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Voorwoord lijsttrekker

Amstelveen staat er goed voor. Ook in vergelijking 
met andere gemeenten. Mensen willen graag in 
Amstelveen wonen, dankzij het vele groen, de goede 
culturele voorzieningen en de veilige omgeving. Niet 
alleen hoort Amstelveen al jaren tot de top 3 van 
aantrekkelijkste woongemeenten, ze staat ook in de 
top 3 van gemeenten met de gelukkigste inwoners. 
Dat is iets om trots op te zijn, maar dat is zeker niet 
vanzelfsprekend.

De vorige verkiezingen vonden plaats ten tijde van 
een economische crisis. Tegelijkertijd kregen de 
gemeenten van Den Haag extra taken op het gebied van (jeugd)zorg en begeleiding naar 
werk. Deze extra taken gingen gepaard met een stevige korting op de budgetten. D66 
heeft de afgelopen vier jaar (mede) verantwoordelijkheid genomen voor het besturen van 
Amstelveen. We zijn de uitdagingen aangegaan en hebben problemen aangepakt. Daarbij 
hebben we flinke stappen kunnen zetten. In de zorg hebben we ingezet op de menselijke 
maat. Om ruimte te creëren voor inwoners en ondernemers hebben we regels geschrapt of 
vereenvoudigd. We hebben geïnvesteerd in onderwijs en nieuwe banen. Ook financieel staat 
Amstelveen er nu goed voor.

Inmiddels groeit de economie weer. Het aantal banen neemt toe, de huizenmarkt is meer 
dan aangetrokken en het aantal inwoners stijgt. Dat is mooi, maar zorgt ook voor nieuwe 
uitdagingen. Niet iedereen profiteert van de nieuwe groei. De hoge score van Amstelveen 
als aantrekkelijke woongemeente en de recente economische groei brengen ook risico’s 
met zich mee. Bijvoorbeeld risico’s op een groeiende ongelijkheid. Die ongelijkheid is voor 
D66 onaanvaardbaar, zeker als ze het gevolg is van ongelijke kansen. D66 werkt aan een 
Amstelveen waarin iedereen de kans krijgt iets van zijn leven te maken, aan een Amstelveen 
met gelijke kansen voor iedereen. We vertrouwen op de eigen kracht van mensen. 
Tegelijkertijd reiken we mensen die dat nodig hebben de hand. Of het nu gaat om zorg op 
maat, begeleiding naar werk of hulp om uit de schulden te komen.

Gelijke kansen beginnen voor iedereen bij goed onderwijs. Ieder kind verdient de kans 
om het beste uit zichzelf te halen. Daarom investeert D66 in goede klaslokalen en in de 
kwaliteit van het onderwijs. Samen met het onderwijs en het bedrijfsleven werken we aan 
een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Daar waar banen verdwijnen 
door de veranderende economie, bieden we mensen de gelegenheid zich om te scholen 
naar sectoren met banengroei. Zo werken we aan kansen op werk voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, opleiding of achternaam.
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Voor D66 is alleen economische groei niet voldoende. 
Wij staan voor een toekomstbestendig Amstelveen. 
Dat vraagt om een economie die niet alleen groeit, 
maar ook duurzaam is. Met een overheid die 
duurzame en vernieuwende initiatieven stimuleert 
en zelf het goede voorbeeld geeft. Door ambitieuze 
maatregelen op het gebied van duurzaamheid en 
door maatschappelijk verantwoord in te kopen. 
Een toekomstbestendig Amstelveen vraagt ook om 
aandacht voor de middeninkomens. Met de huidige 
druk op de woningmarkt is het voor deze groep steeds 
lastiger om een geschikte woning te vinden. Daarom 
wil D66 meer middeldure huur- en koopwoningen 
creëren. Zodat ook de verpleger en de politieagente 
kans hebben op een woning.

D66 werkt aan een Amstelveen met kansen voor iedereen. Een Amstelveen waar plaats 
is voor iedereen. Een Amstelveen waar iedereen zich welkom voelt. Een Amstelveen met 
een veelzijdige samenleving zonder ‘hokjes denken’. Waar verschillende culturen elkaar 
ontmoeten en waar we naar elkaar luisteren. D66 staat voor een Amstelveen waar iedereen 
zichtbaar zichzelf kan zijn.

In ons verkiezingsprogramma leest u meer over onze plannen voor de komende vier jaar. 
Met als uitgangspunt vertrouwen en een optimistische kijk op de toekomst. Wij bieden 
u een realistisch verhaal voor een Amstelveen waarin iedereen meetelt en gelijke kansen 
krijgt. Samen met ú bouwen graag verder aan deze mooie gemeente. 21 maart maakt u het 
verschil. Wij rekenen op uw steun en stem.

Maaike Veeningen
Lijsttrekker D66 Amstelveen
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1. Onderwijs en Werk
D66 staat voor goed onderwijs voor ieder kind. Ieder kind verdient de kans het 
beste uit zichzelf te halen. Onderwijs vormt in onze samenleving de basis om 
aan iedereen gelijke kansen te kunnen bieden. Goed onderwijs vraagt om een 
professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat goed aansluit op het kind en 
goed opgeleide leraren met de nodige ondersteuning. De gemeente heeft hierin 
een belangrijke taak: door te zorgen voor klaslokalen die aan hoge kwaliteitseisen 
voldoen en door scholen te ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs in de 
stad. D66 heeft oog voor zowel die leerlingen in de klas die meer uitdaging nodig 
hebben als voor de leerlingen die wat meer ondersteuning en hulp behoeven.

Goede schoolgebouwen
D66 wil investeren in hoogwaardige, duurzame schoolgebouwen waar ook aandacht 
besteed wordt aan een verkeersveilige omgeving van de school. D66 wil scholen 
zoveel mogelijk huisvesten op unilocaties. Een nieuw schoolgebouw moet bij 
voorkeur midden in de wijk worden geplaatst, nabij goed openbaar vervoer en in een 
verkeersveilige omgeving. In Amstelveen groeit het aantal leerlingen. Bovendien is D66 
voorstander van kleinere klassen. Daarom wil D66 de komende periode investeren in 
extra klaslokalen.
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Kwaliteit onderwijs
Ook in de klas maakt D66 het verschil. Dankzij D66 heeft Amstelveen de afgelopen 
jaren – in samenspraak met de verschillende scholen – flink geïnvesteerd in 
kwaliteitsverbeteringen voor het onderwijs. Ook de komende jaren wil D66 verder 
investeren in het onderwijs, omdat ieder kind de kans verdient het beste uit zichzelf te 
halen. D66 investeert extra juist in die Amstelveense scholen met leerlingen die grote 
leer- en taalachterstanden hebben. We doen dat door in te zetten op talentontwikkeling 
van kinderen, maatwerk voor ieder kind en een goede overdracht bij wisseling van 
school. En door te investeren in ICT-onderwijs en vakleerkrachten voor bijvoorbeeld 
techniek, muziekonderwijs of programmeren.

Passend onderwijs
D66 wil dat ieder kind een goede plek heeft binnen het onderwijs en de ruimte krijgt 
zich te ontwikkelen, met voldoende aandacht in de klas voor iedere leerling. Scholen 
springen in op de individuele behoeften van het kind: passend onderwijs. Docenten 
verdienen goede ondersteuning bij het bieden van het passend onderwijs én de 
zorgtaken die er door passend onderwijs zijn bijgekomen. Voor D66 is uitgangspunt 
dat kinderen met een beperking, als dat mogelijk is, regulier onderwijs kunnen volgen 
op een school bij hen in de buurt. Leerkrachten dienen hiertoe goede ondersteuning 
te krijgen. D66 is voorstander van een jaarlijkse conferentie om ervaringen en best 
practices over passend onderwijs uit te wisselen.

Nadruk op preventie in jeugdzorg
De school heeft een belangrijke signalerende functie voor de jeugdzorg. D66 wil meer 
aandacht voor preventie op scholen in de vorm van schoolmaatschappelijk werk. Dit 
voorkomt uitval van leerlingen (en docenten).

Internationaal onderwijs
Amstelveen is een stad met een groot aantal buitenlandse inwoners en expats. D66 
is voorstander van een uitbreiding van internationaal onderwijs in Amstelveen. Dit is 
van groot belang voor de regionale economie en de aantrekkelijkheid van Amstelveen 
als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Bovendien ontlast het internationale 
onderwijs het reguliere onderwijs door onderwijs te bieden aan niet-Nederlandstalige 
kinderen.

Voor- en vroegschoolse educatie en peuteropvang
D66 wil ieder Amstelveens kind de kans bieden om zich al als peuter te ontwikkelen. In 
de peuteropvang en in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) als er sprake is van 
een taalachterstand. D66 wil dan ook dat er zowel in de VVE als in de peuteropvang 
voldoende plekken zijn.

7



Nieuwkomersklassen
In Amstelveen wonen veel mensen met een niet Nederlandse nationaliteit. Het gaat 
bijvoorbeeld om mensen die voor een internationaal bedrijf werken en om vluchtelingen. 
Daardoor zijn er relatief veel kinderen die minder goed zijn in de Nederlandse taal. Wat 
D66 betreft krijgen deze kinderen extra aandacht. Door vroegtijdig te investeren in 
extra taalonderwijs worden leerproblemen later voorkomen. Bovendien ontlasten deze 
nieuwkomersklassen het reguliere onderwijs.

Zichtbaar jezelf kunnen zijn
D66 staat voor Amstelveen als inclusieve en gastvrije stad. Er is hier geen plek voor 
discriminatie en pesten. D66 wil in het onderwijs aandacht besteden aan ‘social 
media’-gebruik en acceptatie van iedereen, ongeacht geaardheid, geloof of afkomst.

Goed onderwijs
D66 krijgt het voor elkaar
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Werk
In de regio Amsterdam, waaronder Amstelveen, groeit de economie weer. Na een 
lange recessie neemt het aantal banen toe. De werkloosheid neemt af, steeds meer 
mensen doen mee. Toch profiteert niet iedereen van de nieuwe groei. Technologische 
ontwikkelingen zorgen voor een veranderende arbeidsmarkt. In het bijzonder voor 
ouderen, lager- en middelbaar opgeleiden en mensen met een beperking is het 
lastig om aan werk te komen. D66 werkt aan een Amstelveen waarin iedereen de 
kans krijgt een baan te vinden, ongeacht leeftijd, opleiding of achternaam. Daartoe 
staat de gemeente klaar voor de mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
Ook krijgen mensen die te maken hebben met verdwijnend werk de kans om zich 
om te scholen en zodoende aan het werk te blijven.

