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Voorwoord 

 

 

Beste inwoner van <NAAM>, 

 

Het is tijd voor een nieuwe partij in <NAAM>. Geen protestpartij, maar een verbeterpartij. 

Een partij met inhoudelijke kennis, betrokkenheid, en idealen die zorgen dat jij jezelf kan en 

mag zijn. 

 

Overal een piraat in de raad. Dat gaan we waarmaken! 

 

Daarbij horen we je graag. Of je nou een mening hebt, wil helpen met inzet of middelen, of 

gewoon graag je verhaal kwijt wil: je bent welkom. Laat je niet tegenhouden en neem contact 

met ons op: 

 

Signal / Whatsapp / Telegram / SMS: 

06-xxxxxxxx (ook als je gewoon wil bellen) 

 

Mail: 

Naam, mailadres 

 

Mumble / 8x8: 

Wij vergaderen en overleggen altijd openbaar, tenzij er personen besproken worden. 

 

Met diezelfde openheid zullen wij de raad ingaan. Als mensen. En als gekozen 

vertegenwoordigers gaan we zorgen voor transparantie, ook in ons eigen werk. Zo maken we 

de gemeente én onszelf beter controleerbaar voor iedereen. Daarnaast geloven wij dat 

inspraak ook vóór het plannen maken erbij hoort. Dus niet eerst beleid maken vanaf een 

kantoortje en dan nog even mensen hun mening laten uiten, maar vanaf de eerste stap 

iedereen erbij betrekken. Zo gaan we samen een nog mooier <NAAM> maken! 

 

Doe je mee? 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Namens de Piratenpartij <NAAM> 

 

Naam 

Functie 

Mailadres 
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Leeswijzer 
 

Een verkiezingsprogramma doorlezen valt niet mee. Toch haal je uit een 

verkiezingsprogramma iets belangrijks: de belofte die de partij aan jou maakt wanneer je op 

een partij stemt. Kieswijzers zijn snel erg zwart-wit, maar als mens heb jij ongetwijfeld zaken 

waar je de meeste waarde aan hecht wanneer je een beslissing maakt. 

 

Om te zorgen dat ons programma voor iedereen duidelijk kan zijn, kan je behalve in dit 

programma verder lezen ook kiezen voor de volgende opties: 

 

• Luister naar het programma als audioboek: LINK 

• Kijk naar ons programma in deze video met gebarentolk: LINK 

• Lees ons programma met lettertype gemaakt voor mensen met dyslexie: LINK 

 

Ons programma bestaat uit drie delen.  

 

• In deel 1 benoemen we onze basisbeginselen, het Piratenwiel dat ten grondslag ligt 

aan onze keuzes.  

• In deel 2 benoemen we onze lokale standpunten. Dit zijn overkoepelende thema’s die 

voor de hele stad van toepassing zijn. 

• In deel 3 benoemen we standpunten die betrekking hebben op specifieke wijken. 

Daarbij zullen we benoemen wanneer het een bepaalde buurt betreft – we hebben in 

Utrecht 111 verschillende buurten, en de situatie aan één kant van de wijk kan totaal 

verschillen van de situatie een buurt verderop. 

 

Lees, kijk of luister dus eerst deel 1 met onze basisbeginselen. Voel je je daarbij thuis? Dan 

ben je waarschijnlijk ook een piraat! Tijd om naar deel 2 te gaan, en te zien hoe we vanuit 

onze basisbeginselen naar de stad kijken. 

 

Was deel 1 echter niets voor jou? Geen probleem, dan is er vast een partij die beter bij jou 

past. Het gaat tenslotte om jou. 

 

In deel 2 begint het echte denkwerk. Je voelde je thuis bij deel 1, dus de kans is groot dat je 

het met de meeste lokale standpunten behoorlijk eens zal zijn. Maar zoals in iedere partij 

kunnen we ook intern van mening verschillen, en bepalen de nuances heel veel.  

 

Noteer voor jezelf welke lokale standpunten je achter staat, en bij welke standpunten je 

opmerkingen hebt. Om verduidelijking te krijgen mag je altijd contact met ons opnemen. En 

onze kandidaten praten niet enkel met media of andere politici, ook met jou gaan ze graag het 

gesprek aan.  

