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Visie en missie van Actiepartij:

Een sociale, groene, veilige en open stad voor en door alle Haarlemmers.

Wie zijn wij?

Actiepartij is voortgekomen uit (actie)groepen van Haarlemmers die sociaal-maatschappelijk
en cultureel actief zijn.

Het voordeel van een lokale partij.

Actiepartij heeft geen binding met een landelijke partij. Het gaat om lokale, Haarlemse, 
belangen en die sporen lang niet altijd met landelijke uitgangspunten. Daar hebben lokale 
afdelingen van landelijke partijen trouwens ook wel eens last van. Wij spelen geen ‘Den 
Haagje’. Actiepartij heeft alleen met Haarlem te maken en met haar eigen principes.
Ze hoeft alleen verantwoording af te leggen aan u, als kiezer en als inwoner van onze
stad. Niet aan een landelijk partijbureau. Als lokale partij kan zij een eigen onafhankelijk, vrij
geluid laten horen.

Actiepartij werkt aan een socialer, groener, veiliger en opener samenleving in Haarlem. 
Dicht bij de mensen om wie het gaat, dicht op de wijken waar het gebeurt. Met alle mogelijke 
inbreng vanuit die mensen en wijken. Een lokale partij voor en met alle Haarlemmers. 
Betrokken, basis democratisch, maar ook pragmatisch en realistisch. 
Actiepartij staat pal voor behoud en versterking van ons Haarlems sociaal en cultureel 
erfgoed, vanuit een humanistisch en sociaal perspectief. 

Uitgaan van de mensen, zo doen we dat.

Door gebruik te maken van de ideeën, initiatieven en ervaringen van de Haarlemmers. 
Mensen die mensen soms aan den lijve hebben meegemaakt hoe traag en weinig doorzichtig de 
gemeente opereert. Mensen die dat willen verbeteren en die zelf goede ideeën hebben hoe het 
anders kan. Noem het basisdemocratie, democratie van onderop. 

Hoe zien wij de rol van de gemeente.

De gemeente moet wel haar zaakjes op orde hebben, maar ze moet niet alles vanuit
het stadhuis willen regelen. Ze is er niet voor zichzelf, maar voor de stad en de inwoners. Ze 
moet scherp luisteren naar de mensen in de wijk en op straat in plaats van de burgers op te leggen 
hoe het allemaal moet. 
Eigen initiatieven, gedragen door de Haarlemmers, zijn waardevoller dan opgelegde en/of 
gestuurde ontwikkelingen. 
Actiepartij maakt zich daar sterk voor. Zowel in het debat in de gemeenteraad, als op straat en in 
de wijken. Reacties en gegronde klachten van Haarlemmers mogen niet na afdoening en een
vrijblijvend rondje inspraak in een ambtelijke la belanden. 
Actiepartij wil samen met alle Haarlemmers, de belangenorganisaties, de ondernemers en de
wijkraden, de stad mooier, socialer en leuker maken.

Inwoners van Haarlem hebben verschillende ideeën. Actiepartij omarmt mensen met verschillende 
ideeën, maar er moet wel samengewerkt worden.

Je kunt er naar streven samen betere en plezieriger resultaten te behalen. Als iedereen maar 
beseft dat het om een gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat, als er een open en goede 
communicatie is en alle betrokkenen een gelijkwaardige inbreng hebben. 
Als de overheid de mensen niet laat meedenken en meebeslissen, verdwijnt ook de betrokkenheid.
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Dus zo min mogelijk overheidsbemoeienis!

Actiepartij streeft naar het afschaffen van in haar ogen overbodige regels. Bureaucratie dient 
zoveel mogelijk tegengegaan de worden. Dus geen ‘paarse krokodillen’. 
Dat bespaart geld, maar het past ook in het streven naar een plezieriger, werkbaarder en
welvarender samenleving. De cultuur van ‘georganiseerd wantrouwen’ bij contact met de 
gemeente moet veranderen in één van vertrouwen. We moeten streven naar een
overheid die op een efficiënte wijze dienstverlenend en dienstbaar is.

Duurzaam geluk

Actiepartij is voor beleid dat gericht is op duurzaam geluk van de Haarlemmers. De VN, OESO en 
de EU hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor beleid om geluk te bevorderen. De 
gemeenten Schagen, Eindhoven, Nieuwegein en Roerdalen hebben inmiddels 'geluksbeleid' 
ontwikkeld.
 