Kansen op werk voor iedereen
Iedereen verdient gelijke kansen. Voor D66 geldt dat je afkomst niet je toekomst mag 
bepalen. Toch is het voor ouderen, mensen met een niet-westerse achtergrond en 
mensen met een beperking moeilijk om een baan te vinden. D66 wil dat de gemeente 
mensen begeleiding biedt voor wie het moeilijker is een baan te vinden. Werkgevers 
moeten bewust worden gemaakt van aanwezige vooroordelen. Waar nodig krijgen 
mensen de kans zich om te scholen. Bij het invullen van vacatures geeft de gemeente 
het goede voorbeeld.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding is het belangrijk om te weten 
in welke beroepen straks banen zijn en welke opleidingen en vaardigheden voor deze 
banen vereist zijn. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de samenwerking tussen 
scholen en bedrijfsleven. Er zijn goede eerste stappen gezet. D66 wil de komende 
periode de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven verder borgen en vormgeven.

Een leven lang ontwikkelen
Een leven lang leren en jezelf ontwikkelen wordt steeds belangrijker. Door nieuwe 
technologieën en innovaties verdwijnt er werk en komen er nieuwe banen voor in de 
plaats. Deze nieuwe banen vragen vaak andere vaardigheden. D66 wil in de regio 
Amsterdam met overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs samenwerken 
om mensen de kans te geven bij te leren en om te scholen. Bijvoorbeeld via het 
recent gestarte House of Skills. Zodat ook mensen van wie het werk verdwijnt, 
toekomstperspectief hebben.
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Werken met een arbeidsbeperking
Wat D66 betreft zouden mensen met een arbeidsbeperking op gelijke wijze als 
anderen uitzicht moeten hebben op werk. Veel werkgevers zijn echter nog huiverig 
om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Samen met een aantal andere 
gemeenten werkt Amstelveen via de organisatie AM Match samen om werkgevers 
te informeren en mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar werk. D66 
wil deze samenwerking voortzetten. Voor D66 is uitgangspunt dat mensen met een 
arbeidsbeperking waar mogelijk bij een reguliere werkgever aan de slag gaan.

Werkervaringsplekken bij wijkcentra en de gemeente
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten van D66 de kans krijgen om bij 
wijkcentra ervaring op te doen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door het 
aanbieden van werkervaringsplekken.

Aantrekken bedrijven
Om mensen naar werk te kunnen begeleiden, zijn er banen nodig. Gelukkig groeit de 
economie weer. Het blijft belangrijk om bedrijven aan te trekken en het ontstaan van 
nieuwe bedrijven te stimuleren. In het hoofdstuk ‘Economie en Ondernemen’ leest u 
meer over deze plannen van D66.

Goed werk
D66 krijgt het voor elkaar
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2. Wonen en Groen
D66 wil dat iedereen kans heeft op een woning in Amstelveen. Door de sterk 
stijgende huizenprijzen van de laatste jaren kunnen vooral starters en mensen 
met een middeninkomen vrijwel geen huis meer vinden. Er is weinig aanbod van 
kleinere, betaalbare woningen. Het gevolg is dat jong talent uit onze gemeente 
wegtrekt en de leraar, de politieagent en de verpleger van buiten Amstelveen 
komen. Op onze scholen is het nu al lastig leraren te werven, omdat ze geen huis 
in de buurt kunnen krijgen. D66 wil de komende jaren dan ook vooral middel dure 
huur- en koopwoningen realiseren. Daarbij wil D66 optimaal gebruik maken van 
de gemeentelijke instrumenten om lokaal gebonden en schaarse beroepsgroepen, 
zoals o.a. leraren, politieagentes of verplegers te kunnen blijven voorzien in 
voldoende passende en betaalbare woonruimte. Zodat we een diverse stad houden 
en het in Amstelveen niet alleen goed wonen is voor de happy few.

Meer woningen in het Stadshart
Binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen is er slechts beperkt de ruimte om meer 
woningen te bouwen. D66 vindt dat de Bovenkerkerpolder en de Middelpolder groen 
moeten blijven. Binnenstedelijke ontwikkeling biedt wel veel kansen. Zo wil D66 meer 
woningen realiseren rond het Stadshart. Bij uitstek de ontwikkelplannen rondom het 
nieuwe winkelcentrum bieden opening voor het realiseren van meer ‘hoogbouw’. 
Daarbij wil D66 vooral bouwen voor starters en mensen met een middeninkomen.
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Woningen voor starters en middeninkomens
Starters en mensen met een middeninkomen (de leraar, de verpleger en de politieagent) 
kunnen op dit moment lastig een woning vinden in Amstelveen. De huizenprijzen 
zijn de laatste jaren sterk gestegen en het aanbod van kleinere, betaalbare huizen is 
gering. De komende jaren wil D66 dan ook vooral woningen realiseren voor starters en 
middeninkomens. Dat zijn koopwoningen van maximaal € 300.000 en huurwoningen 
van maximaal € 1.000. Amstelveen kent in de huurmarkt een groot tekort aan 
huurwoningen met een prijs tussen € 700 en € 850. Daar wil D66 de focus op leggen 
bij toekomstige plannen.

D66 wil dat minimaal 75% van de toekomstige woningen voor de starters en de 
middeninkomens zijn. Het aandeel dure huur- en koopwoningen maximeren we op 
25%. D66 wil samenwerken met de woningbouwcorporaties om starters en mensen 
met een middeninkomen meer kans te geven en de mensen met een lager inkomen een 
betere sociale huurwoning te bieden. Er kan meer doorstroming worden gerealiseerd 
als sociale huurwoningen worden verkocht aan mensen die inmiddels teveel verdienen 
voor hun woning. Zo krijgen zij de kans om in Amstelveen te blijven wonen en kan er 
geïnvesteerd worden in een goede kwaliteit van de sociale woningen. Zodra woningen 
op deze manier verkocht worden en de huurprijzen worden geliberaliseerd, wil D66 
ook nieuwe sociale woningen in de stad bijbouwen om daarmee het aantal sociale 
woningen op peil te houden en te moderniseren.

Binnenstedelijk bouwen
Om meer woningen voor starters en mensen met een middeninkomen te realiseren, 
stoppen we waar nodig met onnodig starre regels die het bouwen van betaalbare 
woningen in de weg zitten. Een alleenstaande starter heeft bijvoorbeeld geen twee 
parkeerplekken nodig. Wat D66 betreft stoppen we met algemene bouwregels en 
kijken we naar het soort woningen om zo aan maatwerk te kunnen doen.

12



Gemeente voert regie op communicatie over bouwplannen in de stad
D66 vindt een goede afstemming met omwonenden van ruimtelijke plannen 
belangrijk. Om te voorkomen dat de omgeving te laat en te weinig wordt betrokken 
bij ruimtelijke plannen, willen wij dat de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium 
een inschatting maakt van de impact op de omgeving. Als uit deze ‘impactscan’ 
blijkt dat er veel bezorgdheid of weerstand is, willen wij een actievere rol van de 
gemeente in de afstemming met de omgeving. D66 wil dat de gemeente regie voert 
op de informatievoorziening naar omwonenden. Daarnaast moet zij ervoor zorgen dat 
omwonenden voldoende in staat gesteld worden mee te praten over de wenselijkheid 
van het plan en dat zij mogelijke verbeteringen in het plan aan kunnen dragen. Op het 
moment dat het project tot besluitvorming komt, is het aan de gemeente en de raad 
om een heldere uitleg te geven over de gemaakte belangen-afweging.

Kansen voor starters
In Amstelveen is een grote groep jongeren opgegroeid die nu hier op zoek zijn naar 
een woning. Die woningen zijn – door lange wachtlijsten in de sociale sector en door 
een beperkt aanbod in de vrije sector met lage huur – niet beschikbaar. Door specifiek 
voor deze doelgroep te bouwen wil D66 jong talent in Amstelveen behouden. D66 is 
voorstander van stimuleringsmaatregelen als de starterslening om jonge mensen een 
zetje in de rug te geven. D66 wil daarnaast met woningbouwcorporaties kijken naar de 
mogelijkheden voor versnelde woningtoewijzing aan jonge mensen. Het delen van een 
woning door bijvoorbeeld vrienden is wat D66 betreft in principe mogelijk. Wel moeten 
we daarbij voorwaarden stellen om misbruik te voorkomen.

Ruimte voor vakantieverhuur met duidelijke spelregels
De toenemende populariteit van Amsterdam onder toeristen heeft ook effecten op 
Amstelveen. Er is steeds meer vraag naar tijdelijke verhuur of vakantieverhuur. Soms 
gaat dit type verhuur echter wel ten koste van het woningaanbod en zorgt het voor 
overlast in de wijk. Duidelijke spelregels zorgen ervoor dat het geheel in balans blijft. 
D66 wil tijdelijke verhuur en vakantieverhuur reguleren (via websites zoals Airbnb) 
daarom toestaan en reguleren met een meldplicht. Wat D66 betreft mogen woningen 
voor maximaal 30 dagen per jaar verhuurd worden, moet er toeristenbelasting worden 
afgedragen en moet de gemeente strakker handhaven op overlast.
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Meer kwaliteit en doorstroming in de sociale sector
Meer dan een derde van het totaal aantal woningen in Amstelveen betreft een sociale 
huurwoning. Er zijn zelfs meer sociale huurwoningen dan dat er mensen zijn die er – op 
basis van hun jaarinkomen – eigenlijk recht op hebben. Een actief doorstroombeleid 
kan helpen om de lange wachtlijsten op te lossen. Bijvoorbeeld door ouderen een 
comfortabele etagewoning aan te bieden of door huurders met een hoog inkomen te 
verleiden hun huidige woning van de woningbouwcorporatie te kopen. Zo krijgen deze 
mensen de kans om in Amstelveen te blijven wonen en kunnen we investeren in een 
goede kwaliteit van de sociale woningen. Naast het op peil houden van het aantal sociale 
woningen, wil D66 dat de woningcorporaties de kwaliteit van de bestaande woningen 
verbetert. Bijvoorbeeld door meer en sneller te investeren in isolatiemaatregelen, 
waarmee enerzijds de energierekening van mensen met een lager inkomen omlaag 
gaat en we anderzijds minder van onze beperkte gas- en energievoorraad verbruiken.

Diverse wijken en leefbare dorpskernen
D66 ziet graag een dynamische en leefbare stad. Daarbij is diversiteit in de samenstelling 
van de verschillende wijken in Amstelveen van groot belang. D66 wil dat de gemeente 
daar op stuurt. Zo wil D66 vergrijzing in de wijken tegengegaan met woningtoewijzing 
aan jonge gezinnen en stadsvernieuwingsprojecten. De oude dorpskernen zoals 
Bovenkerk, het Oude Dorp en Nes aan de Amstel hebben ieder een eigen dynamiek. 
Hiervoor is lokaal maatwerk nodig.

