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VOORWOORD VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 

ACT!EF VOOR AMSTELVEEN is sinds 1 november 2017 een nieuwe onafhankelijke lokale politieke 

partij en zet zich in voor de inwoners van de gemeente Amstelveen. De partij zoekt het politieke 

midden en heeft een sociaal liberale signatuur.  

In tegenstelling tot andere politieke partijen zal AVA de kandidaten op het stembiljet vanaf plek 4 

willekeurig invullen. De kiezers kunnen bepalen wie hun stem verdient om hun belangen zo goed 

mogelijk te behartigen.  

ACT!EF VOOR AMSTELVEEN wil de kloof tussen politiek en inwoners dichten. Dat doen wij niet 

alleen door te luisteren en in gesprek te gaan, maar ook door ideeën en initiatieven in samenspraak 

met de gemeente vorm te geven en inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming.  

Wij voeren gesprekken met het midden- en kleinbedrijf, zzp’ers, maatschappelijke zorg- en 

welzijnsinstellingen, scholen, brancheorganisaties, kunst en cultuurinstellingen en wijkplatforms.  

ACT!EF VOOR AMSTELVEEN vindt dat regelgeving niet alleen moet worden bepaald achter bureaus, 

maar in samenspraak met inwoners. Voor AVA betekent het een voortdurende dialoog waarin 

geluisterd wordt en regels aangepast worden waar mogelijk.  

Wijkcentra, club en buurthuizen, (sport)verenigingen, kunst- en cultuurinstellingen, zorg en 

welzijnsinstellingen, handhavers en wijkagenten zijn de ogen en oren van onze samenleving.  

Door in gesprek te gaan en te blijven wil AVA zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn om een werkelijke 

samenwerking te garanderen. Ieder deel van Amstelveen heeft een eigen identiteit en verdient 

evenveel aandacht. Het betekent ook dat iedere wijk iets anders nodig kan hebben op het gebied van 

wonen, werk, welzijn en zorg, ruimtelijke orde, veiligheid, vervoer en groen. 

ACT!EF VOOR AMSTELVEEN heeft een helder en duidelijk verkiezingsprogramma.  

Heeft u daarover vragen of ideeën en/of wilt u lid worden dan horen wij het graag op ons 

inloopspreekuur of per mail via actiefvooramstelveen@ziggo.nl Volg ons ook op Facebook en Twitter. 

Kijk ook op onze website www.actiefvooramstelveen.nl 

Hierna volgen onze speerpunten met een verwijzing naar het hoofdstuk waarin zij zijn beschreven. 
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ONZE SPEERPUNTEN 

 
Blz. 

  Amstelveners voorrang op de woningmarkt 
 

4 

  Herontwikkeling kantoren en bedrijfsterreinen voor woningbouw, 
starterswoningen en doorstroming bevorderen 
 

4 

  Meer persoonsgerichte thuiszorg op maat, minder administratieve 
verantwoording 
 

6 

  Ondernemersloket voor ZZP en MKB 
 

10 

  Dierenwelzijn, alsmede het sociaal belang mens en dier 
 

10 

  Openbaar Vervoer voor iedereen toegankelijk, haltes behouden 
 

11 

  Actieve sportstimulering voor jong en oud, met of zonder beperking, 
schoolzwemmen voor ieder kind, update sportaccommodaties 
 

12 

  Stimulering  kunst en cultuur, mogelijk realisatie kunstacademie 
 

13 

  Ambachtelijk en technisch onderwijs stimuleren en faciliteren, in samenwerking 
met bedrijfsleven leer/werkprojecten initiëren 
 

14 

  Investeren in samen veilig zijn én veilig voelen 
 

14 

  Gemeentelijk vastgoed en sportaccommodaties energieneutraal 
 

15 

  Meer elektrische oplaadpalen in de wijken 
 

15 

  Gemeente-financiën op orde, ook voor de volgende generatie 
 

16 

  Inwonersspreekuur fractie AVA, wekelijks luisteruurtje 
 

17 
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1. WONEN, RUIMTE EN GROEN 

Amstelveners voorrang op de woningmarkt, ondanks regionaal en landelijk beleid  

AVA  wil meer inzet om inwoners die jarenlang op de wachtlijst staan voorrang te laten krijgen op een 
woning in Amstelveen. Wij zoeken hierin de grenzen op en gaan ons landelijke en regionaal 
oriënteren waar de mogelijkheden liggen.  

Het bestrijden van leegstand en stimuleren van hergebruik vinden wij belangrijk. Transformatie en 
hergebruik gaan vóór sloop en 
nieuwbouw, zo mogelijk in 
samenwerking met eigenaren en 
projectontwikkelaars. Daarom moet 
de gemeente het initiatief nemen om 
leegstaande winkelpanden en 
kantoorruimtes om te vormen tot 
betaalbare woonruimte voor starters 
en voor statushouders. Onrendabele 
bedrijfsterreinen kunnen 
herontwikkeld worden en geschikt 
gemaakt worden voor woningbouw 
middeninkomens (huur en koop).  

