Wat zou de PvdA de komende 2 jaar moeten doen om de kans dat u PvdA stemt bij de Tweede Kamerverkiezingen te doen
vergroten?
(gevraagd aan kiezers die nu geen PvdA stemmen, maar de PvdA wel een kans geven op een stem)
andere fractievoorzitter dan Hamer kiezen die bakt er niks van, en komt bovendien zeer slecht uit haar woorden. Wouter veel meer op de voorgrond en hem
met lef rake dingen laten zeggen. Nu lijkt het net of-ie alles eerst met Balkenellende moet afstemmen. nooit meer met CDA iin een kabinet stappen.'
andere charismatische leider
back to the roots
banken minder snel in bescherming nemen met financiele middelen.
beloften nakomen
beloften nakomen.
beschermen sociale voorzieningen + voorkomen versoepeling ontslagrecht + geen samenwerking met cu
beter de verkiezingsbelofte nakomen.
beter profileren
betere linkse uitstraling.
betere mensen op belangrijke plaatsen zetten. zitten genoeg goede mensen in de partij die meer kunnen dan nobody's als Hamer, Cramer, Dijksma en
Vogelaar. denk meer aan Samsom, van Gijzel, vd Ploeg. die hadden tenminste een mening
bij standpunten blijven en duidelijk zijn (JSF)
bonussen en hoge salarissen van bedrijven/instellingen met maatschappelijk nut verlagen en reguleren.
Bos en Hamer vervangen.
CDA onderdruk zetten, eigen geluid laten horen, aansprekende kopstukken. geen Hamer, ploumen, dijksma
contact zoeken met de achterban ,de arbeider
criminaliteit incl financiële fraude transparanter aanpakken en afspraken met europa verbeteren.
crimineel gedrag straffen ongeacht ras of geloof.
daadkrachtig bestuur, zich assertief opstellen tegen PVV, inhoudelijk geen genuanceerd verhaal brengen, maar duidelijk uitspreken.
daadkrachtig, positief getint beleid voeren.
daadkrachtiger optreden tegen misstanden .o.a. de 'zakkenvullers'
de AOW leeftijd niet naar 67 jaar. dat mensen de mogelijk krijgen te stoppen met werken als ze 40 jaar hebben gewerkt.
de bezem door de partij halen en lieden zoals Marchouch, Leerdam, Hamer eruit. Dijsselbloem, etc. prominenter aanwezig.
de kerndoelen van de sociaaldemocratie duidelijker over het voetlicht brengen , zoals bv Rick van der Ploeg doet
de kiezers en de gewone leden van de PvdA (die altijd afgekat worden op vergaderingen) moeten gehoord worden. nu vinden ze een luisterend oor bij
Wilders. dan is het toch niet gek, dat ze PVV gaan kiezen, en in ieder geval niet meer op de PvdA stemmen.
de partij dient zich duidelijker te profileren een eigen gezicht ontwikkelen. het is nu (en zeker bezien in het licht van de Europese verkiezingen) lang niet altijd
duidelijk (lees: onduidelijk) waar de partij voor staat.'
de partij moet weer een partij worden die voor alle lagen uit de bevolking opkomt. ik ben het eens met de stelling dat het een elitaire partij is geworden. ook
moet de partij duidelijk zijn en niet, zoals nu, steeds andere meningen erop na houden. stelling nemen tege de PVV en laten zien dat die partij geen
oplossingen biedt. links zijn en blijven, net zoals vroeger een rode partijen het allerbelangrijkste: een goede partijvoorzitter en lijsttrekker kiezen.
de PvdA is geen linkse partij meer, maar is zwalkende.
de PvdA moet een standpunt innemen vanuit de eigen idealen. de laatste jaren is het teveel een reactionaire partij geworden die uit angst voor zetelverlies
het grootste deel van de bevolking naar de mond praat.
de realiteit onder ogen zien en meer kloten tonen! ingedut stel salon socialisten
de taboes doorbreken welke de oorzaak vormen van de achteruitgang van de pvda.alle oorzaken die men opsomt zijn flauwe kul.de hoofdoorzaken zijn de
benoemingen van bv.Aboutaleb en Albayrak met hun dubbele nationaliteiten en het innemen van voorkeurzetels door moslimkandidaten terwijl zij op
onverkiesbare plaatsen staan bij bv. gemeenteraads of provinciale staten verkiezingen!!!!
de uitverkoop van de samenleving en de privatisering van verschillende basis onderdelen zoals zorg, water en energie terugdraaien.
definitief verlaten van oud-linkse standpunten en stellingnamen.