Prioriteiten van Actiepartij.

Prioriteit is het repareren van alles wat de afgelopen decennia door voortdurende
(rijks-)bezuinigingen is verdwenen. Zorg, voorzieningen, arbeid, inkomen en welzijnswerk hebben 
voor ons voorrang op andere terreinen. Het is een kwestie van beschaving om je als samenleving, 
en zeker als overheid in te zetten voor die mensen in de stad die niet of minder volwaardig mee 
kunnen doen. Hetzij doordat ze rond of onder het bestaansminimum leven, hetzij door andere 
oorzaken.

Actiepartij is voor een leefbaar basisinkomen. Dit is lokaal (nog) niet realiseerbaar, omdat het Rijk 
het (nog) niet toestaat. 

Nog een heel belangrijk item: het vergroenen van onze stad. We willen dat meer bomen en groen
in de straten en wijken (terug)keren. We zetten consequent in op een ecologisch en 
maatschappelijk duurzamer samenleving, waarin economie ten dienste staat van mens en 
milieu en niet omgekeerd.

Ook veiligheid is een belangrijk thema voor Actiepartij. We maken ons hard voor een stadsbrede 
dekking wanneer het gaat om opkomsttijden voor ladderwagens, ook in Spaarndam. Bewoners 
van woningen boven winkels en portiekflats en brandweerlieden lopen zonder ladderwagen het 
meeste risico. 

De klimaatverandering is niet langer te ontkennen. De stad moet enorm en snel investeren om er 
voor te zorgen dat iedereen over duurzaam opgewekte energie kan beschikken. Stroom, warmte 
en mobiliteit.

De cultuursector is flink uitgekleed. Aan de bovenkant is nog een dun schilletje intact waardoor het 
wel wat lijkt maar eronder ontbreekt de basis van gewoon samen mooie dingen maken of er 
samen van genieten. De Egelantier is dicht en de Volksuniversiteit ook. Er zijn bijna geen 
betaalbare ontmoetingsruimten en leslokalen meer in de wijken waar mensen heen kunnen die iets 
willen doen of iets willen leren. Daardoor komen mensen ook minder met elkaar in contact. Alles 
moet maar vanachter een computer. Maar een stad is geen computer.

Bestuur van de stad

Belangrijk in deze paragraaf zijn het behoud van de onafhankelijke controlerende positie van
de gemeenteraad, de positie en deskundigheid van ambtenaren, de gemeenschappelijke 
regelingen, wijze van begroten en het gemeentelijk vastgoed.
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Positie van de raad

De gemeenteraad moet zijn positie als gekozen volksvertegenwoordiging bewaken. Zowel
tegenover het dagelijks bestuur (B en W), overlegorganen zoals de 'Metropoolregio', als tegenover 
het ambtenarenapparaat.

Te vaak zijn de verhoudingen omgedraaid. De raad moet de kaders stellen voor het beleid, mede 
op basis van de inbreng vanuit de stad. In de praktijk krijgen de raadsleden vaak kant en klare 
stukken vanuit de ambtenarij, waar het college haar handtekening al onder heeft gezet. Negen van 
de tien keer keurt de raad die stukken gewoon goed. Hooguit wordt in een enkel geval nog wat met
details geschoven.
Actiepartij maakt zich daar zorgen over. Eerst moet de raad op hoofdlijnen aangeven welke
kant het op moet. Daarna moet er een duidelijke nota op tafel komen waarin een en ander
wordt uitgewerkt. Die moet in de raad besproken worden en vastgesteld. Daarna is het aan het
college als dagelijks bestuur de uitvoering ter hand te nemen. En dan is het weer aan de raad
om te controleren of het college haar werk goed gedaan heeft.

Veel gemeentelijke taken worden in regionaal verband door 'verbonden partijen' uitgevoerd. Deze 
partijen zijn organisaties die op afstand van de politiek staan. Bijvoorbeeld: 
- VRK (Veiligheids Regio Kennemerland) voor brandweer, ambulance vervoer en GGD;
- Cocencus voor de belastingen; 
- Spaarnelanden voor afvalzorg, beheer en groen; 
- SRO voor sportvoorzieningen; 
- Paswerk voor integratie en sociale werkvoorziening;
- Recreatieschap Spaarnwoude en
- Milieudienst IJmond voor o.a. milieuvergunningen en controle daarop.