AVA wil dat statushouders waar 
mogelijk een woning krijgen met 
inachtneming van de bestaande wachtlijsten op de woningmarkt. Als blijkt dat dit door de bestaande 
regelgeving niet mogelijk is willen wij ons inzetten voor wijziging van die regelgeving. Het zal de 
acceptatie onder de bevolking vergroten.  

Zorg dragen voor ons Young Human Capital  

Om Amstelveen welvarend te houden zullen wij ons moeten inzetten om jongeren, onze Young 
Human Capital, in Amstelveen te houden. Wij willen ons inzetten om innovatieve, duurzame 
huisvesting te realiseren. Wij willen graag onze jonge generatie behouden en nieuwe jongeren 
aantrekken om technologieën, digitale techniek, creatieve klimaat-oplossingen, revolutionaire 
huisvesting of campus te realiseren.  

Scheef wonen intensief aanpakken 

Inwoners met een laag inkomen hebben recht op een fatsoenlijke sociale huurwoning. Hier zijn 
strakke criteria voor die in het belang van de doorstroming gehandhaafd  moeten worden. Er zijn 
steeds meer alleenstaande mensen die een eengezinswoning bewonen. De bouw van senioren-
appartementen en een verhuispremie zal inwoners motiveren te verhuizen en doorstroming te 
bevorderen.  

Startersleningen met medewerking van pensioenfondsen realiseren 

AVA wil dat samen met hypotheekverstrekkers, projectontwikkelaars, 
pensioenfondsen, investeerders en de gemeente een startersfonds 
opgericht wordt. Zo kunnen starters eerder aan een hypotheek komen.  

Gemeentelijke investeringen in bouwkavels t.b.v. Amstelveners  

Wij vinden dat de gemeente grip moet hebben op beschikbare bouwkavels 
om zelf te bepalen voor welke doelgroep gebouwd kan worden. Zo nodig 
kan de gemeente daarin  investeren en de kavels vervolgens zelf in de 
verkoop brengen. 

 

 



 

Verkiezingsprogramma ACT!EF VOOR AMSTELVEEN Pagina 5 

 

Realisatie woningbouw middeninkomens 

Middeldure koopwoningen en huurwoningen net boven de sociale huurgrens zijn voor veel mensen 
niet haalbaar. Dit heeft gevolgen voor jonge gezinnen met een middeninkomen en we zien daardoor 
een hele generatie noodgedwongen Amstelveen verlaten. AVA wil dat inwoners veel meer betrokken 
en geïnformeerd worden bij de toekomstplannen van Amstelveen en wil met alle partijen een 
symposium organiseren om de woonvisie voor de komende jaren helder te krijgen.  

Ruimtelijke kwaliteit 

AVA is voorstander van een goede ruimtelijke kwaliteit. Dat is nodig voor de leefbaarheid in stad en 
wijken. Waar nodig moet de ruimtelijke en groene kwaliteit worden vergroot. We kiezen voor wijken 
waar alle generaties en leefstijlen zich prettig voelen. 

Bestemmingsplannen moeten zorgvuldig en helder worden geformuleerd en volledig zijn. De kwaliteit 
van het bestemmingsplan staat voorop evenals de inbreng van de inwoners. Waar mogelijk moeten 
wensen worden gehonoreerd. De gemeente moet dus vooral kijken naar wat mogelijk is en niet bij 
voorbaat zaken uitsluiten. Dit voorkomt veel onvrede bij de inwoners en geeft duidelijkheid. Tevens 
komt dit de rechtszekerheid ten goede en de gemeente wordt een betrouwbare partner.  

Inbreidingsplannen 

Steeds meer wordt gedacht aan invulling van nu nog open locaties, zeker in een tijd van krapte op de 
woningmarkt.  AVA is niet tegen kleinere ontwikkelingen zoals inbreidings-plannen. Maar de inbreiding 
mag niet ten koste gaan van aanwezige groenvoorzieningen. Bewoners in de omgeving van 
inbreidinglocaties moeten nadrukkelijk bij de ontwikkeling worden betrokken. 

Een stad bestaat niet alleen uit eengezinshuizen en flatgebouwen met bescheiden afmetingen. Soms 
is het, om verschillende redenen, nodig bijzondere beeldbepalende gebouwen te realiseren. Wij zijn 
daar geen uitgesproken tegenstander van, maar willen dan een kwalitatieve afweging, waar bewoners 
en ondernemers nadrukkelijk bij betrokken zijn. 

Monumenten 

Behoud en restauratie van beeldbepalende, cultuurhistorisch waardevolle panden en monumenten: 
ook dat vinden wij belangrijk. 

Bovenkerkerpolder 

De Bovenkerkerpolder is voor de beleving flora en fauna in recreatieve zin een belangrijk groengebied 
aan de rand van Amstelveense bebouwing. Wij staan achter het behoud van de Bovenkerkerpolder, 
maar zijn geen tegenstander van uitbreiding van de mogelijkheden van passieve recreatie. 