Diederik Samsom tot lijsttrekker en fractievoorzitter kiezen. zich sterk maken voor (gedeeltelijke) afschaffing hypotheekrente aftrek. aow-leeftijd verhogen
naar 67. uitgaan van eigen kracht en niet proberen kiezers te trekken door af te gaan op opiniepeilingen. minder krampachtig de babyboomers beschermen,
maar de arbeidsmarkt flexibiliseren.
door er weer een jonge en frisse partij van te maken die zich durft uit te spreken tegen de angst van Wilders en een heldere lijn voor de toekomst uitzet.
doorgaan
duidelijk antwoord geven op de crises.
duidelijk beleid afspreken en uitdragen.
duidelijk kiezen voor de multiculturele samenleving,en niet Wilders achterna hobbelen.
duidelijk multi culti links sociaal gezicht trekken. dit kabinet de molenstaan de nek laten vallen en als de linkse lente met bondgenoten voor ander beleid
gaan. Nederland verdiend zoveel beter.
duidelijk op hoofdpunten, details volgen later wel:
duidelijk perspectief geven
duidelijk sociaal profileren
duidelijk stelling nemen tegen Wilders, voor europa, voor milieumaatregelen
duidelijk tegen Wilders ingaan.
duidelijk uitkomen voor standpunten echt kiezen geen onduidelijkheden
duidelijk voor europa uitspreken.
duidelijk worden
duidelijk zijn in het debat.

duidelijk zijn standpunten kenbaar maken. en niet een beetje van dit en een beetje van dat.
duidelijk zijn waarvoor de partij staat.
duidelijke eigen linkse visie neerzetten!
duidelijke linkse koers inslaan. uitspreken tegen aow-leeftijd verhoging
duidelijke richting kiezen en daarvoor staan en blijven staan .en niet met iedere wind meewaaien.wilders heeft duidelijke boodschap en blijft daar altijd achter
staan en of je daar nou van houd of niet dat is duidelijk.hetzelfde geld voor de sp.de PvdA kijkt allvoortdured naar wat de kiezers zouden willen dat werkt niet
ze moeten eerst weten wat ze zelf willen en daar achter blijven staan.
duidelijke standpunten innemen ook al is dat tegen het regeerakkoord in
duidelijke standpunten innemen, en deze zeer duidelijk kenbaar maken. het moet niet zo zijn dat mensen zelf op zoek moeten gaan naar de inhoud, de
inhoud moet uit campagnes/interviews/alle media kort en bondig duidelijk zijn.
duidelijke standpunten innemen.
duidelijke standpunten, waar ben je voor en waar ben je tegen
duidelijker aanwezig zijn(vooral Bos), ons goed door de crisis leiden
duidelijker beleid. richting geven aan sociaal Nederland. ok keuzes durven te maken die pijn doen.
duidelijker bij eigen standpunten blijven
duidelijker en herkenbaar geluid laten horen. meer luisteren naar de basis.
duidelijker links-sociaal profiel, activistischer, minder regentesk
duidelijker profileren
duidelijker programma en visie, eigen identiteit
duidelijker sociaal beleid, linkerse koers, meer principieel, tegen verhogen AOW leeftijd, strenger toezicht banken, tegengaan invoering marktwerking in zorg
duidelijker sociaaldemocratische standpunten innemen en de oorspronkelijke ideologie niet vergeten
duidelijker standpunten innemen tegen Wilders
duidelijker uitleggen waarom men ergens voor/tegen is.
duidelijker verhaal hebben
duidelijker zijn in standpunten, 'heilige huisjes' niet schuwen om te schoppen, zich centraal opstellen in het spectrum van partijen, de discussie met Wilders
aangaan.