Wonen en werken combineren
D66 is voorstander van het combineren van wonen en werken in 1 gebied. Doordat er 
op ieder moment van de dag mensen aanwezig zijn, maakt het combineren van wonen 
en werken een gebied niet alleen dynamischer, maar ook veiliger. Zeker bij verouderde 
bedrijfs- en kantorengebieden kijkt D66 naar nieuwe kansen. Op die manier wordt 
leegstand tegengegaan en krijgt een gebied een nieuwe impuls

Spreiding internationale bewoners
D66 vindt het belangrijk dat Amstelveen nieuwe bewoners als statushouders of expats 
ook een thuis biedt. Wat D66 betreft stuurt de gemeente erop aan dat zij zoveel 
mogelijk verspreid over de stad komen wonen. Juist om te zorgen dat nieuwkomers 
op een prettige manier worden opgenomen in wijken en bestaande bewoners zich 
thuis en veilig voelen.

Goed wonen
D66 krijgt het voor elkaar
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Groen
Amstelveen is een groene gemeente. In 2015 won Amstelveen de prijs als groenste 
gemeente van Europa. Een bijzondere prestatie, zeker gezien onze ligging in een 
stedelijke omgeving. Groen speelt een belangrijke rol bij het welbevinden en de 
gezondheid van mensen, als ook voor het milieu. Wat D66 betreft wordt dit groen 
gekoesterd en wordt er geïnvesteerd in het onderhoud ervan.

Groen voor groen
D66 hecht veel waarde aan het groene karakter van Amstelveen. Het draagt bij aan 
een gezonde leefomgeving en het milieu en daarmee aan de prettige leefomgeving die 
Amstelveen biedt. De komende jaren vindt er een aantal grote ontwikkelingen plaats in 
Amstelveen, bijvoorbeeld de verbreding van de A9. Op een aantal plekken zal een deel 
van het groen moeten wijken. Om het groene karakter van Amstelveen te behouden 
zet D66 in op een ‘groen voor groen’-beleid. Dat betekent dat op plekken in de stad 
waar groen verloren gaat, er weer groen voor terug komt.

Meer verticaal groen
D66 is voorstander van meer verticaal groen in Amstelveen. Gezien de grote druk op 
de woningmarkt en de toenemende vraag naar meer binnenstedelijke oplossingen, 
zet D66 in op creatieve manieren om het groene karakter van Amstelveen te blijven 
benadrukken. Door architecten en projectontwikkelaars uit te dagen of soms te 
verplichten om ook verticaal groen in hun bouwplannen op te nemen, kan de groene 
uitstraling van een wijk worden behouden. Tegelijkertijd wordt wat D66 betreft de 
subsidieregeling voor meer verticaal groen bij de bestaande bebouwing verlengd en 
versoepeld.

Groene polders en bos zonder woningbouw
D66 kiest ervoor groene gebieden actief te beschermen tegen bebouwing. Nu en in de 
toekomst. Naast de heemparken blijven wat D66 betreft ook de Bovenkerkerpolder, 
Middenpolder, en het Amsterdamse Bos groen.

‘Groene-buurten-scan’
Amstelveen staat bekend om haar groene uitstraling. Toch zijn bepaalde buurten in 
Amstelveen groener dan andere. Om inzicht te krijgen in de mate waarin een bepaalde 
buurt groener kan worden, wil D66 van alle buurten het groenniveau in kaart brengen. 
In de relatief ‘grijze’ buurten realiseren we meer groen.
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Groene tuinen
Ook Amstelveense huizenbezitters en huurders spelen een belangrijke rol bij het 
vergroenen van de gemeente. Door te ‘onttegelen’ kunnen we er met elkaar voor zorgen 
dat de waterhuishouding en riolering minder worden belast. D66 wil inwoners stimuleren 
om hun tuinen te vergroenen door een actief aanmoedigings- en subsidiebeleid.

Veel en schone waterpartijen
Amstelveen kent naast veel groen ook veel waterpartijen. Dat is naast het groen van de 
gemeente een mooie aanwinst, maar water vergt ook veel onderhoud. Sloten kunnen 
vaker worden uitgebaggerd. D66 wil daarom naast veel groenonderhoud ook meer 
aandacht voor wateronderhoud. D66 blijft aandacht vragen voor schoon water in de 
Poel. Het is ingewikkeld om in de Poel schoon water te realiseren, maar D66 wil dat de 
gemeente regelmatig nagaat of nieuwe methoden alsnog kunnen zorgen voor water in 
de Poel dat zo schoon is dat je er veilig in kunt zwemmen.

Masterplan Groen
D66 wil dat Amstelveen permanent beschikt over een ‘Masterplan Groen’, dat de 
kwaliteit van het groen op hoofdlijnen beschrijft plus de sterke en zwakke punten. 
Een dergelijk plan geeft een impuls aan de betrokkenheid van de Amstelveners bij het 
groen en verschaft de politiek de gelegenheid steeds nieuwe ambities te formuleren 
voor de toekomst die zichtbaar zijn voor de inwoners van Amstelveen.

Een groener Amstelveen
D66 krijgt het voor elkaar
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Schiphol
Schiphol is zowel economisch als qua werkgelegenheid van groot 
belang voor Amstelveen. D66 is van mening dat economie en 
leefbaarheid gelijk op gaan. Eventuele groei van Schiphol kan wat D66 
betreft alleen in balans met maatregelen waarbij aantoonbaar is dat de 
overlast door geluid en luchtvervuiling niet toeneemt. Het baangebruik 
en de geluidsoverlast van de Buitenveldertbaan zouden relatief beperkt 
moeten zijn als Schiphol zich houdt aan de gemaakte afspraken over 
(preferent) baangebruik. Het daadwerkelijke gebruik van bijvoorbeeld 
de Buitenveldertbaan ligt veel hoger. D66 wil meer transparantie ten 
aanzien van het baangebruik en streeft naar ‘geen onverklaarbare’ 
inzet van banen. Betere en toegankelijkere voorlichting kan daarnaast 
bijdragen aan meer begrip bij omwonenden voor de gekozen aan- en 
uitvliegroutes, bijvoorbeeld door middel van een vliegtuigapp. D66 blijft 
in Den Haag inzetten op het versoepelen van de regelgeving rond het 
bouwen onder aanvliegroutes. De gewenste transformatie van kantoren 
naar (studenten-) woningen in Kronenburg is daarvan afhankelijk.

Vanwege de belangrijke economische functie voor Amstelveen en de 
regio, wil D66 graag dat Schiphol zich focust op de hub-functie van het 
zakelijke verkeer. D66 is voorstander van het ontlasten van de regio door 
vakantieverkeer te verplaatsen naar bijvoorbeeld Lelystad of Eindhoven. 
Op het moment dat er nieuwe afspraken gemaakt worden tussen 
Schiphol en de omgeving wil D66 Amstelveen zich hard maken voor het 
afschaffen van nachtvluchten over woongebied, sterkere vermindering 
van onverklaarbare vluchten en een beperking van oude zware toestellen 
op de Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. Als individuele gemeente 
is onze directe invloed beperkt. Daarom is regionale samenwerking 
essentieel.



3. Zorg
D66 wil dat alle Amstelveners een zo gezond mogelijk leven kunnen leiden. D66 wil 
voorkomen dat inwoners vroegtijdig ziek worden. Daarom moet op een gezonde 
leefstijl met voldoende beweging én op een gezonde leefomgeving met zoveel 
mogelijk schone lucht worden ingezet. Als iemand tóch ziek wordt, dan wil D66 
dat de zorg zo goed mogelijk geregeld is, naadloos aansluit en de kwaliteit van 
een hoog niveau is. Zorg en ondersteuning organiseert D66 het liefst in de eigen 
omgeving en onder eigen regie van de aanvrager. Dit vraagt om zelfstandige 
professionals die goed zicht hebben op eventueel benodigde specialistische 
zorg én persoonsgebonden bekostiging. D66 is van mening dat alle inwoners een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor mensen die zichzelf niet kunnen 
redden. D66 geeft speciale aandacht aan ouderen. D66 wil dat ouderen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zet daarom in op slimme woonoplossingen 
die het zelfstandig wonen vereenvoudigen. D66 Amstelveen wil eenzaamheid 
bestrijden en een dementie-vriendelijke gemeente zijn.

Gezond en veilig opgroeien in Amstelveen
Amstelveen wil bewoners uitnodigen tot een actieve en gezonde levensstijl. De ‘gezonde 
keuze’ de ‘gemakkelijke keuze’ maken, zet D66 in Amstelveen voorop. Dat begint al bij 
de jeugd. Door sport en bewegen te stimuleren en gemakkelijk te maken, bijvoorbeeld 
op school, is dat een logisch onderdeel van opgroeien in Amstelveen. Ruimtelijke 
ordening en infrastructuur spelen ook nadrukkelijk een rol bij gezond opgroeien in 
Amstelveen. D66 wil de veiligheid voor kinderen verbeteren door meer samenwerking 
tussen instellingen.
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Beweging stimuleren
D66 maakt actief werk van programma’s om jong en oud vitaal en op gezond gewicht 
te houden. Scholen kunnen bijvoorbeeld meedoen aan “One Mile a Day”. Dat is een 
korte dagelijkse bewegingsactiviteit met de hele klas, die tegemoet komt aan de 
natuurlijke bewegingsdrang van leerlingen, de concentratie aanscherpt en bijdraagt aan 
meer plezier in de lessen. D66 vindt het belangrijk dat er voldoende vrij toegankelijke 
speelplaatsen en sportveldjes in de wijken zijn.

Meer gezonde lucht voor kinderen
D66 wil scholen, sportclubs, zwembaden en speeltuinen rookvrij maken om zo de weg 
in te slaan naar een rookvrije generatie. Fietsen in plaats van met de auto draagt bij 
aan minder uitlaatgassen en dus schonere lucht voor alle Amstelveners. Een veilige en 
kwalitatief goede fietsinfrastructuur dient als basis voor de stad.

Veiligheid verbeteren
Het signaleren van onveilige sociale situaties kan eerder en beter. Kindermishandeling, 
kindermisbruik of discriminatie worden niet altijd op tijd gezien. D66 zet in op meer 
samenwerking tussen instellingen, bijvoorbeeld door jeugdmaatschappelijk werk en 
onderwijs beter te laten aansluiten op elkaar.