Er dient scherp gelet te worden op deze verbonden partijen en het werk dat zij leveren tegen welke 
kosten. Ook dient de gemeente sterk het Haarlemse belang te bewaken. De gemeenteraad 
adviseert jaarlijks alleen over de begrotingen en jaarverslagen van deze vastgestelde 
gemeenschappelijke regelingen. Zo kon het gebeuren dat de Haarlemse gemeenteraad de 
vrijwillige brandweer in Haarlem-Oost wilde behouden en daarvoor wilde betalen, maar dat deze 
toch wegbezuinigd werd door de VRK. 

Hetzelfde geldt voor de belangenbehartiging in de zogeheten Metropoolregio Amsterdam.
Actiepartij heeft grote moeite met de status van dergelijke overlegorganen, die nauwelijks een
democratische legitimatie kennen, maar zich met steeds meer beleidsvelden bezighouden.

Van centraal naar decentraal

Actiepartij is ervan overtuigd dat vele mensen en groepen uit onze stad in het toekomstbeeld 
van Haarlem een steeds belangrijker rol kunnen en willen spelen. Allerhande netwerken bewijzen 
dat al, zoals: Transition Town Haarlem, Bewust Haarlem, Platform Haarlem Groener, Samen 
Haarlem, Ontmoet Elkaar in Parkwijk, Mooi Zooi en nog vele, vele andere wijk-, stads- en 
buurtinitiatieven. 

Meepraten en meedenken

Er is steeds terugkerende kritiek op inspraakprocedures en de mogelijkheid mee te denken en
te praten over gemeentelijk beleid. Hoewel er al wel wat verbeterd is, ziet Actiepartij nog
diverse manieren om de betrokkenheid en invloed van bewoners te vergroten. Vooral bij
zaken die te maken hebben met de eigen, directe omgeving.
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Burgerinitiatief

Actiepartij is blij met het burgerinitiatief. Iedereen, die een onderwerp belangrijk vindt en ter 
ondersteuning honderd handtekeningen verzamelt van stadsgenoten, kan ervoor zorgen dat de 
raad het onderwerp behandelt.

Referendum

De mogelijkheid om over ingrijpende kwesties een referendum te houden, is inmiddels
opgenomen in een gemeentelijke verordening. Actiepartij vindt dat er goed gekeken moet worden 
naar de inhoud van de verordening. 

Inspraak

Inspraak door belangengroepen en individuele inwoners is enorm belangrijk om de kwaliteit
van besluiten en ingrepen in de stad te vergroten. Dan moet echter wel duidelijk zijn over
welke plannen (of onderdelen daarvan) daadwerkelijk (nog) inspraak mogelijk is, wat de
randvoorwaarden zijn, waar het algemeen belang boven het individuele gaat en waar al eerder
besluiten over genomen zijn. We moeten waken voor schijninspraak en niet elkaars tijd
verdoen. Wanneer niets met de inspraakreacties wordt gedaan omdat alles al vastligt, kweek je 
alleen maar (begrijpelijke) frustraties.

Heldere communicatie

Heel vaak weten mensen niet dat er plannen zijn voor een bepaald gebied of onderwerp. Laat 
staan dat ze weten dat en hoe ze daar zienswijzen over kunnen indienen. Bijvoorbeeld een nieuw 
bestemmingsplan kan ingrijpende gevolgen hebben voor bewoners in dat gebied. Ze moeten dus 
vanaf het begin betrokken worden bij de totstandkoming: van ontwerp tot definitief plan.

Actiepartij wil dat álle bewoners van zo'n wijk goed worden geïnformeerd. Die informatie 
moet breed zijn. Niet alleen het droge feit melden dát er een (nieuw) bestemmingsplan komt, maar 
ook vertellen wat het bestemmingsplan inhoudt, hoe de (juridische) procedure loopt en hoe men 
kan reageren. Bij ingrijpende beslissingen, die voor lange tijd invloed hebben op een bepaald 
gebied, moeten mensen actief worden geïnformeerd.

Een transparanter bestuur vraagt om transparante mededelingen. Dit moet in Haarlem 
drastisch worden verbeterd. Zo moeten de nota’s bijvoorbeeld in begrijpelijk Nederlands worden 
opgesteld. Dat komt niet alleen de kwaliteit maar ook de omvang ten goede.