duidelijkere plannen tijdens campagne presenteren
duidelijkere standpunten
duidelijkheid in standpunten
duidelijkheid naar kiezer
duidelijkheid, samenwerking met andere linkse partijen en D66
durven een eigen gezicht neer te zetten en mening te hebben, niet steeds rekening houden met volgende verkiezingen, dat verlamt de boel alleen maar.
echt antwoord bieden op Wilders.
eerlijk en duidelijk zijn richting de kiezer. beloften nakomen. indien dit niet kan, dit uitleggen. voorbeeld: over jsf zei Hamer dat de PvdA er hoe dan ook niet
mee in zou stemmen. dit bracht een verwachting. uiteindelijk toch compromis en het kost de belastingbetaler 20 miljoen om het kabinet in het zadel te
houden. PvdA had moeten zeggen: wij willen jsf liever niet, maar zullen op zoek gaan naar het best haalbare compromis in het landsbelang (crisis economie
vraagt niet om val regering). het compromis had uitstekend verkocht kunnen worden aan de kiezer: ipv van originele plan van x-miljard, nu zeer beperkte jsf
voor 'slechts' 20 miljoen. PvdA belofte aan kiezer is zoveel als mogelijk is nagekomen en partij heeft geen politiek spel over de rug van de kiezer gespeeld
en eindelijk gaan regeren voor de lange termijn en niet alleen reageren op de 'waan-van-de-dag'.'
energie in de toekomst, hoe gaat de PvdA om met een binnenkort enorme stijging van de energiekosten.
er is te veel om op te noemen. ik zie mij alleen als er een wonder gebeurt nog PvdA stemmen.
fractievoorzitter Mariëtte Hamer vervangen door Diederik Samsom.
fractievoorzitter onmiddellijk vervangen!
geen beperking AOW leeftijd
geen compromissen sluiten op belangrijke punten die in het verkiezingsprogramma stonden. als het CDA dat toch wil doorzetten, breken met de coalitie. de
PvdA is dan wel klein , maar kan zich dan weer op gaan werken tot een grote democratische partij
geen draaierij. zeggen waar het op staat. integriteit bestuurders onder loep nemen. (bv zonnebril afffaire...)
geen morele principekwesties zoals irak-onderzoek opgeven t.b.v. onderhandeling. een kwalijke zaak die de burger het recht op waarheid onthoudt.
geen woorden, maar daden.
goed beleid voeren
goed Nederlands beleid voor ons Hollanders.
goed programma, heldere campagne, toekomstgerichte boodschap
goede debatters kiezen voor uitstraling naar de kiezer.
goede stappen ondernemen in de tweede kamer (en niet zoals Bos nu bezig is)
goede toekomstplannen ontwikkelen !!
groener en duurzamer beleid voeren en zich beter profileren t.o.v
groenere opstelling, meer solidair met de armen, gprivatisering meer ondersteunen,
haar sociale gezicht meer tonen en nog meer laten zien dat ze een partij is die zich inzet voor allochtone medeburgers.
haast niet meer mogelijk. mijn afstand is al begonnen bij den Uyl, toen hij na de grote verkiezingsoverwinning zijn hand overspeelde. altijd slecht
kunstbeleid. te lang onder het kleed gelegen en gewacht tot het vanzelf overging met de nieuwe Nederlanders. eindeloos voorstander van les in eigen taal
etc. weinig oog voor kleine ondernemers, studenten, studentenhuisvesting. etc., etc.
Hamer afzetten
Hamer eruit en meer een realistische koers varen, niet zo afwachtend.
Hamer weg dat is een drama en uit dit kabinet stappen men heeft daar niets te zoeken

heel duidelijke mening hebben en niet met alle winden meewaaien.
helder communiceren wat hun beleid is, laten zien dat ze doen wat ze gezegd hebben en de resultaten daarvan structureel en transparant evalueren, duidelijk
maken welke lessen worden getrokken en hoe het beleid wordt bijgesteld n.a.v. deze lessen, en zo de cyclus blijven herhalen.
het aanpakken van de slecht fungerende commissarissen bij overheid, wooncorporaties e.d.
het aftoppen van de topinkomens.