3.2 Goede jeugdzorg en ondersteuning
Op het moment dat ouders, opvoeders en kinderen een zorgvraag of -behoefte 
hebben, is het belangrijk dat zij weten waar ze terecht kunnen. D66 vindt het 
belangrijk dat er geen wachtlijsten zijn in de jeugdzorg en dat gezinnen snelle 
en passende hulp krijgen, op het moment dat dit nodig is. D66 staat voor het 
voorkomen van een zogenaamd ‘zorg-gat’ bij jongvolwassenen door goede 
informatievoorziening.
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Laagdrempelige ondersteuning
D66 wil meer algemeen toegankelijke vormen van ondersteuning aan jeugdigen 
of hun ouders/opvoeders via de bestaande instellingen (Centrum voor Jeugd- & 
Gezin, jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 
beantwoorden van vragen die niet direct vanuit een zorgbehoefte komen, bijvoorbeeld 
over het starten van een gezin, (vecht)scheidingen of samengestelde gezinnen.

Gezinnen snelle en passende jeugdhulp
D66 staat voor snelle en passende hulp op het moment dat gezinnen dit nodig hebben. 
D66 wil een hoge kwaliteit van jeugdhulp. Daarvoor is het belangrijk dat instellingen 
nog beter met elkaar gaan samenwerken en maatwerk leveren. D66 wil daarnaast 
dat het volledige gezin bij het opstellen van het zorgplan wordt betrokken en dat de 
behoefte van de kinderen zelf hier ook een centrale rol in speelt. Bij moderne gezinnen 
bestaande uit twee moeders, twee vaders of meeroudergezinnen (bijvoorbeeld twee 
wensmoeders die samen met een donorvader een kind opvoeden) worden wat D66 
betreft dus álle gezinsleden betrokken.

Eén aanspreekpunt, één regisseur
D66 wil één aanspreekpunt bij de gemeente voor mensen met een zorgvraag. Voor 
gezinnen die van meerdere instanties zorg ontvangen, moet er één ‘regisseur’-
aanspreekpunt zijn die alle lijntjes overziet.

Voorkomen van ‘zorg-gat’ bij jongvolwassenen
Op het moment dat jongeren 18 jaar worden, houdt de op de Jeugdwet gebaseerde 
zorg op. De zorg wordt vanaf dat moment geregeld vanuit de wet maatschappelijke 
ondersteuning (wmo), Participatiewet, wet langdurige zorg (wlz) of via de zorgverzekeraar. 
Om die overgang zo goed mogelijk te organiseren, wil D66 dat de gemeente alle 
17-jarigen informeert over de benodigdheden om die zorg te continueren en hen hierin 
begeleidt.

3.3 Gezond en veilig thuis ouder worden
D66 zet erop in dat inwoners zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven. D66 
wil immers dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het is dus 
van belang om meer woningen levensloopbestendig maken. D66 wil voldoende 
faciliteiten voor ouderen om gezond ouder te kunnen worden, waarmee 
eenzaamheid bestreden wordt en Amstelveen een dementie-vriendelijke 
gemeente is.
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Moderne woonoplossingen
Er is een stijgende vraag naar passende woonvormen voor ouderen, zoals 
woon-zorginitiatieven. D66 wil in Amstelveen voldoende woningen flexibel en 
levensloopgeschikt maken en toegankelijk voor rollators en rolstoelen. Slimme 
woonoplossingen zijn bijvoorbeeld kangoeroewoningen (meerdere generaties onder 
een dak) of kleinschalige zorgvoorzieningen. Bij bouwprojecten kan worden gewerkt 
met een maatschappelijk programma van eisen.

Slimme technologische oplossingen
D66 wil inwoners regie geven over het eigen leven. D66 wil onderzoeken hoe ouderen 
en hulpbehoevenden langer zelfstandig en veilig thuis kunnen wonen met behulp 
van slimme technologie. Hierbij valt te denken aan een onderzoek naar technologie 
(sensoren, beeldcommunicatie, big data, robots, digitale platforms) die ondersteunen 
bij mobiliteits- en levensstijlbeperkingen of juist ingrijpen in onveilige situaties. 
Technologische hulpmiddelen zijn nadrukkelijk ondersteunend aan de menselijke zorg.

Huishoudelijke hulp zelf kiezen
Onder thuiszorg vallen persoonlijke verpleging en verzorging thuis. De gemeente regelt 
voor de mensen die dit nodig hebben de huishoudelijke hulp en koopt deze in. D66 is 
voorstander van keuzevrijheid van burgers bij het kiezen van de huishoudelijke hulp. Wij 
willen dat de gemeente de eigen regie voor de inwoners en het maatwerk desgewenst 
faciliteert met een persoonsgebonden budget.

Vroeg-signalering en aanpak eenzaamheid
Ouderenmishandeling, eenzaamheid of beginnende dementie worden niet altijd tijdig 
gezien. D66 wil lokale buurtnetwerken verder ontwikkelen om signalen hierover eerder 
op te pikken en bespreekbaar te maken. D66 wil eenzaamheid bij ouderen aanpakken 
door formele en informele zorg te verbinden. D66 wil een intensievere samenwerking 
tussen vrijwilligersorganisaties, mantelzorgorganisaties en welzijnsorganisaties. Het 
aangaan van samenwerkingsverbanden met scholen en kinderopvangorganisaties kan 
bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid.

3.4 Goede zorg
Op het moment dat een inwoner ziek wordt of ondersteuning nodig heeft is 
het belangrijk dat duidelijk is waar men met hulpvragen terecht kan. Sterke 
wijkteams zorgen vervolgens voor een effectieve en efficiënte samenwerking 
met thuiszorg, huisartsen, welzijnswerk en politie. D66 geeft inwoners de ruimte 
om zelf hun leven in te richten met zo lang mogelijk zeggenschap over hun eigen 
ondersteuning. Daarbij wordt gedacht vanuit bewoners en niet vanuit beleid.
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Vertrouwen op de eigen kracht van mensen
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en wil dat zelfregie centraal staat in de 
dienstverlening van de gemeente. Dat iemand afhankelijk is van ondersteuning, mag 
niet betekenen dat een ander invult wat iemand wil. Ieder mens moet in staat gesteld 
worden eigen keuzes te maken.

Optimale informatievoorziening wijst inwoners de juiste weg
Om zelf keuzes te kunnen maken over beschikbare (gecontracteerde) zorg, hebben 
inwoners goede, actuele en heldere informatie nodig. D66 wil de kwaliteit van 
de informatievoorziening verhogen en ervoor zorgen dat inwoners eenvoudiger 
de juiste weg naar zorg en ondersteuning weten te vinden. De gemeente kan een 
belangrijke rol spelen bij de toegang tot informatie over hulp, advies en onafhankelijke 
cliëntondersteuning via voorlichting, de website en aan de balie.

Sterke wijkteams zorgen voor verbinding
D66 staat voor een wijkgerichte aanpak met professionals die verder kijken dan 
checklists. Sterke wijkteams kunnen zorgen voor meer verbinding tussen zorg en 
welzijn. Wijkcentra kunnen de samenwerking tussen huisartsen, welzijnswerk, thuiszorg 
en politie bevorderen.

Meer aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn in onze stad onmisbaar. D66 wil dat mantelzorgers 
ervaren dat hun inzet gezien en gewaardeerd wordt. D66 wil daarom dat er 
structurele aandacht is voor de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. D66 
ziet graag een samenwerking tussen verschillende vrijwilligersorganisaties en het 
mantelzorgsteunpunt.

Geldgebrek mag noodzakelijk zorg niet in de weg staan
D66 vindt dat inwoners een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor mensen 
die zichzelf niet kunnen redden. Het is onwenselijk dat mensen die niet (volledig) in 
eigen oplossingen kunnen voorzien van zorg en ondersteuning afzien, terwijl ze die wel 
nodig hebben. D66 wil maatwerkoplossingen als het betalen van de eigen bijdrage een 
probleem is.

Goede zorg
D66 krijgt het voor elkaar
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4. Emancipatie en Participatie
Iedereen in Amstelveen kan zichzelf zijn en kan meedoen in de maatschappij. Daar 
staat D66 voor. Leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur en beperking – lichamelijk en/
of geestelijk – mogen nooit een belemmering zijn om mee te doen. D66 wil dat je 
het leven kan leiden dat je wil, dat je eruit kan zien zoals je wil en dat je kan houden 
van wie je wil. D66 wil dat Amstelveen een stad is die vooroploopt in de acceptatie 
van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en 
intersekse personen (LHBTI's). Nog te vaak worden LHBTI’s op basis van hun 
geslacht of seksualiteit gediscrimineerd. D66 wil dat LHBTI’s zich veilig genoeg 
voelen om ‘uit de kast’ te komen. Wat D66 betreft komt er de volgende periode een 
ambitieuze regenboogagenda om de acceptatie en emancipatie van de LHBTI’s in 
Amstelveen vorm te geven.

Racisme en discriminatie zijn onacceptabel
In Amstelveen is geen plaats voor racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme of 
discriminatie. Iedereen, onafhankelijk van afkomst, religie, beperking, gender, seksuele 
voorkeur, leeftijd of opleiding verdient een gelijkwaardige behandeling. Met het 
actieplan ‘Amstelveen Anti-Discriminatie’ wil D66 racisme en discriminatie tegengaan. 
Voorbeelden hiervan zijn het geven van meer voorlichting op scholen, het uitvoeren van 
een proef met anoniem solliciteren bij de gemeente en het aanbieden van trainingen 
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Minder sekseregistratie
D66 wil dat de sekseregistratie van formulieren bij de gemeente zo veel mogelijk 
verdwijnt, omdat de aanduiding man/vrouw veelal niet (wettelijk) noodzakelijk is. D66 
wil graag gender-neutrale toiletten op het stadhuis en in het Stadshart om publiekelijk 
uit te dragen dat iedereen in Amstelveen welkom is. Ook mensen die zich niet voelen 
passen in het ‘hokje’ man of vrouw.

Meer aandacht voor LHBTI-acceptatie
D66 wil dat er in de volgende periode een ambitieuze regenboogagenda komt met 
het streven naar een 100% acceptatie van Amstelveense LHBTI’s. In deze agenda 
worden maatregelen uitgewerkt om discriminatie tegen te gaan en de acceptatie van 
LHBTI’s te vergroten. Dit doel geldt ook voor groepen die soms lastiger te bereiken 
zijn. D66 denkt aan voorbeelden als ‘Roze Ambtenaren’, waarmee de gemeente 
het goede voorbeeld geeft. ‘Roze Ouderen’ kan bijdragen aan betere acceptatie 
van LHBTI-ouderen in verzorgingstehuizen en heeft tot doel te voorkomen dat roze 
ouderen het gevoel hebben ‘terug in de kast’ te moeten op het moment dat zij in een 
verzorgingstehuis komen. Het bekende ‘Roze in Blauw’ voor de openlijke acceptatie 
van LHBTI’s in het politiekorps en bij andere veiligheidsdiensten, ziet D66 ook graag in 
Amstelveen een plek krijgen.