 

Behoud van groen en 
parken  

Wij zijn trots op onze 
parken en heemparken en 
willen dit zo houden. De 
toekomst van ons groen 
ligt mede in de handen 
van de wijkbewoners. Wij 
zijn voorstander van 
zelfbeheer en een eigen 
budget voor onderhoud 
voor de wijken. Wij juichen 
eveneens uitbreiding van 
schooltuinen toe. 
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Laat de Poel met rust 

AVA vindt dat de Poel niet verder mag worden belast en zeker niet door gemotoriseerd vaarverkeer. 
Wij zijn wel voorstander van meer toegankelijkheid, bijvoorbeeld door het maken van een zeil-
surfstrand en recreatiestrand in samenwerking met de plaatselijke watersportvereniging 

Ook willen wij dat binnen Groengebied Amstelland nagedacht wordt om de Ouderkerkerplas verder te 
ontwikkelen als stadsstrand van de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en daar te faciliteren in 
horeca en fietsverhuur. Dat kan een goed alternatief zijn voor recreatie in de omgeving zonder de Poel 
verder te exploiteren. 

 

2.  ZORG EN WELZIJN  

Meer persoonsgerichte thuiszorg op maat, minder papierwerk. 

Doordat de verantwoordelijkheid van zorgtaken van de rijksoverheid naar de gemeente is 
overgeheveld zijn er nog steeds inwoners, die omdat zij langer thuis wonen, te weinig juiste zorg en 
aandacht krijgen. AVA wil daarom Zorg op Maat.  

AVA wil dat er verandering komt ten gunste van inwoners die zorg nodig hebben met minder 
bureaucratie en meer aandacht voor de uitvoering. Daardoor worden kosten bespaard en mensen 
beter en sneller geholpen. Een groeiende groep verwarde en/of dementerende inwoners heeft met 
lange wachtlijsten te maken. Zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen de druk 
nauwelijks aan. Daar moet gericht en op maat iets aan gedaan worden. 

Zorggelden niet oppotten maar besteden waar de nood het hoogst is  

Het budget voor zorg moet bij die mensen komen die het werkelijk nodig hebben. De gemeente heeft 
daar een duidelijke taak in. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen het probleem niet oplossen en zijn 
daarvoor ook niet verantwoordelijk. Overschotten op budgetten ontstaan doordat geplande taken niet 
worden uitgevoerd. Overschot op zorg is bestemd voor de mensen die het nú nodig hebben. Dus niet 
oppotten, maar besteden. 

AVA streeft naar een verbetering tussen zorgprofessionals en gemeente. Die samenwerking hapert af 

en toe en werkt niet ten goede van de chronisch zieke mens en de mens die zorg nodig heeft. 

Eigen bijdrage WMO naar nul 

Wij vinden dat het tijd is, dat de WMO eigen bijdrage naar nul gaat. Wij vinden het een kwalijke zaak 

dat mensen vanwege een te hoge eigen bijdrage de zorg mijden die zij eigenlijk zo hard nodig 

hebben. 
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Leven met een handicap is al moeilijk genoeg 

Ook in Amstelveen wonen veel mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Een deel 

van deze mensen heeft hulp, ondersteuning of begeleiding nodig. Iedere handicap vraagt om een 

eigen benadering. Mensen met beperkingen (gehandicapten) willen graag een leven leiden dat past 

bij hun wensen en mogelijkheden. De gehandicaptenzorg ondersteunt hen daarbij zoveel mogelijk. 

ACT!EF VOOR AMSTELVEEN wil dat de gemeente via de beschikbare regelingen en instrumenten 

de gehandicapten en gehandicaptenzorg ruimhartig benadert. 

Wij vinden het overigens jammer dat een instelling als Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland 

niet meer bestaat. OLGA signaleerde vaak met succes voor gehandicapten onveilige of 

ontoegankelijke ruimten en gebouwen in de gemeente. AVA ondersteunt de gedachte dat een 

dergelijke signalering mogelijk bij de wijkplatforms wordt neergelegd. 

Geestelijke Gezondheid Zorg 

Momenteel stijgen de wachtlijsten voor opname in de psychiatrie door problemen in het ambulante 

veld. De thuiszorg kan steeds vaker oudere patiënten niet helpen waardoor ontslag vanuit de 

psychiatrie uitgesteld moet worden. Tevens zijn ouderen steeds fragieler: door verhoging van de 

zorgzwaarte pakketeis voor wonen in een verpleeghuis, wonen ouderen steeds langer thuis, met meer 

zorgproblemen. Ouderen hebben vaak somatische problemen en lichte cognitieve problemen. Men 

ziet hierdoor ook het aantal eerste hulp presentaties stijgen. Een combinatie met psychiatrische 

problemen maakt ouderen helemaal kwetsbaar. De zorg verschraalt en mensen komen daardoor 

steeds zieker binnen. Dan eenmaal opgenomen, volgt een volgend probleem: na behandeling zijn er 

te weinig vervolgplekken. Plekken in beschermd wonen (RIBW) zijn te schaars. Amstelveen zou een 

koploper kunnen zijn met het overschot van budget van de zorg plekken te realiseren in beschermd 

wonen. AVA wil dat gemeente zich hard gaat maken voor deze groeiende groep. Wij vinden ook dat 

gemeente zich meer moet inzetten voor psychiatrische scholing. Door de grote werkbelasting wordt 

het steeds moeilijker om verpleegkundigen en verzorgenden te krijgen. 