het echte sociale gezicht weer laten zien en horen. dus opkomen voor de mensen die hard moeten werken maar ook voor hen die het moeilijk hebben
het huidige crisisbeleid aanpassen en de gewone man veel minder ontzien
het leiderschap wijzigen: Bos weg en Hamer weg. Frans Timmermans als politiek leider kiezen
het moeten weer gewone buurten worden, zonder de verplichting naar het buurtfeest te komen, zonder opvoedingscontrole, zonder controle op
leefgewoontes, en met goede scholen waar je gewoon leert lezen, schrijven en rekenen. stoppen met stichtelijke opvoedingslessen op de basisscholen. we
zitten niet te wachten op lessen over wens, negertjes in Afrika, voeding, bestedingspatroon, vreedzame samenleving etc.
hoe gaat de PvdA om met een steeds grimmig worden confrontatie van de agrarische sector en het milieu.
hypotheek aftrek boven 850.000 afschaffen
ik wil een regering samen met D66
immigratiebeleid op basis van Canadees model (beroepenschaarste!) plus asielzoekers aantallen vastzetten per jaar.
in de praktijk brengen waar naam van de partij voor staat 'arbeid''
bedrijven.
inhoudelijk stelling nemen tegen conventionele partijen zoals CDA en cu en een meer vrijzinniger geluid laten horen.
investeren in voortzetting coalitie met CDA en d'66
keer op keer keihard aantonen dat Wilders een volksverlakker is, die niet het begin van een oplossing biedt'
kiezen voor samenwerking met GroenLinks en D66.
kortere wachtlijsten (zie weer voorbeeld ned /bel).
laat dat achterlijke procyclische begrotingsbeleid van Zalm en zijn vrienden in de eu en soortgelijke organisaties los. investeren in de toekomst (bijv. in
infastructuur) mag best geld kosten en een staatsschuld achterlaten. durf dat soort projecten over meer jaren af te schrijven, dus laat het kasritmestelsel ook
op rijksniveau los.
laat de kiezers duidelijk horen en zien wat je onderscheidt van het CDA en de cu.
lager btw tarief
lagere ziektekosten (hoe kan dat in ned. zo hoog zijn en in België niet.)
lange termijnvisie ontwikkelen
laten zien waar ze voor staan. stoppen met loze beloftes.
liberaler worden
liberaler worden
linkse samenwerking moet prioriteit worden
linkse, sociale koers varen, tegen het neoliberalisme, marktdenken, privatiseringen, schaalvergroting, zelfverrijking van de elite, voor de samenleving
linkser geluid afgeven
linkser worden
linkser, volkser, groener. het moet minder een elitaire bestuurderspartij zijn en dichter bij haar achterban staan: herkenbaar zijn als arbeiderspartij.
loskoppelen lonen / uitkeringen.
luisteren naar de burger
maak keuzes wat de prioriteiten zijn. je kunt als partij niet alles willen, dat is ook financieel niet haalbaar. als je voor goede uitkeringen staat, moet je bijv.
misschien niet ook heel veel geld in cultuur en het leger/vredesmissies willen steken.
meer afzetten tegen het christelijke beleid van de andere regeringspartijen als CDA en cu. kerk en staat verder scheiden.
meer blauw op straat, etterende (allochtone) jongeren hard aanpakken, politie steunen, jsf kopen, van het onderwijs afblijven, de hoge prijzen in de horeca
aanpakken
meer de aanval zoeken tegen de PVV en de VVD.
meer duidelijk keuze maken voor progressief milieubewust Nederland en meer aansluiten bij ideeën GroenLinks, SP, D66
meer duidelijkheid, minder 'sorry dat ik besta'
meer eigen gezicht laten zien in de 2e kamer
meer groene agenda, beter profileren t.o.v. PVV. andere lijsttrekker, bijv. hans spekman. beter uitleggen wat ze doen in de regering.
meer leraren / betere omstandigheden (opleidingsniveau in ned. moet omhoog.)
meer linkse samenwerking zoeken, minder politiek correct denken, geen draaikonterij meer.
meer luisteren naar de achterban, discussie starten binnen de afdelingen en een andere fractievoorzitter kiezen
meer milieu, andere economie minder mooier beter maar veel meer inzetten op duurzaam. beter gecoördineerd natuurbeleid
meer naar de kiezers gaan luisteren en merr presteren in de regering
meer naar links gaan
meer sterk en sociaal zijn
meer tussen de mensen staan. laten blijken dat ze begrijpen wat er speelt en hier ook actie op ondernemen.