Tijdig beslissen

Actiepartij vindt het heel erg belangrijk dat tijdig op inspraak, bezwaren of aanvragen voor
een vergunning wordt beslist. Gelukkig wordt de gemeente inmiddels door de Wet dwangsom en 
beroep verplicht een vergoeding te betalen, als zij niet binnen de wettelijke termijnen op aanvragen 
reageert.

Zelf beslissen 

Aan (wettelijke) inspraak gaat een fase vooraf: die van meedenken en meepraten tot en met 
zelf beslissen, met name over de eigen leefomgeving. De gemeente moet durven groeien naar een 
faciliterende rol die diensten verleent en mogelijkheden schept voor participatie in een vroeg 
stadium. Er is genoeg deskundigheid onder inwoners en in de netwerken van bewoners om 
plannen van onderaf te realiseren. 
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Daarbij kun je onder andere denken aan: 

Wijkgericht werken
Haarlem is al langer bezig met ‘wijkgericht werken’. Actiepartij ziet hier nog veel mogelijkheden om 
mensen hun eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de directe omgeving terug te geven.

Wijkcontracten

Haarlem werkt nu een paar jaar met wijkcontracten. In deze contracten worden afspraken tussen 
de gemeente en een wijk vastgelegd over onder andere beheer.
Een mooi begin, maar niet zelden staan bureaucratie, moeizame communicatie en ambtelijke 
vergaderingen een daadkrachtig optreden in de weg. Het kán, andere gemeentes geven met 
succes wijkbewoners verantwoordelijkheid waar ze op een verantwoorde manier mee omgaan. 
Actiepartij is ervan overtuigd dat het in Haarlem nog een stuk beter kan.

We moeten het aandurven om democratische wijkvertegenwoordigingen (niet
noodzakelijkerwijs de huidige wijkraden) een eigen budget te geven om mét de eigen wijk te
beslissen over zaken als dagelijks beheer en onderhoud. Zij moeten dan de bevoegdheid
hebben om rechtstreeks via hun eigen wijkambtenaar dingen te regelen. Zo neemt niet alleen 
de betrokkenheid toe, maar ook het wederzijds begrip tussen inwoners en gemeente(ambtenaren).

Actiepartij heeft een voorkeur voor directe, korte lijnen tussen de gemeentelijke organisatie en
inwoners. Absolute voorwaarde is dat niet allerlei nieuwe bureaucratische drempels worden
opgeworpen. Dat gebeurt nu nog te vaak.

Klachtenbeleid

Meldingen en klachten over de directe omgeving moeten adequaat worden opgepakt.
Actiepartij ziet een toekomstbeeld voor zich, waarbij vanuit het centrale meldpunt teams
worden aangestuurd, die als ‘vliegende brigades’ direct aan de slag gaan in het verhelpen van
de gemelde ongemakken. Of dat nu gaat om strooien bij gladheid, herstel van straatmeubilair,
het legen van afvalbakken of verwijderen van zwerfvuil.
Met dergelijke teams kunnen bovendien extra arbeidsplaatsen worden geschapen.

Fusies en samenwerkingsverbanden

Actiepartij is voorstander van een ongedeeld Spaarndam als onderdeel van de gemeente Haarlem. 
Helaas is tegen de wens van de bewoners van Spaarndam, en de gemeenteraad van Haarlem in 
gekozen voor herindeling. De gemeente Haarlemmermeer fuseert met de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, daarbij Spaarndam een gedeeld dorp latend dat nog steeds 
wordt bestuurd door verschillende gemeenten.  

Ambtelijke fusie met de gemeente Zandvoort

In 2018 zal de gemeente Zandvoort ambtelijk fuseren met de gemeente Haarlem. Dit betekent dat 
alle Zandvoortse ambtenaren in Haarlem gaan werken en dat ze op de Haarlemse loonlijst komen 
te staan. Actiepartij was en is geen voorstander van deze ambtelijke fusie en voorziet de nodige 
financiële en beleidsmatige problemen.