Amstelveen komt op voor mensenrechten
Voor D66 is het belangrijk mensenrechten actief uit te dragen en te bevorderen in 
Amstelveen. D66 wil vooroplopen in het voldoen aan het VN Verdrag voor rechten 
van mensen met een beperking. D66 wil Amstelveen aanmelden om een Nederlandse 
Shelter City te worden. In zo’n Shelter City kunnen mensenrechtenverdedigers – die 
vanwege hun werk in eigen land ernstig worden bedreigd – gedurende drie maanden 
hun werk in veiligheid voortzetten.

Alle nationaliteiten betrekken bij Amstelveen
Wat D66 betreft worden de verschillende culturen in Amstelveen meer verbonden. 
Amstelveen heeft verschillende expat gemeenschappen en groepen arbeidsmigranten. 
D66 denkt dat er nog kansen zijn en ruimte ligt om meer van elkaars cultuur te leren. 
D66 wil dat de gemeente de emancipatie van alle diverse groepen in Amstelveen 
actief ondersteunt. Dat betekent ook meer aandacht voor het betrekken van alle 
nationaliteiten bij lokale activiteiten en evenementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
Koningsdag of de 4 en 5 mei vieringen.
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Meedoen, Meedenken en Meebeslissen
Een levendige democratie vraagt om actief burgerschap van alle Amstelveners. 
Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen stad moet voor iedereen mogelijk 
zijn. D66 vindt het belangrijk dat een diverse groep Amstelveners bij de gemeente 
en de lokale democratie betrokken wordt. Juist ook de groepen die meestal niet 
als eerste hun stem of idee laten horen, zoals minimagezinnen en expats. D66 wil 
digitale mogelijkheden gebruiken om een grotere groep bij het lokale beleid te 
betrekken.

Inwoners betrekken
D66 wil graag dat Amstelveners betrokken worden bij besluitvorming. Dat betekent 
ook tijdige voorlichting en actieve aankondiging van besluiten door de gemeente. D66 
investeert in betere digitale informatievoorziening, bijvoorbeeld per e-mail of via sociale 
media om inwoners actief te informeren over zaken die spelen in de buurt.

Fonds voor lokale journalistiek
Onafhankelijke informatievoorziening en verschillende invalshoeken ten aanzien van 
lokale thema’s en beleid, zijn volgens D66 essentieel voor het goed functioneren van de 
lokale democratie. De participatie en inzet van inwoners, ondernemers en instellingen 
hangen ook samen met hoe goed zij geïnformeerd zijn over wat er lokaal speelt. D66 
maakt zich zorgen over het huidige verdienmodel van de lokale media. Ook zijn er zorgen 
over de beperkte tijd die journalisten op dit moment te besteden hebben om langer 
aan een onderwerp te werken, onderzoek te doen, feiten te checken en onderbelichte 
onderwerpen en doelgroepen aandacht te geven. Daarom wil D66 geld vrijmaken 
voor een onafhankelijk stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek. Het fonds moet 
onafhankelijk van de gemeente geld kunnen besteden aan journalistieke projecten en 
kan in de vorm van een stichting door externen worden bestuurd. D66 beschouwt een 
lokale omroep van Amstelveen als een belangrijke factor in de samenleving, gezien de 
noodzaak van een onafhankelijke en kritische journalistiek en het stimuleren van de 
betrokkenheid van de inwoners bij Amstelveen.

Meer budget voor de buurt
D66 wil dat de gemeente ruimte biedt aan betrokken buurt- en bewonersgroepen die 
op wijk- en buurtniveau invulling kunnen geven aan hun omgeving. Eén blauwdruk 
voor alle wijken en buurten is daarbij geen oplossing, want daarvoor zijn de onderlinge 
verschillen te groot. D66 wil een pilot met substantiële buurtbegrotingen of -budgetten, 
waarbij bewonersgroepen (onder voorwaarden) zelf beslissen over de besteding van 
middelen voor hun buurt.
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Heldere visie op participatie
In Amstelveen bestaan op dit moment zeer veel kleinschalige participatiegroepen. 
Voorbeelden hiervan zijn de groenraad, diverse wijkplatforms en bewoners-initiatief-
groepen (BIG). De onderlinge verschillen tussen deze groepen zijn klein en de 
bevoegdheden vaak onduidelijk. D66 wil een nieuwe en integrale visie op participatie 
in de stad. Het doel moet zijn om op buurtniveau meer inwoners ruimte te geven om 
mee te denken. D66 wil daarbij experimenteren met nieuwe vormen van participatie, 
waarbij ook gekeken wordt naar geslaagde nieuwe vormen van participatie in andere 
gemeenten in Nederland. 
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5. Duurzaam Amstelveen
D66 wil Amstelveen goed achterlaten voor de volgende generaties en zet om die 
reden in op een toekomstbestendig Amstelveen. D66 streeft naar een klimaat-
neutrale stad. D66 stimuleert duurzame en vernieuwende initiatieven en wil dat de 
gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Bijvoorbeeld door ambitieuze maatregelen 
op het gebied van duurzaamheid en door maatschappelijk verantwoord in te 
kopen. De urgentie hiervoor is evident: Nederland staat nog onderaan in Europa 
als het gaat om het aandeel duurzame energie. Gemeenten hebben daarnaast een 
belangrijke rol in de uitwerking van het Nationale Energie Akkoord (2013) en het 
Klimaatakkoord van Parijs (2015). Daarom wil D66 een ambitieuze én realistische 
Agenda Duurzaam Amstelveen waarin wordt toegezien op meer schone energie, een 
circulaire economie, een klimaatbestendige stad en een duurzame bedrijfsvoering 
van de gemeente zelf. De transitie naar een duurzame samenleving biedt ook 
economische kansen. Het versnellen van duurzaamheid vraagt om samenwerking 
met ondernemers en overheden over de gemeentegrenzen heen.

Instellen duurzaamheidsfonds & energielening
Om energiebesparing mogelijk te maken helpt de gemeente wat D66 betreft financieel 
een handje. Daartoe investeert de gemeente via een duurzaamheidsfonds in duurzame 
projecten. Ook kunnen bewoners en ondernemers tegen gunstige voorwaarden een 
energielening afsluiten ten behoeve van duurzame maatregelen. De aflossingen (die 
mede betaald kunnen worden uit lagere energielasten) gaan terug naar het fonds.
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Amstelveen in 2040 klimaatneutraal
D66 wil dat Amstelveen in 2040 klimaatneutraal is. D66 ziet veel kansen om dit te 
bereiken. Om te beginnen het verduurzamen van de energievoorziening, door minder 
energie te gebruiken en meer energie duurzaam op te wekken. De gemeente kan deze 
energietransitie aanjagen door duidelijke regels te stellen en gericht te stimuleren met 
subsidies. Door bijvoorbeeld meer collectieve inkoop van duurzame energie, meer 
LED-verlichting en het stimuleren van zonneboilers, zonnepanelen en grondwarmte-
installaties. Ook wil D66 dat nieuw te bouwen woningen geen gasaansluitingen meer 
hebben. Waar mogelijk worden woningen energie-positief gebouwd. Door slim gebruik 
van eigen energie-opwekkers en goede isolatietechnieken, wekt een woning meer 
energie op dan zij verbruikt. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat Amstelveen in 
2040 klimaatneutraal is.

Minder energieverspilling door betere isolatie
Veel Amstelveense woningen zijn verouderd, slecht geïsoleerd en verbruiken daardoor 
onnodig veel energie. Bewustwording van het eigen energieverbruik is een belangrijke 
eerste stap om duurzamer met energie om te gaan. D66 wil dat inwoners meer inzicht 
krijgen in de kwaliteit van hun woning. Met slimme meters kunnen bewoners het 
energieverbruik monitoren. D66 is voorstander van gratis advies voor inwoners over 
bijvoorbeeld het vasthouden van warmte in huis en het beperken van energiegebruik. 
Dat kan door bij bouwvergunningaanvragen en andere soortgelijke momenten gerichte 
advisering door (lokale) ondernemers aan te bieden.

Maatschappelijk vastgoed energielabel A
D66 wil de komende jaren grote stappen zetten in het verduurzamen van het gemeentelijk 
vastgoed en de Amstelveense scholen. Verduurzaming van de scholen draagt ook bij 
aan de klimaatbewustwording van jongeren. Alle gemeentelijke gebouwen hebben wat 
D66 betreft binnen vijf jaar energielabel A, dan wel het hoogst haalbare energielabel 
dat mogelijk is.

Duurzaam en energieneutraal bouwen
D66 wil zo veel mogelijk duurzaam en energieneutraal bouwen. Dat betekent 
duurzamer bouwen dan is voorgeschreven in het Bouwbesluit om zo snel mogelijk 
woningen met ‘Nul op de Meter’ te krijgen. Daar moet geld voor worden vrijgemaakt. 
D66 is voorstander van een (volledige) korting op bouwleges afhankelijk van hoe 
duurzaam er wordt gebouwd. Daarmee worden projectontwikkelaars en particuliere 
woningeigenaren gestimuleerd om energieneutraal te bouwen. Met woningcorporaties 
worden stevige duurzaamheidsafspraken gemaakt om hun kernvoorraad snel te 
renoveren, zo veel mogelijk richting ‘Nul op de Meter’ te gaan en met een zo hoog 
mogelijk energielabel.
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Circulaire economie: afval als grondstof
D66 wil dat zo min mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Door scheiden 
aan de bron kan meer afval weer grondstof worden. Het scheiden van afval wordt zo 
makkelijk mogelijk gemaakt door het voorzien van voldoende afvalbakken voor plastic, 
papier en glas. Ook is D66 voorstander van omgekeerd inzamelen: restafval wordt 
niet aan huis opgehaald, maar herbruikbaar afval wel. D66 wil het afvalbrengstation 
op zondag ook openstellen om afvalscheiden nog makkelijker te maken. Door al deze 
maatregelen kan het afvalscheidingspercentage de komende jaren verder omhoog. De 
doelstelling van D66 is dat het afvaloverslagstation over tien jaar is veranderd in een 
grondstoffenbank.

Waterberging
Waterberging wordt in de toekomst steeds belangrijker. D66 wil onderzoeken welke 
aanvullende maatregelen nodig zijn om Amstelveen klimaatbestendig te maken. 
Een voorbeeld van zo’n maatregel betreft infiltratieleidingen in de openbare ruimte. 
Daarnaast stimuleert D66 waterberging in tuinen en op daken van inwoners door 
middel van groene daken, het onttegelen van tuinen en het plaatsen van regentonnen.