meer volgens de oude socialistische gedachten leven zoals uit de tijd van Drees en den Uyl. kijken naar de SP.
meer werk maken van sociaal democratische items, tegen SP en PVV laten merken dat zij geen echte alternatieven bieden. beide zijn in wezen conservatief.
opkomen voor de zwakke in de samenleving en goed durven zeggen dat het met de graaicultuur van groot en klein afgelopen moet zijn. gewoon eerlijk delen
en saamhorigheid en samenhang kweken en opkomen voor waarden en normen, veiligheid en ophouden met grootheidswaanzinnigen projecten.
meerderheid van vroegere pvda-stemmers is tegen eu, stemde ook in meerderheid tegen bij het referendum. zorg dan ook voor PvdA-kamerleden en
Europarlementsleden die er zo over denken, want anders blijft er een kloof tussen de (voormalige) pvda-kiezer en de bestuurders van de PvdA. kiezers weten
echt wel dat je soms wat in moet leveren, maar de toekomst van de eu is een te belangrijk punt om daarbij de kiezer en eigen achterban te negeren.

met een duidelijk antwoord op het pvv-fascisme komen.
mij het gevoel weer geven bij deze partij wil ik horen dat is nu vrijwel weg alles wat er wordt besloten gaat tegen het gevoel sociaal maatschappelijk in
mij uitleggen waarom het de komende jaren onmogelijk zou zijn zonder het CDA te regeren. dat kan namelijk best. de PvdA laat zich door de cda-maffia (van
Wellink tot Bakenende) chanteren en kleineren. afkappen vertel mij het idee, toon moed, flikker die maffia ver van je en ik doe mee.
minder allochtonen
minder draaien. heldere taal. verkiezingsbeloften nakomen. principieel zijn. (daad)kracht uitstralen.
minder geld in de kinderopvangregeling
minder overheidsbemoeienis
minder regentesk, minder strategisch, minder de coalitie voorop stellen t.o.v. de principes
minister van der laan een prominente positie geven binnen de partij
moderner imago, heldere visie en minder verdedigend(Hamer)
modernere standpunten innemen over arbeidsrecht, zoals versoepeling van het ontslagrecht en verhoging van de aow-leeftijd. de PvdA moet zich duidelijker
progressief opstellen zoals D66 en GroenLinks, als het gaat om bv. drugsbeleid en seksualiteit. daarnaast moet de PvdA andere bewindslieden aanstellen,
geen grijze taarten zoals Mariëtte Hamer, Ad Melkert, Jacques Tichelaar en Ella Vogelaar, maar inspiratievolle energieke figuren zoals gegrold, Halsema en
naar de hele achterban kijken, niet alleen naar de hoogopgeleiden.
niet alleen op papier maar ook in de praktijk een gebalanceerd sociaal beleid voeren.
niet meer andere partijen de schuld van alles geven, en stoppen met hun eigen falen te bagatelliseren.
niet ten koste van alles kabetstadpunten verdedigen, zie jsf etc
nieuwe fractievoorzitter en minder 'Poetin'-achtig gedrag bos.'
brengen.
noem de dingen gewoon in eenvoudig Nederlands recht toe recht aan bij
nu geen duidelijk profiel
nutsbedrijven terug naar de gemeenschap.(trein/telefoon/tv/water/energie Ed
op belangrijke zaken een visie neerzetten. en darmee een oplossing creëren voor het uit de weg gaan van beslissingenen een pappen nathoud strategie
oude' pvda-politici als Jan Pronk en Marcel van Dam weghouden uit de publiciteit.
partijleider Bos vervangen
politiek leiderschap: doen waarvoor de linkse elite bedoeld is.
politiek met de mensen verbinden, minder afstand
Pronk als voorzitter en samen met GL en SP optrekken.