Ervaringsdeskundigen

Bij het opstellen van beleid en bij de uitvoering van beleid zou zoveel mogelijk gebruik kunnen 
worden gemaakt van de kennis van ervaringsdeskundigen. Actiepartij pleit voor maatschappelijke 
stages voor het personeel van met name de sectoren dienstverlening, maatschappelijke 
ontwikkeling en sociale zaken. Het kan heel verhelderend zijn om eens een weekje mee te draaien 
op de werkvloer van bijvoorbeeld cliëntenorganisaties of zorginstellingen. 
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Externen en ambtelijke capaciteit

Inhuur van extern personeel moet tot een minimum worden beperkt. Uitzondering vormt het 
inhuren van expertise die de gemeente niet in huis heeft. De organisatie dient in staat te zijn om de 
externe stukken en rapporten goed te kunnen beoordelen. Kerntaken zoals het houden van 
toezicht dient intern in de ambtelijke organisatie aanwezig te zijn. 

Externe subsidies

Actiepartij wil wegens successen uit het verleden de subsidieambtenaar terug. Hij haalde op alle 
fronten zo veel mogelijk subsidies voor gemeentelijke projecten binnen. Denk bijvoorbeeld aan 
gelden uit Europa. 

Verzelfstandiging

Het is niet aangetoond dat het op afstand zetten van gemeentelijke onderdelen (verzelfstandiging) 
financieel voordeel oplevert. Zeker is wel dat de grip op tal van terreinen kleiner is geworden. 
Actiepartij is hier geen voorstander van.

Aanbestedingen

Bij aanbesteding en bij uitvoering door derden, moet er een betere controle komen op de
uitvoering, ook financieel. Dit geldt ook voor de controle op de legesheffing en precario voor het 
plaatsen van bouwinstallaties. Leges worden geheven op basis van een percentage van de 
bouwsom, die niet zelden veel te laag wordt opgegeven. Haarlem loopt daardoor inkomsten mis.
Actiepartij kijkt uiterst kritisch naar elk project. Steeds weer beziet Actiepartij of investeringen in
bouwprojecten noodzakelijk zijn. Vooral wanneer het gaat om de bouw van nieuwe 
kantoorcomplexen en grootschalige detailhandel op plaatsen waar de behoefte hieraan afneemt. 

Klokkenluiders

De klokkenluidersregeling van de gemeente Haarlem moet nog eens goed tegen het licht
worden gehouden. Is het traject, waarbij het kan gaan over klachten over leidinggevenden,
wel werkbaar en wie beoordeelt dat?

Dienstverlening

Het voornemen om als gemeente nog uitsluitend digitaal bereikbaar te zijn is volgens 
Actiepartij een zeer slechte zaak. Ook telefonisch en aan de balie moeten inwoners in contact 
kunnen komen met (ambtenaren of bestuurders van) de gemeente. 

Privacy, big data en metadata

Actiepartij heeft aandacht voor de (digitale) privacy van haar inwoners. Steeds meer digitale  
(open) data worden beschikbaar gesteld op internet. Met slimme software kunnen deze 
databronnen 'op elkaar worden gelegd' waardoor een tot de persoon herleidbaar beeld kan 
ontstaan. Daarom volgt Actiepartij de ontwikkeling naar een 'Smart City' nauwgezet. 
In deze 'Smart City' worden alle beschikbare data aan elkaar gekoppeld. 
Zowel de 'open data' van de overheid, als data van commerciële partijen. Het is van groot belang 
om het risico op datalekken bij de gemeente en de organisaties die data van de gemeente 
gebruiken zoveel mogelijk te beperken.
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Gemeentelijk vastgoed

Er moeten heldere en duidelijke keuzes worden gemaakt met betrekking tot huurprijzen die 
Haarlem hanteert voor het maatschappelijk vastgoed, en gemeentelijke panden die worden 
gebruikt voor culturele en maatschappelijke voorzieningen. Welzijnsorganisaties zijn nu grote 
delen van hun budget kwijt aan de huur van hun accommodaties. Feitelijk wordt het vastgoed 
bekostigd met welzijnsgeld. Actiepartij beschouwt deze voorzieningen als een kerntaak van de
gemeente. Ze moet haar maatschappelijk vastgoed dan ook niet verkopen, zoals nu regelmatig
gebeurt. Door deze panden (buurtcentra, jongerencentra, ateliers, etc.) in gemeentelijk
eigendom te houden, garandeer je dat voorzieningen in stand blijven. 