 

Enthousiast geworden over deel 2? Kijk vooral wat we jouw wijk of buurt te bieden hebben in 

deel 3, of stuur je bijdrage aan het programma voor jouw buurt op naar MAILADRES. Jouw 

stem, zowel in de verkiezingen als daarbuiten, maakt voor ons het verschil. En misschien wil 

je wel meer betekenen. Neem contact met ons op via VRIJWILLIGERS MAILADRES om te 

kijken wat jij kan doen. 
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Deel 1. Basisbeginselen Piratenpartij NAAM 
 

Het is lastig voor mensen om ons op het ouderwetse links-rechts spectrum te plaatsen. Dat 

komt omdat onze beweging niet is opgezet op basis van tegenstellingen, maar op basis van 

gedeelde doelen. Het Piratenwiel geeft goed weer wat onze basisbeginselen zijn. 

Alles begint bij empowerment: mensen in staat stellen om zelf dingen te bereiken, en te hel-

pen waar dat nodig is. We zijn liberaal te noemen omdat we staan voor vrijheid voor ieder-

een, zolang dat de vrijheid van anderen niet beperkt. We zijn sociaal te noemen omdat we ge-

loven dat iedereen gelijke rechten en kansen verdient. We zijn progressief te noemen omdat 

we daarbij buiten de gebaande paden durven te denken, bijvoorbeeld wanneer het gaat 

over directe democratie, vrijheid van informatie of het universele basisinkomen. We 

zijn conservatief te noemen omdat we ons uit durven te spreken tegen “ontwikkelingen” die 

onze privacy schaden, of die de transparantie van de overheid verder verminderen. 

Bij de Piratenpartij NAAM kom je mensen tegen die zichzelf socialist of anarchist noemen. 

Maar ook mensen die zichzelf liberaal of libertariër noemen. Hier verenigen mensen zich 

vanuit alle ideologieën, en we zijn het zeker niet altijd met elkaar eens. Toch blijven we 

groeien als beweging, want we hebben gedeelde waarden en gaan het gesprek op een goede 

manier aan wanneer we het niet met elkaar eens zijn. 

In onderstaande afbeelding lees je de acht pijlers van het Piratenwiel. 
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Deel 2. Lokale standpunten 
 

Eerst lees je hier onze lokale standpunten. Per standpunt zie je in dit hoofdstuk een aantal van 

de kernpunten uit dat onderdeel. Wil je meer lezen? Blader dan door naar de genoemde 

pagina. 

 

  

De Piratenpartij staat voor een onvoorwaardelijk basisinkomen 

o   Een gemeente waar we beleid baseren op wetenschap. Waar we erkennen dat het 

onvoorwaardelijk basisinkomen de toekomst is en er alles aan doen dit op lokaal niveau te 

realiseren. Tot die tijd gaat de gemeente menselijk om met de Participatiewet en waarborgt de 

privacy van een ieder die afhankelijk is van de overheid. 

 

De Piratenpartij staat voor meer inbreng van inwoners 

o   Een gemeente waar iedereen die dat wil een stem heeft, deze durft te uiten én gehoord zal 

worden. Veilige online platforms voor lokale democratie en referenda. Empowerment van 

onze inwoners hoort altijd op de agenda te staan, bij ieder onderwerp. Een democratie is nooit 

af. We moeten de burgers in staat stellen een waardevolle bijdrage te leveren aan de lokale 

democratie. 

  

De Piratenpartij staat voor een sociale stad met diversiteit, cultuur en identiteit 

o   Een gemeente waar overeenkomsten zichtbaarder zijn dan verschillen. Onze kracht blijkt 

uit de mate waarin we elkaar accepteren. We moeten zuinig zijn op onze volksbuurten, onze 

gemeenschappen, de geschiedenis en de diversiteit van onze stad. Een stad waar cultuur niet 

langer wordt gezien als een tweederangs onderwerp, maar de aandacht krijgt die ze verdient. 

Muziek, beeldende kunst, theater: dat geeft de stad kleur, en dat vertelt ons verhaal.  

  

De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving met meer  transparantie 

o   Een gemeente waar persoonlijke data veilig is en overheidsdata toegankelijk voor iedereen. 