Gezondere lucht door meer elektrisch rijden
D66 wil schoner verkeer en vervoer door meer elektrisch te rijden. Elektrisch rijden 
betekent minder roet en fijnstof en minder verkeerslawaai. Daarmee levert het een 
belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid. Voldoende elektrische laadpalen in het 
openbaar gebied zijn essentieel. D66 wil dat de gemeente verkeersregelinstallaties 
beter en slimmer inregelt om daarmee de doorstroming te verbeteren en uitstoot te 
verminderen. Bijvoorbeeld door een groene golf te realiseren op de Beneluxbaan.

De gemeente voorop in duurzaamheid
De gemeente moet het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. 
Zo wordt de energietransitie naar schone energie goed zichtbaar. Dat kan door een 
elektrisch wagenpark te realiseren en de eigen gebouwen energieneutraal te maken 
door energiebesparende maatregelen, zoals geïsoleerde muren en groene daken. 
Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed, waarbij “zonnepanelen delen” onderdeel is, 
leidt tot een win-win situatie en schone energie voor mensen die zelf geen geschikt 
dak hebben. Ook wil D66 dat de gemeente maatschappelijk verantwoord inkoopt 
en daarmee ook duurzaam. Daar waar het om groene energie gaat, verwacht D66 
dat de gemeente écht groene energie inkoopt, die zo veel mogelijk in Nederland is 
geproduceerd.
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6. Economie en ondernemerschap
Amstelveen onderneemt. Het aantal bedrijven stijgt en de economie groeit weer. 
D66 maakt werk van een economisch klimaat dat ondernemers uitdaagt, inspireert 
en ondersteunt. Daarbij horen lage lokale lasten en heldere en uitvoerbare regels. 
En een gemeente die samen met bedrijven en ondernemers bouwt aan een goed 
vestigingsklimaat in Amstelveen. D66 investeert in een duurzame economie. En 
omdat economische ontwikkelingen niet stoppen bij gemeentegrenzen, werken we 
samen met omliggende gemeenten aan een stevig economisch profiel voor de hele 
regio Amsterdam.

Duurzame economie
De economie groeit weer. Na een lange recessie stijgt het aantal banen en daalt de 
werkloosheid. D66 wil dat de gemeente niet alleen economische groei, maar duurzame 
economische groei stimuleert. Door bijvoorbeeld duurzame en vernieuwende initiatieven 
te ondersteunen en belastingvoordeel te geven. En door zelf het goede voorbeeld te 
zijn. D66 wil dat de gemeente ambitie toont. Door duurzaam te bouwen en bestaande 
gebouwen te verduurzamen. Door zoveel mogelijk circulair in te kopen. En door zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de fiets, openbaar vervoer en elektrisch rijden.
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Aandacht en ruimte voor het midden en kleinbedrijf
Het midden en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke werkgever voor de inwoners van 
Amstelveen. Het is van belang dat zij ruimte hebben om te ondernemen. Daarmee 
scheppen zij banen en stageplekken. D66 geeft het MKB de ruimte. Veranderingen 
in de economie volgen elkaar in snel tempo op. Nieuwe technologie, digitalisering en 
groei van de internetaankopen zorgen voor een nieuwe dynamiek die om creatieve 
oplossingen vraagt. D66 wil ruimte geven aan creatieve oplossingen door bijvoorbeeld 
soepel om te gaan met het wijntje bij de kapper of knelpunten in bestemmingsplannen. 
Daarnaast stimuleren we broedplaatsen voor innovatieve start-up’s. D66 wil dat 
de gemeente goede contacten onderhoudt met het MKB en ondernemers de weg 
wijst in het raadhuis door middel van één aanspreekpunt. Dankzij D66 zijn er deze 
collegeperiode twee accountmanagers aangesteld bij de gemeente die zich specifiek 
richten op het Amstelveense MKB. Wat D66 betreft blijven deze accountmanagers.

OZB-korting voor starters, duurzame en innoverende ondernemers
Innovatie vormt de basis van economische groei. Startende en innoverende 
ondernemers zijn daarom van groot belang. Voor een toekomstbestendige economie 
is meer dan alleen groei vereist. Daarvoor zijn een duurzame economie en duurzame 
groei nodig. D66 pleit voor een korting op de OZB voor startende, duurzame en 
innovatieve ondernemers.

Internationaal onderwijs
Amstelveen is een stad met een grote groep buitenlandse inwoners en expats. Dit 
komt door het groot aantal internationale bedrijven, die ook voor veel banen voor de 
Amstelveense inwoners zorgen. Nieuwe internationale bedrijven aarzelen op dit moment 
om zich hier te vestigen door het beperkte aanbod aan internationaal onderwijs. D66 is 
voorstander van een uitbreiding van internationaal onderwijs in Amstelveen. Dit is van 
groot belang voor de regionale economie en de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats 
voor buitenlandse bedrijven en daarmee ook voor de toenemende werkgelegenheid in 
Amstelveen.

Bereikbaarheid per fiets, OV en auto
Voor een goed draaiende economie is een goede bereikbaarheid essentieel. De 
ligging van Amstelveen tussen Schiphol, Amsterdam en de Aalsmeerse veiling geeft 
Amstelveen een goede uitgangspositie. De bereikbaarheid per fiets, met het openbaar 
vervoer en de auto is uitstekend. De komende periode krijgt Amstelveen te maken 
met werkzaamheden die de bereikbaarheid verder zullen verbeteren. De A9 wordt 
verbreed, lijn 5 en 51 worden vernieuwd. Dit komt de economische positie van 
Amstelveen ten goede, maar brengt wel een periode van ongemak met zich mee door 
de benodigde bouwwerkzaamheden. D66 wil dat de gemeente helder communiceert 
over wegopbrekingen, -omleidingen en andere ongemakken om ondernemers en 
inwoners zo veel mogelijk te ontlasten gedurende deze periode.
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Citymarketing: aantrekken van bedrijven
De bekendheid van de aantrekkelijkheid van Amstelveen bij potentiële bedrijven en 
ondernemers die zich hier willen vestigen, is een belangrijk aandachtspunt voor een 
goed vestigingsklimaat. Hierbij zijn de ligging ten opzichte van Schiphol en Amsterdam, 
het aantrekkelijke voorzieningenniveau met onder meer veel groen en cultuur én het 
prettige woonklimaat belangrijke punten. D66 wil de positie van Amstelveen verder 
versterken door deze punten te benadrukken in binnen- en buitenland. Ook wil D66 
dat de gemeente het aanleggen van glasvezel in Amstelveen coördineert om de 
aantrekkelijkheid van onze gemeente als vestigingsplaats te vergroten.

Hotels en toerisme
De afgelopen jaren zijn er in Amstelveen meerdere hotels bijgekomen. D66 vindt 
dat een goede ontwikkeling: er waren weinig voorzieningen voor zakenmensen die 
in Amstelveen wilden overnachten. Voor de aantrekkelijkheid van de gemeente zijn 
voldoende hotelkamers van groot belang. Ook liggen er kansen voor het aantrekken 
van toeristen. D66 is dan ook voorstander van voldoende hotelkamers om de kansen 
voor Amstelveen – als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en interessante 
overnachtingsplaats voor toeristen – zo veel mogelijk te benutten.

Ondernemersverkiezing
D66 is voorstander van voortzetting van de tweejaarlijkse ondernemersverkiezing die 
in 2017 voor het eerst in Amstelveen is geïntroduceerd. De verkiezing enthousiasmeert 
en inspireert. Daarmee draagt ze bij aan het ondernemersklimaat van Amstelveen.

Vergunning zo eenvoudig mogelijk
Het werken met vergunningen is nodig voor onder meer de veiligheid. D66 wil het 
ondernemers wel zo makkelijk mogelijk maken. Vergunningen worden zoveel mogelijk 
digitaal afgehandeld en procedures rond vergunningen zo eenvoudig mogelijk ingericht.

Kantoren en grote bedrijven
De afgelopen jaren is flink gewerkt aan het terugdringen van de kantorenleegstand. 
Door transformatie naar hotels en woningen zijn er flinke stappen gezet. Toch is het 
einde nog niet in zicht. Amstelveen kent veel verouderde gebouwen en dat zet druk 
op de aanwezigheid van grote bedrijven die veel banen bieden aan de inwoners. 
D66 zet verder in op het terugdringen van de leegstand door transformatie. Nieuwe 
kantoorgebouwen worden toegestaan, mits deze gepaard gaan aan het transformeren 
van minimaal evenveel leegstaande oppervlakte ouder kantoor als dat er aan vierkante 
meters nieuw gebouwd moet worden. Zo biedt D66 ook kansen voor bedrijven die 
inzetten op een nieuw en duurzaam kantoorgebouw.
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Bedrijvenlocaties
D66 is voorstander van het zoveel mogelijk combineren van wonen en werken. Dat zorgt 
voor een dynamische omgeving. Omdat er continu mensen aanwezig zijn verbetert 
het ook de veiligheid. Bedrijven die veel verkeersdruk of overlast voor omwonenden 
meebrengen, worden zoveel mogelijk aan de randen van de stad geconcentreerd. 
Verplaatsing van bedrijven vindt plaats in goed overleg met de ondernemer. Vrijkomende 
plaatsen bieden kansen voor woningbouw.

Stadshart
D66 zet in op een bruisend Stadshart met een goede mix van cultuur, festivals, horeca, 
winkels en woningen. Een bruisend Stadshart draagt bij aan de economische vitaliteit 
van de stad. D66 wil meer groen, zitgelegenheden en gezellige verlichting op het 
Stadsplein. D66 is voorstander van vernieuwing van het Stadshart, zolang dit gebeurt 
in samenspraak met inwoners en ondernemers. Ook is D66 voorstander van meer 
woningen in het Stadshart, bijvoorbeeld door op deze locatie meer de hoogte in te 
gaan.

Goed ondernemen
D66 krijgt het voor elkaar

33



7. Verkeer en vervoer
De komende periode staat in het teken van grote projecten die de mobiliteit in en om 
Amstelveen vergroten. De A9 en N201 ter hoogte van Amstelveen worden verbreed. 
Er komt een nieuwe Amstelveenlijn en een aantal bus- en tramverbindingen 
zal wijzigen. D66 is voorstander van deze projecten. Wel wil D66 overlast voor 
direct omwonenden en gebruikers tot het minimum beperken. Tegelijk is hinder 
onvermijdelijk. Dit vraagt een actieve regierol van de gemeente. D66 wil dat de 
gemeente inwoners goed informeert en een open houding aanneemt ten aanzien 
van suggesties van inwoners en ondernemers om overlast te beperken. D66 zet bij 
deze projecten in op duurzaamheid én meer comfort voor voetgangers en fietsers.

Meer fietsparkeerplaatsen en E-oplaadpunten
D66 wil meer (beveiligde) fietsparkeerplaatsen bij OV-haltes, op het Stadshart en in het 
Oude Dorp. Ook wenst D66 dat het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen 
(auto’s, scooters en fietsen) in de hele stad omhoog gaat.

