaal en lokaal erfgoed worden gekoesterd: geen subsidiekorting op o.a. 

Gemeentemuseum, Muzee Scheveningen en Vlaggetjesdag 

• Afschaffen van de hondenbelasting en toeristenbelasting 

• OZB gaat omlaag 

• Den Haag spreekt duidelijke taal: referenda bij grote projecten 

• Geen grote stadsdeelkantoren met dure stadsdeeldirecteuren, maar service en 

loketfuncties in ieder stadsdeel 

• Gemeentelijke communicatie en voorlichting niet in het Turks, Arabisch, Berbers, 

Pools, etc. 

• Minder beleidsambtenaren en minder inhuur van peperdure externen 

• Loketfuncties worden gebundeld voor de beste ouderenzorg: ieder stadsdeel één 

loket voor zorg en ouderen 

• Overbodige regels en papierwerk worden geschrapt 
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Uw kinderen: hun toekomst 

Taal, rekenen, geschiedenis, dat is waar het onderwijs zich mee bezig moet houden. Niet 

met klimaatsprookjes en andere linksgroene indoctrinatie. Zwakke scholen worden streng 

gecontroleerd en waar nodig gesloten. Spijbelen en afwezigheid op islamitische 

feestdagen wordt streng bestraft. 

Ook de gym- en zwemlessen zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Wat de PVV 

betreft blijven deze lessen dan ook verplicht op de basisschool.  

Op school moet de structuur terug, net als het respect voor de meester en de juf.  

Kinderen hebben daar behoefte aan. Geen ‘je’ en ‘jij’, maar ‘meneer’ en ‘mevrouw’. 

Daarom: 

• Respect en structuur weer terug op school 

• Zwakke scholen worden streng gecontroleerd en islamitische scholen gesloten 

• Extra leerplichtcontroles tijdens ramadan: geen vrij op islamitische feestdagen! 

• Handen af van onze tradities: bij het sinterklaasfeest horen Zwarte Pieten en bij Kerst 

hoort een kerstboom 

• Verplichte zwemles voor iedereen op de basisschool en geen gescheiden zwemmen 

• Kosten wangedrag minderjarigen verhalen op ouders 

• Meer vaart achter terugkeer ambachtsschool 

• Geen coffeeshops in een straal van 1 kilometer rondom scholen 

 

 