Voorlichting jong en oud over voeding en bewegen  

Er zijn veel kinderen, jongeren en volwassenen met overgewicht.  Gevolg van verkeerde 
eetgewoonten en te weinig beweging. Dat gaat ten koste van de eigen gezondheid maar geeft ook 
stijgende kosten in de gezondheidszorg. AVA wil meer aandacht en preventie naar dit onderdeel. 

Aandacht voor eenzaamheid en sociaal isolement. 

Door de toenemende vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van ouderen is er een groeiende 
groep eenzame en geïsoleerde mensen. Wij willen deze groep meer in beeld krijgen en daarop actie 
ondernemen. Ook de groep verwarde mensen neemt toe; wijkagenten hebben daar hun handen vol 
aan en worden hierdoor belemmerd in andere werkzaamheden. Jongeren vereenzamen door 
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drugsverslaving, of door het niet mee kunnen komen in de maatschappij op het gebied van wonen, 
werk en onderwijs.  

AVA wil naar voorbeeld van het IJslands Model volwassenen, ouderen en jongeren met elkaar laten 
optrekken en plezier te hebben om isolement en eenzaamheid te verminderen. Daardoor “Leren 
mensen van Elkaar”. Dit geeft voldoening en het gevoel er niet alleen voor te staan. Actieve 
burgerparticipatie jongeren, werklozen en vrijwilligers ten behoeve van de groep eenzame, 
geïsoleerde mensen wil AVA graag stimuleren.  

Kinderombudsman 

Wij willen in Amstelveen een Kinderombudsman of vrouw, die met zijn of haar expertise toegankelijk 
en anoniem bereikbaar is en die bij signalen uit de maatschappij doeltreffend kan handelen. Wij 
vinden dat de gemeente hierin een ondersteunende taak heeft door beperking van regelgeving weg te 
nemen. 

Jeugd en Jongeren 

In Amstelveen neemt de jeugd een speciale positie in met eigen wensen en behoeften. Toch hebben 
zij als volwaardige bewoners van Amstelveen vaak het gevoel dat er nauwelijks tot niet naar hen 
geluisterd wordt. Hoewel er in de afgelopen jaren vele stappen in de goede richting zijn gezet kan en 
moet het veel beter. De lokale situatie moet bepalend zijn als het gaat om maken van lokaal beleid. 
Aan het principe “niet over de jeugd maar met de jeugd praten” is naar onze mening nog te weinig 
toekomstbestendige inhoud gegeven. Wij willen alle jongeren daadwerkelijk hierbij betrekken en hen 
een stem geven in besluitvorming. 

 

Toch ziet ook AVA onder een bepaalde groep jongeren een sterk alcohol- en drugs gebruik. Extra 
ondersteuning is nodig; voorlichting is een absolute must. Dit geldt voor zowel het basisonderwijs, het 
voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs. Daarnaast is voorlichting “op straat” ook belangrijk. 
Gezinnen en jeugd dienen indien nodig de juiste ondersteuning te krijgen bij Multiproblematiek. Wij 
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zijn van mening dat dit maatwerk is en staan voor vraaggerichte zorg. Een investering in de jeugd is 
een investering in de toekomst van Amstelveen.  

Actieve betrokkenheid van scholen en verenigingen bij ouderenzorg. 

De groter wordende groep ouderen in Amstelveen, scholen, verenigingen en clubs kunnen leren van 
elkaar door elkaar te helpen en te ondersteunen. Wij zijn er voorstander van dat de  gemeente 
maatschappelijke dienstverlening stimuleert en beloont.  

Participatie  

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente initiatieven van inwoners serieus neemt en daar iets mee 
doet. Initiatieven kunnen zijn op het gebied van welzijn, wonen, werken en zorg.  Inwoners mogen de 
gemeente uitdagen met betere oplossingen te komen dan die de gemeente heeft bedacht.  

Stimuleren van burgerhulpverleners  

AVA  wil dat meer mensen weten wat ze moeten doen bij calamiteiten en ongevallen. 
Ambulancepersoneel draait overuren en iedere seconde telt. Ongevallen thuis en op straat kunnen 
levensreddend worden als inwoners beter op de hoogte zijn van wat te doen.  

AVA wil dat er een budget wordt vrijgemaakt voor cursus en scholing voor het gebruik van AED. Het 
geplaatste AED instrumentarium moet altijd toegankelijk zijn. 