Veilige en moderne fietspaden
Fietsroutes in Amstelveen worden wat D66 betreft waar mogelijk verbreed en uitgerust 
met goede verlichting. D66 wil dat de gemeente bestaande fietsverbindingen naloopt 
om te kijken hoe de doorstroming bevorderd kan worden.
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Beter OV-netwerk
Door een toenemende drukte in de regio van Amsterdam vormen goede OV-
verbindingen bij uitstek een middel om de mobiliteit in goede banen te leiden. D66 is 
blij met de aanleg van de Amstelveenlijn en het behoud van tramlijn 5. Busverbindingen 
als de 170, 199 en 300 willen we zoveel mogelijk behouden. We willen dat voorstellen 
tot wijziging van de lijnen in goed overleg met de (dagelijkse) gebruikers tot stand 
komen. Nieuwe verbindingen willen we vraaggericht ontwikkelen.

Meer nachtlijnen
D66 wil dat de Amstelveenlijn en tramlijn 5 op vrijdag- en zaterdagavond en bij grote 
evenementen, tot later in de nacht doorrijden. Daarnaast blijft aan de westkant van 
Amstelveen wat D66 betreft de huidige nachtbus behouden.

Verbreding A9 met minimale overlast
Rijkswaterstaat verbreedt de A9 naar een vierbaansweg. D66 ziet winst voor 
Amstelveen in de verdiepte aanleg en twee grote overkappingen. D66 wil wel dat de 
bereikbaarheid van Amstelveen tijdens de werkzaamheden niet verslechtert. Belangrijk 
is een intensieve communicatie over werkzaamheden en wegafsluitingen.

Herinrichting rond A9 zo groen mogelijk
D66 hecht grote waarde aan het betrekken van inwoners bij de uitwerking van de 
grote herinrichtingsplannen rondom de A9. D66 wil dat waar groen verdwijnt, zoals 
bij het Meanderpark en de Burgemeester Rijnderslaan, volledige groencompensatie 
plaatsvindt op andere plekken in het gebied. D66 zet in op schonere lucht en minder 
geluidsoverlast voor de leerlingen van de Piet Hein-school, het Keizer Karel College en 
voor direct omwonenden van de A9.

Betaald parkeren als middel niet als doel
Parkeren is in Amstelveen wat D66 betreft zo min mogelijk betaald. Op de plekken 
waar betaald parkeren gezien de parkeerdruk onvermijdelijk is worden lage tarieven 
voor vergunningen gevraagd. Bij wijkwinkelcentra zet D66 in op meer blauwe zones.

‘Parkeerplaats delen’ & P+R’s
D66 wil zo min mogelijk onnodige verhardingen in de openbare ruimte, maar wel 
een nuttig en efficiënt gebruik van parkeerplaatsen. Daarom is D66 voorstander van 
‘parkeerplaats delen’. Na kantoortijd zijn parkeerterreinen óók bereikbaar voor bezoekers 
van Amstelveen. Voor forenzen en toeristen wil D66 een P+R langs de Beneluxbaan in 
de buurt van Uilenstede. D66 wil daarnaast een P+R op het bedrijventerrein de Loeten 
bij een halte van de Uithoornlijn. Deze P+R’s kunnen helpen bij het verminderen van 
de parkeerdruk in de wijken.
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30km/u in de wijk en één snelheid voor de hele Beneluxbaan
Binnen de wijken wil D66 zoveel mogelijk een maximumsnelheid van 30km/u hanteren. 
Waar nodig worden snelheid beperkende maatregelen ingezet om dit te bereiken. Om 
de doorstroming te bevorderen wil D66 de mogelijkheden van een ‘groene golf’ en één 
maximumsnelheid op de Beneluxbaan onderzoeken.

Goed OV
D66 krijgt het voor elkaar
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8. Cultuur & Sport
Kunst en cultuur

Kunst en cultuur vormen een verrijking voor de inwoners van Amstelveen. 
Amstelveen is rijk aan cultuur: veel voorzieningen en vele creatieve kunstenaars. 
Kunstenaars en culturele instellingen stimuleren de creativiteit en houden de 
samenleving een spiegel voor. Cultuur stimuleert, prikkelt, ontroert, verbindt, 
schuurt en leidt tot discussie. Mede dankzij de goede culturele voorzieningen is het 
fijn wonen in Amstelveen. De aantrekkingskracht van Amstelveense instellingen 
geeft een impuls aan de lokale economie. D66 wil zich inzetten voor diversiteit van 
het culturele aanbod en samenwerking tussen instellingen en bedrijven.

Samenwerking tussen culturele instellingen
D66 wil dat geld voor cultuur zoveel mogelijk naar creativiteit en kunst gaat en niet naar 
papierwerk. Samenwerking tussen culturele instellingen is belangrijk om bureaucratie 
en overhead te verminderen. De recente fusie van de Volksuniversiteit, de Muziek- en 
Dansschool en de Kunstuitleen tot de organisatie Platform C is een voorbeeld van 
een succesvolle samenwerking. De komende jaren krijgt de samenwerking tussen 
instellingen wat D66 betreft verder vorm. De besparingen die dit oplevert investeert 
D66 in nieuwe culturele initiatieven.
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Meer cultuur in het Oude Dorp
D66 wil de ontwikkeling van cultuur in het Oude Dorp stimuleren. Toevoeging van 
kleinschalige cultuur en evenementen, in combinatie met ateliers en kleinschalige 
horeca, kan het intieme karakter van deze karakteristieke plek versterken. D66 is 
voorstander van horeca met terras op het Dorpsplein.

Investeren in museum Jan van der Togt
Museum Jan van der Togt is al jaren een beeldbepalend museum in het Oude Dorp 
van Amstelveen. Het museum is al jaren aan het interen op de reserves. D66 wil het 
Museum Jan van der Togt behouden en is voorstander van een structurele subsidie. 
Daarbij ziet D66 graag dat het museum in tentoonstellingen aandacht besteedt aan 
Amstelveense kunstenaars en Amstelveense geschiedenis.

Cobra Museum na 2020
Het Cobra Museum trekt veel bezoekers naar Amstelveen en heeft daarmee een 
belangrijke positie in de regio. Het museum profiteert tot 2020 nog van langjarige 
financiële afspraken uit het verleden. Het Cobra Museum heeft daardoor geen bijdrage 
hoeven leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen op cultuur in het verleden. Dat 
heeft tot een scheefgroei in de financiering geleid ten opzichte van andere instellingen. 
D66 wil daarom dat het Cobra Museum, na het aflopen van de huidige afspraken, net 
als andere culturele instellingen inzet op efficiëntere werkwijzen en een bijdrage levert 
aan de onderlinge samenwerking. De besparingen die dit oplevert, wil D66 investeren 
in nieuwe culturele initiatieven om het culturele aanbod in Amstelveen verder te 
versterken.

Beeldenroute
D66 is voorstander van een beeldenroute in Amstelveen, zodat mensen ook in de 
openbare ruimte van kunst en cultuur kunnen genieten. Om een nauwere samenwerking 
en verbinding tussen het Cobra Museum en het Museum Jan van der Togt te stimuleren 
zou de beeldenroute tussen de twee musea aangelegd kunnen worden. Wij zien ook 
mogelijkheden bij het te realiseren park op de toekomstige overkapping van de A9 bij 
het Oude Dorp.

Kunstateliers als ontmoetingsplek
Amstelveen heeft gesubsidieerde kunstateliers op de Van Weerden Poelmanlaan 
en aan de Amsterdamseweg. D66 wil kunst toegankelijker maken en streeft naar 
één gebouw dat dienst doet als een ontmoetingsplek voor startende en zittende 
kunstenaars en kunstliefhebbers met exposities, kunstactiviteiten en horeca. Tot een 
dergelijke ruimte gerealiseerd is wil D66 – in overleg met de kunstenaars – de huidige 
locaties toegankelijker maken voor inwoners, bijvoorbeeld door kunstprojecten van 
scholen en meer exposities van de kunstenaars zelf.
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Stimuleringsprijs Amstelveense kunst
D66 is voorstander van een stimuleringsprijs voor Amstelveense kunst. Een jaarlijks 
kunstgala kan een manier zijn om Amstelveense kunst en kunstenaars onder de 
aandacht te brengen. D66 wil graag met de instellingen en kunstenaars de mogelijkheden 
onderzoeken van een kunstgala, waarvan prijsuitreiking en stimuleringsprijs onderdeel 
zouden kunnen uitmaken.

Bruisende evenementen
D66 staat voor een Amstelveen dat bruist met een breed aanbod aan evenementen, 
waarbij er voor ieder wat wils is. Er moet ruimte zijn voor de (jaarlijkse) evenementen 
die hun waarde hebben bewezen, zoals Diwali, Cherryblossom festival en Jazz in het 
dorp. Ook moet er ruimte worden gegeven aan nieuwe initiatieven. Wat D66 betreft 
horen een beperkt aantal grootschalige evenementen per jaar in het Amsterdamse Bos 
er ook gewoon bij in Amstelveen: veel jongeren gaan daar met plezier naartoe. Wel 
moeten er afspraken worden gemaakt met de organisatoren om geluidsoverlast zoveel 
mogelijk te beperken.

Jongeren en cultuur
D66 vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren al vroeg met kunst en cultuur in 
aanraking komen om hun creativiteit te stimuleren. D66 wil daarom een brede variëteit 
aan cultuurlessen op de basisschool en de middelbare school. De gemeente kan 
scholen samen met de culturele instellingen van voldoende aanbod voorzien via het 
“cultuurloket”. D66 wil jongeren daarnaast creatief stimuleren door ruimte te bieden 
voor streetart. D66 is voorstander van een ruime programmering voor jongeren in 
poppodium P60.

Een bruisend en gezellig Stadshart
D66 ziet kansen in de ruimtelijke ontwikkelingsplannen van het Stadshart en de 
herinrichting van het stadsplein. De culturele instellingen rondom het plein kunnen 
daarbij nog nadrukkelijker bij het winkelcentrum betrokken worden, zowel in ruimtelijke 
zin als door evenementen en activiteiten. D66 is voor het aantrekken van een bioscoop 
en het bieden van meer ruimte voor kleinschalige culturele evenementen.

Kunst in de wijken
D66 vindt het belangrijk dat kunst op een evenwichtige wijze een plaats krijgt in de 
wijken. Een nadere schouw geeft aan in hoeverre bepaalde wijken onderbedeeld zijn 
en aanvulling is gewenst. D66 wil lokale kunstenaars bij dit proces betrekken en kansen 
geven.
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Beelden in de openbare ruimte
De informatie over de beelden in de openbare ruimte behoeft verbetering. De beelden 
vormen immers, zeker door hun aantal, een zichtbaar onderdeel van de culturele 
uitstraling van de stad. D66 wil dat de inwoners van Amstelveen via een digitaal 
overzicht kennis kunnen nemen van dit belangrijke cultuurfacet. D66 zet in op een 
digitaal overzicht waarin beeld, plaats, kunstenaar en betekenis naar voren treden en 
herkenbaar zijn.