PvdA zou jonge fractievoorzitter moeten hebben met plannen, elan en visie. Hamer spreekt niet aan en speelt spelletjes. ook dat idiote plan om een 4-daagse
werkweek verplicht te stellen, samen met jongerius: dit zou de economie pas echt te gronde richten. veel mensen zou een inkomensval ervaren, en hun
vaste lasten niet meer kunnen opbrengen (hypotheken etc.).
realistischere verkiezingsbeloftes doen, duidelijker profileren
rechtser en duidelijker worden
referendum europa: met een academische redenering heeft PvdA besloten geen 2e referendum te houden. slechte zaak. ik ben weliswaar voor europa en heb
indertijd 'ja' gestemd, maar ik vind ook dat beloften nageleefd moeten worden, en PvdA heeft ook hierin gefaald.
regels stellen en die naleven.
sociaaldemocratisch program
sociaalliberale figuren als bos, plasterk en v.d.laan moeten zich sterker profileren.
sociale zekerheid in stand houden.
socialer beleid voeren.
stemvolk is dom: simpel communiceren (helaas)
sterkere inzet voor europa
stoppen met dreigen de hypotheekrente aftrek te stoppen.
strengere controle op pensioenfondsen (indexering eisen !!)
tegenwicht geven tegen PVV.
terugdringen staatsschuld
toekomstvisie desnoods in straattaal.
topsalarissen aanpakken
uit dit kabinet stappen
uitspreken voor een meer linkse samenwerking in de toekomst.
van der Laan partijleider maken.
van een centrumpartij meer en terug gaan naar een linkse partij gaan, want in feite kan je de SP beschouwen in zekere zin natuurlijk als de vroegere PvdA,
die in mijn ogen meer een centrumpartij is geworden om de huidige regering te kunnen vormen. daarmee hebben ze veel stemmen van de kiezers verloren,
eigenlijk wil ik daarmee zeggen: 'eigen schuld, dikke bult voor die draaikont bos!
vastere en duidelijker identiteit aanmeten!
veel dichter bij de kiezer staan en beter luisteren
veel duidelijker beleid uitleggen. er vol tegenaan gaan en niet bang zijn voor kritiek. echte leiding nemen, dus: keuzes uitleggen!
véél groener beleid voeren. er is een heel erg grote mentaliteitsomslag nodig. ik vind de mentaliteit van PvdA'ers over het algemeen héél weinig
milieubewust, nog veel te veel gericht op het oude stramien van economie gaat voor. dat is voor mij de hoofdreden om niet PvdA te stemmen. verder vind ik
de partij teveel machtspolitiek gericht, meer bezig met strategieën dan met echte overtuigingen. dat maakt de partij voor mij zeer onaantrekkelijk.
veel meer en sterker profileren op duurzaamheid
veel mensen snappen niet dat de kredietcrisis iets is waar de nl regering weinig aan kan doen. eigenlijk heeft met name wouter Bos het heel goed gedaan.
maar hoe speel je in op domme kiezers? domme dingen roepen!

veel sneller overgaan tot het nemen van beslissingen en niet maanden/jaren praten en nog eens praten.
verander niet constant van mening, blijf bij je eigen opvatting en stap desnoods uit het kabinet als het om een belangrijk thema gaat, bijv. de AOW leeftijd,
ben je er voor blijf er dan ook voor, ben je ertegen blijf er dan ook tegen en verander niet van standpunt.
verbinding leggen tussen het verleden en de toekomstvisie van de partij
verder afscheid van multiculti gebeuren.
vergroenen en duidelijker optreden en een goede charismatische lijsttrekker/ster
verkiezingsbeloften nakomen
visie
voor europa, voor artikel 1 grondwet. voor onderwijs en opleiding. voor milieu
vooral zichzelf blijven. het succes van geert Wilders is niet de fout van de PvdA.
wat logischer omgaan met migranten/inburgering enz. Wilders zegt 'wat het volk' wil, daar moet een volkspartij zich mee bezighouden. niet koste wat het
kost vasthouden aan een ideologie
wat zijn de doelen en hoe moeten die doelen bereikt worden.
weer een echte visie ontwikkelen, duidelijk maken waarz e voor staan, zowel korte als lange termijn. en daarin niet al te genuanceerd zijn. en een andere
partijleider kiezen, bijv. ter horst.
weer een linkse partij worden.
weer even opstaan voor de zaak. kijk nu naar de operatie mbt pgb, verkokert wordt niet meer gezien in het licht dat moeders hun baan hebben opgegeven
en daarmee een stukje zekerheid. nu wordt die pijler ook nog eens weggesneden.