Drugspreventie 

AVA wil meer aandacht voor het beleid ter bestrijding van drugsgebruik. Wij willen in nauw contact 
komen met professionals om excessen terug te dringen. Amstelveen kent een hoog drugsgebruik bij 
jongeren omdat deze het relatief goed hebben, over geld beschikken en dit steeds meer aan drugs 
besteden. Veel drugsgebruikers raken niet alleen in gezondheidsproblemen maar ook in de 
schuldhulpverlening. Een slechte start voor een lang, gelukkig leven. Daarom vinden wij het tijdig 
signaleren en bijtijds ingrijpen zeer belangrijk 

Wij willen een preventieprogramma op scholen met vooronderzoek, uitvoering, monitoring en 
nacontrole. Dit willen wij  in samenspraak met gemeente, jeugdhulpverlening, jongerenwerk, scholen, 
zorginstellingen, politie en handhaving.  

Integratie statushouders  

AVA vindt dat hervorming van het  
lopende integratietraject onder toezicht 
van een integratie-coördinator moet 
gebeuren. Wij willen dat taallessen 
gecombineerd worden met 
leer/werkprojecten in samenwerking met 
het bedrijfsleven. Samenwerking en 
uitwisseling van communicatie moet 
centraal staat in het leren van de taal. We 
leren een andere taal tenslotte niet alleen 
door taallessen, maar ook in de praktijk.  

Psychische opvang statushouders 

In de praktijk blijkt dat statushouders met een problematische achtergrond het moeilijk hebben in een 
ander land te wonen en te leven. Het leven in Nederland is niet zomaar een garantie voor een 
normaal bestaan. Wijkagenten hebben het druk met opvang van verwarde mensen. Wij vinden dat 
hier meer aandacht voor moet komen en dat meer professionele opvang voor statushouders met 
psychische problemen georganiseerd moet worden. 
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3. DIERENWELZIJN 

AVA neemt dierenwelzijn serieus. Wij onderkennen van het sociaal belang van mens en dier. Wij 
vinden dat er gemeentelijke ondersteuning voor minima en ouderen moet komen bij ziekte van een 
huisdier, bij voorbeeld voor kosten van dierenarts.  

 

4. ONDERNEMEN 

Ondernemersloket ZZP en MKB 

Er moet een toegankelijk ondernemersloket in Amstelveen komen, toegankelijkheid voor MKB en 
ZZP’ers in goede en slechte tijden.  

Vaak worden ondernemers in slecht weer naar de bijstand verwezen. AVA vindt dit te kort door de 
bocht. Wij willen dat er meer en beter geluisterd wordt en dat naar oplossingen als een doorstart 
gekeken wordt.  

Via een ondernemersloket kan aan de hand van een inventarisatie en een versoepeling van 
regelgeving, gezocht worden naar een passende oplossing. Er heerst binnen het MKB en de ZZP’ers 
een stille armoede.  

Eenvoudige regelgeving 

AVA vindt dat goed ondernemerschap beloond moet worden met minder controle en regelgeving en 
het verminderen van administratieve lasten.  

Mogelijke dependance Kamer van Koophandel  

Wij pleiten voor een dependance van de KvK in het gemeentehuis. Dat is praktisch en tijdbesparend. 

 

Initiatieven en voorlichting leer/werktrajecten 

Wij vinden het belangrijk dat bedrijven goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden van 
leer/werkprojecten en de financiële voordelen hiervan.  

Korte lijnen met brancheorganisaties 

AVA pleit voor het inwinnen van meer advies van brancheorganisaties op het gebied van de 
arbeidsmarkt, leertrajecten en economische ontwikkelingen. 
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Starters en startende ondernemingen 

AVA wil dat er mogelijkheden gecreëerd worden om met een gelimiteerd behoud van uitkering te 
ondernemen in plaats van thuis een uitkering te ontvangen. Nu is inschrijving bij de KvK onmogelijk en 
krijgt men geen prikkel om een onderneming te intensiveren. Het is een blokkade om aan het werk te 
gaan.  

Kleine ondernemers  

Wij vinden dat buurtzaken en kleine ondernemers moeten worden ontheven van legesbetaling voor 
het organiseren van festiviteiten, braderieën enz. 

 

5. INKOMEN, WERK EN BIJSTAND 

Meer inzet leer en werktrajecten voor 50+ 

Werk vinden voor 50+ is niet zo eenvoudig. Het eindeloos wekelijks solliciteren zonder resultaat levert 
stress en ontmoediging op. De kans voor het vinden van werk wordt groter door het stimuleren van 
leer/werk trajecten. Linksom of rechtsom, wij willen dat de gemeente en het bedrijfsleven samen zich 
meer inzetten voor leer/werktrajecten voor 50+.  

Werkplekken voor mensen met een beperking 

AVA vindt dat Inwoners met een beperking hebben recht op een werkplek en zowel de gemeente als 
het  bedrijfsleven hebben hier een verantwoordelijkheid in om dit te faciliteren.  

Bijstand en tegenprestatie 

AVA vindt dat de gemeente mensen met een bijstandsuitkering zo veel mogelijk zelf moet laten kiezen 
welke tegenprestatie zij willen en kunnen leveren. 

