21 MAART VERKIEZINGEN
GEMEENTERAAD

Plan B voor
Den Haag
De Partij voor de Dieren is de enige
politieke partij in Den Haag die de
belangen van alle levende wezens,
mens én dier, als uitgangspunt kiest
voor het gemeentelijk beleid. De
kwaliteit van leven komt te vaak op
de tweede plaats.
De soortenrijkdom van dieren en
planten komt steeds meer in de
verdrukking door oprukkende
bebouwing en de aanleg van wegen.
Bomen worden gekapt en groen
moet wijken voor nieuwbouw.
Het welzijn van mens en dier in onze
stad wordt aangetast door oprukkende bebouwing en luchtvervuiling. Klimaatverandering dreigt
onbeheersbaar te worden. De
publieke ruimte wordt verkocht aan
commerciële partijen of opgeofferd
voor parkeerplekken. Daar moet
verandering in komen!

Je geld of je leven?

Een leefbaar Den Haag vraagt om
drastisch andere keuzes. Dicht bij huis.
Vergroen onze straten, werk aan
schone lucht en schoon water, doe iets
tegen de wereldwijde klimaatontwrichting die ook Den Haag direct
raakt. Het gebruik van dieren voor vermaak, voedsel en kleding moet worden
teruggedrongen.
Den Haag wordt een toonbeeld van
duurzame keuzes. Als jij dat wilt. Ons
leven zal betekenisvoller, meer
ontspannen en solidair worden, met
meer zekerheden, mededogen en
duurzaamheid.

Verbeter de wereld, begin in Den Haag

Kies 21 maart Partij voor de Dieren

Als jouw standpunten dicht bij de onze staan, laten
we dan de handen ineen slaan. Er is op 21 maart een
wereld te winnen in Den Haag.

Onze speerpunten voor Den Haag:

Uiterlijk in 2030 is Den Haag klimaatneutraal. Er komt een plan voor elke
buurt om energie te besparen en over te schakelen op duurzame
energiebronnen.
De gemeente offert geen groen op voor nieuwbouw en wegen. Stop de
kap in de Koekamp en in de Scheveningse Bosjes!
Weg met de wegwerpeconomie! Den Haag wordt koploper op het
gebied van afval scheiden en hergebruik van grondstoffen.
Naar een dierbaar Den Haag: goede opvang en verzorging voor alle
zwerfdieren en gewonde in het wild levende dieren.
Hagenaars snakken naar schone lucht. De gemeente voert een grotere
milieuzone in waar bijvoorbeeld vervuilende bestelbusjes en scooters niet
welkom zijn. Er komen meer vrijliggende fietspaden en beter openbaar
vervoer.
Geen sloop maar renovatie van gebouwen, zoals de beeldbepalende
Valkenboskerk en de oude panden aan het Spui.
Den Haag investeert in de emancipatie van achtergestelde groepen en
treedt op tegen alle vormen van discriminatie.
De gemeente schaft de hondenbelasting af en er komen meer losloopgebieden voor honden.
De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de
Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd
door geheime diensten.
De gemeente koopt 100% duurzaam in en houdt wekelijks een Meat Free
Monday. Maaltijden op het stadhuis zijn in de basis plantaardig, op
bestelling kunnen afwijkende dieetwensen worden doorgegeven.

Kies 21 maart daarom
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