weer gewoon echt PvdA worden, voor de gewone man. en niet de partij voor de arbeidsverschaffer. geen godsdienst mee laten spelen, ophouden met dat
geouwehoer over buitenlanders en asielzoekers, de hele ouwe kliek die er nu zit uitgooien, ook lokaal: het zijn veel D66-ers, gristenen, en VVD'ers. het zijn in
iedergeval salonsocialisten. denken dat ze wel eens uit kunnen maken wat de gewone man nodig heeft. weg met die zooi. ze moeten zorgen dat
woningcorporaties zich aan bbsh houden, stoppen met afbreken van de sociale verworvenheden, en terugdraaien wat afgebroken is. ze moeten het indichten
in steden stopzetten, en terugdraaien door sloop van flatjes die op de speelveldjes en winkelcentra zijn neergezet, zodat de leefbaarheid weer terugkomt,ze
moeten psychiatrische patiënten, tbs-ers, en gedetineerden weer gewoon in de instellingen zetten die daarvoor bedoeld zijn, en niet in de huurwijken
(corporatiewijken). corporatiewijken zijn door het huidige beleid verworden (of bijna verworden) tot heropvoedingskampen a la veenhuizen, willemsoord etc.
weer links worden en niet vergeten dat ze een arbeiderspartij zijn, óf hardop zeggen dat ze dat niét meer zijn..
weer sociaal worden
weer terug een partij voor de werkende arbeiders worden ipv een partij voor de linkse elite van de grachtengordel en het gooi
weer veel meer een rode actiepartij worden.
weinig interne kritiek meer: eensgezindheid uitstralen. (zie het CDA)
werk en inkomen voor iedereen.
Wilders aanpakken
Wilders aanpakken
zaken waar iedereen achter kan staan, hoop geven voor een betere toekomst.
ze hebben mijn vertrouwen verloren en ja, hoe win je dat terug? je aan je beloftes houden. maar dan duurt het nog een tijdje.
ze moeten hun veel linkser op stellen
ze moeten stoppen met marionetten te zetten in de gemeenteraden, en 2e kamer. hier in de gemeenteraad is het gewoon een lachtertje, wat ze hebben
zitten. niet functionerende, dementerende zwakbegaafden, die geen flauw benul hebben wat er eigenlijk speelt in de stad, omdat ze er pas heel kort wonen.
zich afzetten tegen het schijnheilige CDA en zich nite voor het karretje van bakenende laten spannen.
zich beter moeten profileren als een linkse partij met idealen
zich duidelijk manifesteren op het gebied van milieu
zich duidelijker profileren
zich duidelijker uitspreken tegen PVV weer een eigen 'gezicht' krijgen'
zich in het kabinet duidelijker profileren
zich meer met energiebeleid en milieu bezighouden
zich meer opstellen als partij met een visie op de toekomst: hoe moet Nederland er in 2030 uitzien, hoe europa, hoe de dorpen en steden in het land. en
houd je daar dan ook aan.
zich meer profileren als partij van de arbeid, door minder miljarden naar de banken te schuiven en de 'gewone'man niet te korten op zijn kinderbijslag en
huurtoeslag'
zich niet inlaten met het CDA dat is hun grootste fout niet t.k.v. alles willen regeren (dat is typisch PvdA!!) linkser worden en meer richting SP dus
samenwerken met echte linkse en sociaal denkende partijen verkwansel jezelf niet 1 groot super links blok moet er komen!!!
zich richten en rug recht houden voor wat betreft de sociale zekerheid en de sociale wetgeving. de problematiek mbt tot de Marokkaanse probleemjongeren
en ouderen directer aanpakken en zich niet steeds verschuilen achter termen als discriminatie en de mogelijkheid van het ontnemen van het
Nederlanderschap van criminele Marokkanen en uitzetting ervan niet steeds tegenhouden.
zichtbaar zijn en met goede plannen komen.
ziektekostenverzekering voor iedereen (ook illegalen)
zorg blijven dragen voor de sociaal zwakkeren en bescherming van de verworvenheden
zwaardere straffen (hoezo sluiten gevangenissen, hadden we niet een tekort een jaar geleden ??)

