Alliantie Tante Sjaar

Manifest voor een leefbare
en veerkrachtige stad
Dertien Rotterdamse zorgorganisaties hebben zich verenigd in de “Alliantie Tante Sjaar”. De alliantie
zet zich dagelijks in voor een leefbare en veerkrachtige stad waarin iedereen meedoet. Rotterdam
heeft al veel bereikt, maar de stad heeft meer nodig. Als we nu niets doen dan gaan we dat straks
merken in de veiligheid, leefbaarheid en vitaliteit van onze stad. In dit manifest schetsen we vijf
speerpunten die hard nodig zijn om de stad in de toekomst leefbaar en veerkrachtig te houden.
Deze vijf punten horen in elk verkiezingsprogramma thuis.
In de samenleving zien we een steeds groter wordende
kloof ontstaan tussen burgers die mee kunnen komen
en burgers die alsmaar meer moeite hebben om mee
te komen. Problemen stapelen zich op voor burgers die
niet mee kunnen komen, hun veerkracht, autonomie,
lichamelijke en geestelijke gezondheid nemen af terwijl de
mentale belasting, stress en zorgen toenemen. Door deze
vicieuze cirkel is het voor burgers bijna niet mogelijk om
hier zonder hulp uit te komen. Schaamte en stigma zorgen
dat burgers te laat aan de bel trekken en de problemen
zich opstapelen. We zien de stad steeds rauwer worden. Dit
heeft gevolgen voor ieders veiligheid. Aan welke kant van
de kloof je ook staat, het raakt iedereen in de stad. Daarom
moeten we nu samen in actie komen.

Burgers zijn tot veel meer in
staat als ze op eenvoudige wijze
geholpen worden. Er is meer
aandacht nodig voor de menselijke
maat en minder voor bureaucratie.
Dan pas creëert de stad leefbare
en veerkrachtige wijken.

Zorg dat iedereen in Rotterdam een dak
boven het hoofd heeft
Onze ambitie: zorg dat iedereen in Rotterdam een dak boven
het hoofd heeft. Wonen is een mensenrecht. Niemand slaapt
op straat of in het portiek van iemand. Maak van betaalbaar
en veilig wonen voor elke Rotterdammer een prioriteit.
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Maak dat iedereen in Rotterdam een
stabiele financiële situatie heeft en er geen
kinderen opgroeien in armoede
Onze ambitie: iedereen in Rotterdam heeft een stabiele
financiële situatie en er groeien geen kinderen op in
armoede. Dat betreft niet alleen de aanpak van schulden,
maar ook het verbeteren van inkomen en uitbannen van
armoede. In Rotterdam bouw je schulden af in plaats van op.
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Faciliteer integrale hulp
Onze ambitie: effectieve, domeinoverstijgende
samenwerking. De kwetsbare Rotterdammer staat
centraal en maatwerk is de standaard. Voor de aanpak
van kwetsbare Rotterdammers met multiproblemen is het
combineren van enkelvoudige oplossingen niet voldoende;
met een samenhangende aanpak is de ondersteuning
effectiever.
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Stop huiselijk geweld
Onze ambitie: huiselijk geweld stopt. Wij doorbreken
het geweld, dat vaak al generatie op generatie voortduurt.
Het geweld stopt bij deze generatie.
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Zorg dat iedereen meedoet en participeert
in de samenleving
Onze ambitie: iedereen doet mee in de samenleving en
participeert, ook kwetsbare inwoners. We maken het
mogelijk dat iedereen mee kan doen, waardoor het
welbevinden en de kwaliteit van leven van kwetsbare
burgers verbetert.
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Scan de QR-code en
bekijk de video over de
Alliantie Tante Sjaar.