 

6. OPENBAAR VERVOER, VERKEER EN PARKEREN 

Openbaar Vervoer voor iedereen toegankelijk en bereikbaar 

AVA wil dat bestaande bus- en metrohaltes zoveel mogelijk behouden blijven of dat een alternatief 
vervoer wordt aangeboden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verkiezingsprogramma ACT!EF VOOR AMSTELVEEN Pagina 12 

 

 

De grote veranderingen die zullen plaatsvinden door aanpassing van de A9 en de Amstelveenlijn zal 
forse impact hebben op  Amstelveen en de regio. Wij onderschatten niet de complexiteit die het voor 
inwoners met zich meebrengt. Toch willen wij minder regeldruk vanuit de regio bedingen bij het 
verlenen van vervoersconcessies.  

Wij vinden dat alle 65+ers gratis kunnen reizen met het Openbaar vervoer binnen Amstelveen. 

Fietspaden 

AVA wil dat fietspaden onkruidvrij worden gemaakt en het wegdek wordt geëgaliseerd. Belijningen en 
richtingen moeten beter worden aangegeven. Wij zien graag dat fiets-stoplichten worden voorzien van 
sensoren voor groenlicht.  

Omleiding fietspaden 

Wij pleiten voor het herstructureren van het fietspad van Bovenkerk naar en door Het Oude Dorp.   

Parkeren 

AVA wil een soepeler beleid voor bedrijfsauto’s die moeten parkeren in werktijd.  

Invoering van betaald parkeren mag alleen als een grote meerderheid van de bewoners daarmee 
instemmen. 

Stimulering efficiënter gebruik van de parkeergarages 

Sommige parkeergarages staan vaak na 17.00 uur en in het weekend leeg. AVA vindt dat er moet 
worden onderzocht hoe deze garages efficiënter kunnen worden gebruikt.  

 

7. SPORT  

Actieve sportstimulering voor jong en oud, met of zonder beperking 

Sport en bewegen is gezond, fijn en leuk. Het sociale netwerk wordt vergroot en de kwaliteit van leven 
wordt beter. Talenten worden benut en gestimuleerd en dat geldt voor iedere sporter, niemand 
uitgezonderd. Amstelveen heeft een levendige sportcultuur. Dat moet  echter wel voor iedereen 
betaalbaar zijn en blijven. Niet sporten vanwege onvoldoende middelen is voor ons geen optie. AVA 
wil zich daarom inzetten om sport voor iedereen toegankelijk te maken.  

 

 

Doelmatiger en efficiënter gebruik van 
sportvelden en accommodaties 

Bloeiende verenigingen met ledengroei mogen 
breder gefaciliteerd worden, zoals met extra 
kunstgrasvelden. Wij zijn van mening dat 
verenigingen met een structurele terugloop van het 
ledenbestand zich moeten samenvoegen. 
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Sportkoepels betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven 

De ervaringen en kennis van sportkoepels en organisaties kan volgens ons beter ingezet worden bij 
de ontwikkeling van een meerjarige visie van vraag en aanbod op sportgebied Amstelveen. 

Sportbedrijf afslanken, terug naar kerntaken  

AVA wil dat het gemeentelijk sportbedrijf afslankt en zich gaat richten op de oorspronkelijke kerntaken 
en het faciliteren van sporten in Amstelveen. De exploitaties kunnen terug naar de verenigingen of 
kunnen marktconform worden verpacht. 

Schoolpleinen, grasvelden en speelvelden optimaal benutten 

AVA denkt dat veel buitenruimtes geschikt kunnen worden gemaakt voor sport en spel, waar jong en 
oud in eigen tempo (gratis) kunnen bewegen. Wij omarmen het project Schoolplein 14 van de Johan 
Cruyff Foundation, deze biedt de mogelijkheid om van ieder schoolplein een speelveld te kunnen 
maken.  

 

8. KUNST EN CULTUUR 

Stimulering van Kunst en Cultuureducatie 

Veel van de creativiteit en talenten van inwoners worden 
niet altijd gezien en erkend. Door het stimuleren van kunst 
en cultuureducatie op scholen geven wij een impuls aan 
talentvorming en plezier. AVA juicht het toevoegen van 
muziekonderwijs  aan het lespakket op scholen toe.  

Ook kunst en cultuureducatie voor oudere, kwetsbare, 
minder valide en zorgbehoevende inwoners moet 
toegankelijk zijn.  

Kunstbeoefening 

Amstelveen kent een groeiende groep kunstenaars. Wij 
willen ons inzetten voor een kunstacademie die ruimte biedt 
aan de kunstzinnige Amstelveense inwoners, dit in overleg 
met de bestaande kunst en cultuurinstellingen.  

AVA wil zich ook inzetten voor werkruimtes en expositieruimtes die door kunstenaars ad hoc kunnen 
worden gehuurd. 

Project “Kijk Kunst in de Wijk”  

Amstelveen kent zijn cultuurstrip aan het Stadshart. Amstelveen heeft 14 wijken. De grote wijken in 
Amstelveen krijgen relatief minder prioriteit op kunst en cultuurgebied dan het Stadshart. AVA wil dat 
kunst zichtbaar is en beoefend kan worden in iedere wijk. 

Subsidie op musea 

AVA vindt dat subsidie toegekend moet worden aan kunst en cultuurinstellingen die zich inzetten om 
kunst voor iedereen toegankelijk te maken. Subsidies dienen als stimulans en middel om kunst- en 
cultuurinstellingen die daaraan voldoen, te behouden.  