Als er gebouwd wordt moet het gaan om woningen, werkgelegenheid, maatschappelijke en 
culturele voorzieningen waaronder oefenruimtes en broedplaatsen. Zo mogelijk met gebruik van 
bestaand vastgoed. De uitverkoop van maatschappelijk vastgoed om het achterstalling onderhoud 
in te lopen moet stoppen. Dat is gaten met gaten vullen. Ander, zogenoemd ‘niet-strategisch’ 
vastgoed, kan de gemeente wel verkopen; dan moet de opbrengst juist zo hoog mogelijk zijn.

De afdeling vastgoed van de gemeente moet verder op orde worden gebracht en verder 
geprofessionaliseerd. Dat zorgt er ook voor dat (grond)speculatie, waar de gemeente door 
gedupeerd kan worden, wordt gesignaleerd en waar mogelijk bestreden.

Actiepartij is voorstander van het anti-speculatie beding (bij doorverkoop moet een deel van de 
winst terugbetaald worden) en het kettingbeding (contractvoorwaarden, zoals het anti-speculatie 
beding, over gaan op iedere nieuwe eigenaar). De beide bedingen zijn bij het vaststellen van het 
nieuwe vastgoedbeleid door de raad verdwenen. 

Op dit moment lijkt het alsof er weer geld is. De huizenprijzen in Haarlem rijzen de pan uit. Dat 
betekent dat alleen vermogenden nog hier kunnen wonen, en dat we moeten oppassen dat 
Haarlem geen monocultuur van rijken wordt. Sociale woningbouw heeft niet of nauwelijks 
plaatsgevonden. Er ligt een plan om duizenden woningen bij te bouwen maar die gaan zijn bij 
voorbaat al verhuurd aan mensen die al meer dan acht jaar urgent woningzoekend zijn omdat ze 
op straat leven of omdat ze een aangepaste woning nodig hebben. Er moeten dus veel meer 
sociale woningen worden bijgebouwd.

Actiepartij vindt dat er voor iedere investering aan bruggen of wegen in kaart moet worden 
gebracht wat de kosten en baten zijn. Actiepartij is vooral geïnteresseerd wat deze bruggen 
bijdragen aan de gezondheid van de Haarlemmers, de leefbaarheid, geluidshinder en de 
luchtkwaliteit.

Behoud cultuurhistorische waarden

Wat er nog rest van de cultuurhistorische waarden in de stad dient behouden te blijven. Er is in 
voorgaande jaren veel verdwenen door sloop. De gemeente dient hier uiterst terughoudend te zijn 
en te letten op de omgeving, ook bij de inrichting van de openbare ruimte. De gemeente dient 
gebruik te maken van de kennis van organisaties die zich inzetten voor het behoud van 
cultuurhistorische waarden.

Aandelenverkoop

We staan heel kritisch tegenover eenmalige verkopen van aandelen, waarmee
eveneens ‘snel geld’ kan worden gemaakt. Op korte termijn leveren die geld op, maar de
structurele inkomsten uit de aandelen is de gemeente ook voorgoed kwijt.
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Minder bureaucratie

Minder bureaucratie betekent minder (verloren) tijd, minder geld en minder verspilde energie. Dat 
is ook in het voordelig voor de financiële situatie van Haarlem. Met (pre)mediation bij bezwaar- en
beroepsprocedures kan ook een belangrijke slag worden gemaakt in het voorkomen van dure 
procedures. Het voordeel van (pre)mediation is dat partijen een overeenkomst bereiken. Een 
juridische procedure kent altijd winnaars en verliezers.

Stedenbanden

De stedenbanden met Angers, Osnabrück moeten worden opgeheven. Een stedenband dient 
gericht te zijn op uitwisseling en ontwikkeling in lijn met de Global Goals, zoals de stedenband met 
Mutare.

Global Goals

Actiepartij pleit en heeft gepleit voor aandacht voor Global Goals: http://www.globalgoals.org/nl/. 
Anders dan de Millennium Doelen is hier naast aandacht voor landen in ontwikkeling ook aandacht 
voor ontwikkelde landen. Duurzame ontwikkeling op basis van de zeventien doelen van de Global 
Goals geldt voor ons allemaal.  

UMTS en GSM masten

Actiepartij is voorstander van beperking van electro-smog van UMTS en GSM masten. Iedereen 
wil bellen en mobiel van internet gebruik maken, maar dit kan ook met minder krachtige zenders. 
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