Waar transparantie van bestuur bijdraagt aan controleerbare en betrouwbare besluitvorming 

en gebruikte algoritmes openbaar zijn.   

  

De Piratenpartij staat voor goede en betaalbare woningen voor iedereen 

o   Een gemeente waar wonen betaalbaar is, sociale huurwoningen en studentenwoningen 

voldoende beschikbaar zijn, en in een gezonde mix met koopwoningen zorgen voor een 

gevarieerde bevolkingssamenstelling. Woningen zijn er om zelf in te wonen, niet om mee te 

speculeren. 

  

De Piratenpartij staat voor een veilige gemeente 

o   Een gemeente waarin iedereen zich veilig voelt. Geen schijnveiligheid door 

bewakingscamera’s maar echte veiligheid door sociale cohesie. Een veilige gemeente is zo 

ingericht dat mensen zich betrokken voelen en de privacy hebben om zichzelf te zijn. Als 

mensen betrokken zijn voelen ze zich verantwoordelijk en ontstaat sociale cohesie. We gaan 

de aandacht verschuiven van de war on drugs naar echte veiligheid. We verspillen geen 

politiecapaciteit aan hennepplanten in tuinen en besteden meer aandacht aan digitale 

veiligheid. 
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De Piratenpartij staat voor een leefbare en duurzame gemeente 

o   Een gemeente waar we veilig, gezond en prettig samen kunnen leven. Waar inwoners hun 

woning en openbare voorzieningen goed kunnen bereiken, met gratis openbaar vervoer, te 

voet, met de fiets of de auto. Een gemeente waar groen wél in het dagelijks straatbeeld hoort 

en zwerfafval niet. Onze gemeente als thuis voor ons én voor de generaties na ons: 

zelfvoorzienend en onafhankelijk. Een leefbare gemeente met ruimte voor 

(vrijwilligers)initiatieven; kunstenaarscollectieven, repair cafés en hacker spaces, dat is wat 

deze stad leefbaar maakt. 

 

De Piratenpartij staat voor een ondernemende gemeente 

o   Een gemeente waar lokaal en innovatief ondernemerschap een streepje voor krijgt, waar 

stimuleren belangrijker is dan reguleren. Deze gemeente als voorloper van de 

zwermeconomie, waar vrijwilligerswerk net zo belangrijk is als betaald werk. Een gemeente 

waar sekswerkers niet langer worden weggepest.  

  

De Piratenpartij staat voor toegankelijk, betaalbaar en goed onderwijs 

o   Een gemeente waar kwalitatief goed onderwijs toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. 

Waar onderwijs de plek is waar ongelijkheid wordt aangepakt en iedereen een eerlijke kans 

krijgt. Waar voldoende aanbod is van brede brugklassen en actief het lerarentekort wordt 

aangepakt. Waar we privacy schending niet accepteren en meer aandacht besteden aan de 

ontwikkeling van digitale geletterdheid. 

 

De Piratenpartij staat voor toegankelijke, betaalbare en goede gezondheidszorg 

o   Een gemeente waar de inwoners niet hoeven wakker te liggen over de vraag of ze wel 

goede zorg zullen ontvangen. Waar thuiskweek van medicinale cannabis altijd is toegestaan. 

Waar we de wachttijden in de jeugdzorg en GGZ aanpakken en waar iedereen passende hulp 

krijgt. Een gemeente waar mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid.  

 

De Piratenpartij staat voor weerbaarheid van mensen, zowel in tijden van crisis als 

daarbuiten. 

o   Een gemeente waar de inwoners ook in tijden van crisis op hun gekozen 

vertegenwoordigers kunnen vertrouwen. De economische crisis, de coronacrisis, we maken te 

vaak mee dat in lastige tijden mensen tussen wal en schip vallen. Dat moet anders, dat kan 

anders, en daar willen wij aan bijdragen. 

 

  



8 

 

Deel 3. Piratenpartij NAAM in jouw wijk, jouw buurt, jouw straat 
 

 

 

Wijk: A 
 

 

Wijk: B 
 

 

Wijk: C 
 

 

Wijk: D 
 

 

Wijk: E 
 

 

Wijk: F 
 

 

Wijk: G 
 

 

Wijk: H 
 

 

Wijk: I 
 

 

Wijk: J 