Cultuurparade Parade, Nacht van de poëzie, museumnacht, nacht van de filosofie 

Wij willen ons inzetten voor een toonaangevende cultuurparade in Amstelveen om het aanbod van 
Kunst en Cultuur, de mogelijkheden voor professionals en amateurkunstenaars in de spotlight te 
zetten. Hiermee kan Amstelveen een Unique Selling Point creëren in de regio. Hierdoor worden ook 
mensen van buitenaf naar Amstelveen getrokken en ontstaat meer bekendheid en herkenbaarheid  
voor Kunst en Cultuur in Amstelveen.  
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Nacht van de poëzie, Museumnacht en nacht van de Filosofie zijn uitingsvormen om kunst, cultuur en 
literatuur meer met inwoners te verbinden en bekendheid te geven. AVA daagt instellingen in 
Amstelveen uit om dergelijke evenementen in Amstelveen te organiseren. Onze steun hebben zij. 

 

9. ONDERWIJS EN EDUCATIE 

Plaatsing en inschrijving op postcodegebied bij school naar keuze  

AVA vindt het van groot belang dat ouders hun kinderen op een school naar keuze kunnen inschrijven 
en dat voor Amstelveense jongeren “wel plaatsing, maar geen loting“ van toepassing moet zijn. 

 

Realisatie ambachtelijk en technisch onderwijs in 
Amstelveen 

Op het gebied van het basisonderwijs naar voortgezet 
onderwijs gaat het in het algemeen goed in 
Amstelveen. Landelijk en maar ook in Amstelveen 
blijkt echter een grote middengroep het ambachtelijk 
en technisch onderwijs te missen. Landelijk is er ook 
een gebrek aan technisch, ambachtelijk personeel.  

AVA wil daarom in Amstelveen  een school voor deze 
middengroep en daarmee leer- en werktrajecten 
ondersteunen en stimuleren.  

 

Kloof dichten tussen schoolverzuim en aansluiting voorgezet onderwijs  

Amstelveen kent een hoog prestigeniveau wat onderwijs betreft. Een groep vroege schoolverlaters en 
leerlingen met veel schoolverzuim valt buiten de boot wat aansluiting betreft op het voortgezet 
onderwijs.   

Wij vinden dat deze groep goed in beeld gebracht moet worden om het risico op vereenzaming, 
criminaliteit, suïcidaal handelen en drugsgebruik in te kunnen schatten. 

Schoolzwemmen 

Het schoolzwemmen willen wij terug in het onderwijspakket.  

 

10. VEILIGHEID EN HANDHAVING 

Investeren in samen veilig zijn en veilig voelen  

Veiligheid creëren wij samen met o.a. de WhatsApp buurtpreventie maar ook door ruime inzet van de 
wijkagent en handhavers. Wijkagenten en professionals krijgen het steeds moeilijker door toe-
nemende agressie en verwarde mensen. Hulpdiensten en politie verdienen respect en bescherming.  
AVA vindt dat daarvoor meer aandacht moet komen. Waar mogelijk moet de gemeente dat goed 
faciliteren  

Aanpassen/ inpassen van technologie 

AVA vindt cameratoezicht belangrijk. Het is geen doel op zich maar een middel en moet ingezet 
worden waar wenselijk en waarbij privacy van inwoners gewaarborgd is. 
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Structureel overleg verenigingen, winkelgebieden en wijkcentra 

Verenigingen, winkelgebieden, winkelcentra kunnen leren van elkaar. Wij willen dat gemeente het 
mogelijk maakt om jaarlijks een bijeenkomst te faciliteren waarbij politie en handhaving met alle 
partijen van gedachten kunnen wisselen hoe beter en effectiever met criminaliteit kan worden 
omgegaan.  

Graffititerreur aanpakken, de vervuiler betaalt  

Met het oog op nieuw te bouwen viaducten en geluidsschermen wil AVA een krachtige inzet van 
handhavers om graffiti-vervuilers aan te pakken en hen de kosten in rekening te brengen voor de 
reinigingskosten.  

Inzet BIBOB  

Door de uitgebreide handhaving in Amsterdam is Amstelveen bij louche bedrijven in trek om zich te 
vestigen. Niet alleen voor de horeca maar (nieuwe) detailhandel moeten aan de BIBOB regels gaan 
voldoen om zoveel mogelijk criminaliteit te weren.  

Meer handhaving en blauwe zones  

De blauwe zones zijn een succes, om dit zo te houden vinden wij dat er vaker onaangekondigd moet 
worden gecontroleerd. 

Veiligheidsgaranties bij eventuele van 
uitbreiding Schiphol 

Het economisch belang van Schiphol is van groot 
belang voor de werkgelegenheid. En misschien is 
een zekere uitbreiding van Schiphol op den duur 
onontkoombaar. AVA realiseert zich heel goed dat 
het een complexe situatie is, waarvoor we met de 
hele regio samen een oplossing moeten vinden.  

AVA vindt echter dat de veiligheid en gezondheid 
van de inwoners niet in gevaar mag komen. Wij 
willen dat rekening wordt gehouden met de 
nieuwste wetenschappelijk onderbouwde 
bevindingen betreffende fijnstof. 

Wij maken ons in dat verband zorgen over de 
transparantie en eerlijkheid van partijen die 
rapporteren en adviseren over de 
verkeersveiligheid, vliegveiligheid en gezondheid.  

 

11. DUURZAAMHEID EN  MILIEU  

Elektrisch rijden en oplaadplaatsen 

AVA wil in Amstelveen het elektrisch rijden bevorderen. Daarom zullen er meer oplaadpunten moeten 
worden gemaakt, maar wel op plekken die daarvoor geschikt zijn. 

Locaties energieneutraal maken 

AVA vindt het belangrijk om te investeren in het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen, 
instellingen en verhuurde sportlocaties. Wij willen met marktpartijen een Win Win situatie creëren. 
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Milieuzone entree Amstelveense grens voor scooters en auto’s. 

In Amsterdam is per 1 Januari 2018 de nieuwe milieuzone van kracht geworden. Amstelveen moet 
zich op de effecten daarvan tijdig voorbereiden. 

Stimulering van groene daken en voortuinen  

Wij willen dat verdere mogelijkheden worden onderzocht om inwoners te stimuleren groene daken en 
wanden te realiseren. Voor de afwatering en grondwaterstand is het van belang dat inwoners 
gestimuleerd worden om voortuinen en/of tuinen niet te betegelen 

Zonnepanelen 

AVA vindt dat de gemeente samen met energiebedrijven een masterplan ontwikkelen om Amstelveen 
zoveel mogelijk te voorzien van (gerecylde) zonnepanelen. Daarbij moeten de mogelijkheden voor 
subsidie duidelijk en helder worden gemaakt en de aanschaf van een back-to-lease constructie 
worden onderzocht. 

Schoonhouden van de wijken 

Wij willen dat inwoners geïnformeerd en beloond worden voor het schoonhouden van de wijk. 
Bijvoorbeeld door bloembakken of mos-wanden beschikbaar te stellen.  

 

12. FINANCIËN   

Begroting en nieuw beleid 

De gemeentelijke begroting moet op orde zijn en blijven voor de huidige en toekomstige 
Amstelveners.

 

Maar AVA vindt het ook belangrijk binnen die begroting voldoende geld te bestemmen voor nieuw 
beleid zoals in dit programma wordt aangegeven. Met name het voorzien in voldoende woonruimte 
heeft de hoogste prioriteit. Daarom moet slim worden omgegaan met allerlei mogelijke oplossingen. 

Wij gaan er voor de komende raadsperiode van uit dat de OZB belasting slechts de inflatie-norm volgt 
en niet extra wordt verhoogd. 

Hondenbelasting 

De perceptiekosten voor de hondenbelasting zijn erg hoog. Zelfs zodanig, dat deze belasting de 
kosten niet dekt. Daarom vindt ActiefvoorAmstelveen dat de hondenbelasting binnen de komende 
raadsperiode moet worden afgeschaft. Wij gaan er daarbij van uit dat de hondenbezitters zich blijven 
inzetten voor het schoonhouden van stoep, grasveldjes en straat. 
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13. GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN BELEID 

Langere openingstijden gemeentehuis  

AVA streeft er naar dat het gemeentehuis langer open is. Dat past In de huidige 24 uurs   economie. 
Met de verhuur van ruimte aan servicegerichte bedrijven dekken we de kosten en zouden 
openingstijden van 08.00-20.00 moeten lukken. Verder willen wij dat de vestiging van een 
gemeentelijk servicepunt  voor kleine diensten in het Stadshart wordt onderzocht.  

 

14. ICT EN MODERNISERING  

Goede informatievoorziening is belangrijk om regelgeving te verminderen en procedures sneller af te 
handelen.  

AVA wil met het verbeteren van de ICT dicht bij de uitvoering zitten en pleit voor korte digitale lijnen 
tussen beleid en uitvoering om kosten te besparen.  

 

15. MEDIA 

AVA vindt het belangrijk dat in Amstelveen onafhankelijke journalistiek actief en beschikbaar is.  

Het objectief volgen van besluitvorming die de inwoners aangaan, het kenbaar maken van 
gebeurtenissen is Amstelveen, het oproepen van inwoners om gehoor te geven gebeurtenissen is een 
kerntaak van de lokale journalistiek en moet zoveel mogelijk ondersteund en gefaciliteerd worden.  

Het mediabudget zal evenredig verdeeld dienen te worden om een objectieve weergave van feiten en 
nieuwsmededelingen voor de inwoners te waarborgen. Gemeentelijke advertenties in de lokale media 
moeten doelgerichte informatie bevatten en geen opsomming van behaalde successen.  

 

16. INWONERSSPREEKUUR 

Ook na de verkiezingen willen wij met u in gesprek blijven. Wij gaan actieve inwonersspreekuren met 
onze fractie organiseren. 