Poëzie in de stad
D66 is van oordeel dat poëzie in het straatbeeld de stad kan verrijken en wil bezien of 
‘schrale’ plekken in onze stad zich lenen voor het aanbrengen van gedichten. Als een 
voorbeeld geldt de hoek Van der Hooplaan-Lindelaan. Een nadere analyse zorgt voor 
een inventarisatie van mogelijkheden.

Bruisende cultuur
D66 krijgt het voor elkaar
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Sport & spel
Sport en beweging zijn van groot belang voor een gezond leven. D66 wil graag alle 
Amstelveners stimuleren voldoende te bewegen, in teamverband of individueel. 
Sport draagt bij aan een betere gezondheid, maar ook aan de integratie van nieuwe 
inwoners en participatie in de samenleving.

Individuele buitensport
D66 wil meer aandacht voor individuele sporters, zoals hardlopers, fietsers of cross-
fit beoefenaars. D66 wil voor hen goede buitenfaciliteiten realiseren zoals fonteintjes 
(waterhappers), openbare gymtoestellen en een goede combinatie van verharde 
en onverharde paden. Daarnaast is veiligheid langs de wegen en goede verlichting 
belangrijk.

Teamsport
Amstelveen is rijk aan sportverenigingen en veel Amstelveners beoefenen een 
teamsport. Dat is positief voor de gezondheid en goed voor de sociale cohesie. D66 
wil sportclubs waar nodig bestuurlijk helpen en ondersteunen. D66 is voorstander 
van samenwerking tussen sportverenigingen. D66 wil de rol van het sportbedrijf 
heroverwegen met de focus op beheer.

Aandacht voor minder valide sporters
D66 wil meer aandacht voor de minder valide sporters, want iedereen moet een 
sport kunnen beoefenen. De drempel om te gaan sporten ligt voor mensen met een 
beperking soms letterlijk en figuurlijk hoger. Sport kan er juist aan bijdragen dat ook 
minder valide mensen volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. D66 wil dat de 
gemeente aandacht besteedt aan de sportmogelijkheden voor mindervaliden.

Ondersteuning Amstelveense talenten
D66 wil dat Amstelveense sporttalenten op jonge leeftijd goede ondersteuning 
krijgen. School en sportvereniging moeten samenwerken om een goede combinatie 
van onderwijs en sporttraining te vergemakkelijken. D66 wil passende ondersteuning 
gebaseerd op de behoeften van het sporttalent. D66 wil waar dat mogelijk is 
samenwerken met Amsterdam op het gebied van faciliteiten en netwerk.

Zwembad
Amstelveen heeft met De Meerkamp een goede zwemvoorziening, die over niet 
al te lange tijd aan vernieuwing toe zal zijn. D66 wil dat Amstelveen in ieder geval 
een zwemvoorziening behoudt, waarbij er voor alle leeftijden de mogelijkheid is tot 
educatief, recreatief en sportief zwemmen. Commerciële functies en plezierzwemmen 
kunnen wat D66 betreft eventueel uitbesteed worden.
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Speelvoorzieningen
D66 wil dat buurtbewoners meer inspraak hebben op de speelvoorzieningen in hun 
buurt. De diversiteit van de speeltuinen en -tuintjes mag groter, met ontwikkeling 
van meer avontuurlijke speeltuinen en spannende speelplekken in groenstroken of 
parken. Hierin is ook een rol voor de kinderburgemeester. D66 wil graag een (digitale) 
speeltuinkaart van Amstelveen, waarop ieder kind (én ouder) kan ontdekken waar en 
wat er in Amstelveen allemaal te ontdekken en spelen valt.

Veilig sportklimaat
Sport hoort leuk te zijn. (Seksuele) intimidatie, pesten of onzekerheid over je geaardheid 
kunnen in de weg staan bij het beleven van plezier in sport en beweging. D66 wil 
daarom samen met de sportverenigingen werken aan een veilig sportklimaat, waarbij 
iedereen op zijn of haar eigen niveau sport kan beoefenen.

Goed sporten
D66 krijgt het voor elkaar
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9. Veiligheid
Amstelveen is een van de veiligste gemeenten van Nederland. Dat betekent niet 
dat er niets meer te doen is. D66 zet in op betere preventie en een grotere rol voor 
inwoners bij de bestrijding van onveilige plaatsen en situaties in de stad. Bij een 
veilige omgeving hoort ook zichtbaar jezelf kunnen zijn en je welkom voelen. D66 
ziet voor de gemeente een actieve rol in het bestrijden van discriminatie en het 
stimuleren van tolerantie.

Actie tegen inbraken
D66 wil meer inzet op de bestrijding van woninginbraken. D66 maakt daarom meer 
geld vrij voor preventiemiddelen zoals achterpadverlichting en beter hang- en sluitwerk.

Meer en zichtbare handhavers en wijkagenten
D66 wil meer wijkagenten en handhavers in Amstelveen. Zij zijn immers de ogen en 
oren van de wijk. Ook investeert D66 in de digitale benaderbaarheid van wijkagenten 
en handhavers.

Bewoners betrekken bij veiligheid
D66 investeert de komende jaren in veiligheidsinitiatieven als Whatsapp-buurtpreventie, 
Burgernet, 3D-aangifte doen en jaarlijkse buurtveiligheid-toetsen. Ook willen we dat de 
gemeente de oprichting van Buurt Interventie Teams (BIT’s) onderzoekt. Deze teams 
bestaan uit alerte buurtbewoners die een oogje in het zeil houden en communiceren 
met handhavers en de politie.
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Weerbaar tegen cybercriminaliteit
Meer digitalisering en gegevensverzameling vraagt om betere bescherming van de 
privacy van inwoners. D66 wil dat de gemeente persoonsgegevens goed beveiligt en 
zorgt voor goede voorlichting voor inwoners en bedrijven.

Radicalisering actief bestrijden
Radicalisering moet vroegtijdig worden aangepakt om afkering van onze samenleving 
te voorkomen. D66 wil dat inwoners weten waar ze met hun zorgen hierover naar 
toe kunnen. Wat D66 betreft sluit de gemeente Amstelveen zich daarom aan bij 
het Meldpunt Radicalisering van de gemeente Amsterdam en wordt hier actief over 
gecommuniceerd.

Een brandveilig Amstelveen
D66 wil de brandveiligheid in Amstelveen verbeteren door woningeigenaren te 
stimuleren meer preventiemaatregelen te nemen. Bij verbouwingen informeert de 
gemeente eigenaren over de mogelijkheden om meer brandwerend te bouwen. Ook 
komen er wat D66 betreft meer rookmelders door bijvoorbeeld gerichte voorlichting te 
geven aan risicogroepen zoals studenten en ouderen.

Voorlichting tegen babbeltrucs
Voornamelijk bij ouderen komen overvallen voor door criminelen die met babbeltrucs 
aan de deur persoonlijke financiële informatie en gegevens aftroggelen. D66 wil 
inwoners van Amstelveen waakzaam maken voor dit soort praktijken door te investeren 
in voorlichtingen.

Meer verkeersveiligheid
D66 wil dat Amstelveen verkeersveiliger wordt dan voorgaande jaren en een jaarlijkse 
‘black-spot’ analyse van de wegen in Amstelveen doet. Waar nodig worden er 
preventieve maatregelen doorgevoerd in de verkeersafwikkeling. Ook wil D66 meer 
aandacht voor de verkeersveiligheid en parkeersituaties rondom scholen.

Pilot gereguleerde hennepteelt
D66 is voorstander van het reguleren van de ‘achterdeur’ bij wiethandel en het bestrijden 
van de bestaande illegale teelt. Wat D66 betreft kan de gemeente Amstelveen, mogelijk 
in samenwerking met de gemeente Amsterdam, een van de pilotgemeenten worden 
voor het landelijke experiment met gereguleerde hennepteelt.

Een veiliger Amstelveen
D66 krijgt het voor elkaar
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10. Bestuur, Organisatie en Financiën
D66 staat voor een gemeente Amstelveen die openheid, benaderbaarheid en 
transparantie hoog in het vaandel heeft staan. Door vol in te zetten op digitale 
communicatie met inwoners kan de gemeente de betrokkenheid bij de lokale 
overheid vergroten. Nieuwe mediakanalen bieden hier bij uitstek de gelegenheid toe. 
Actief en proactief communiceren over veranderingen in de stad en in gemeentelijke 
regels en beleid is voor D66 de norm. Ambtenaren in het raadhuis staan open voor 
het contact met de inwoners van Amstelveen en zoeken dit contact actief op. 
Uitgangspunt is om samen met de inwoners en ondernemers de uitdagingen binnen 
Amstelveen aan te gaan. Door de toegankelijkheid van ambtenaren en het raadhuis 
te vergroten, dienstverlening vaker digitaal aan te bieden en maatwerk toe te 
passen voor de mensen die digitaal minder ontwikkeld zijn, ziet D66 kansen om de 
dienstverlening te verbeteren. Wat D66 betreft komen er flexibeler openingstijden 
van het raadhuis en ruimere openingstijden van het afvalbrengstation.

Meer transparantie over financiën
Wat D66 betreft komt er meer transparantie over lokale financiën en tarieven. Inwoners 
worden jaarlijks via verschillende kanalen geïnformeerd over de inkomsten en uitgaven 
van de gemeente. Ook wil D66 dat de uitgaven van gemeenteraadsfracties en het 
college van B&W voor inwoners (online) in te zien zijn.
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Ambtenaren vaker de stad in
Ambtenaren gaan wat D66 betreft vaker op bezoek bij de instellingen, inwoners en 
bedrijven. Op die manier krijgen de ambtenaren meer input van de inwoners, weten 
zij beter wat er speelt en is het voor inwoners en ondernemers makkelijker om met de 
gemeente in contact te komen. Ook wil D66 dat de gemeente inwoners vaker op straat- 
en wijkniveau (digitaal) betrekt bij plannen van de gemeente over hun leefomgeving.

Digitale communicatie
Amstelveen loopt achter op het terrein van digitale communicatie. D66 wil daarom 
dat er een visie ‘digitale communicatie’ komt. Een nieuwe interactieve website, meer 
communicatie via de e-mail en mijnoverheid.nl en via sociale media zijn hier onderdelen 
van.

Een transparant en open bestuur
Het nieuwe college van B&W legt wat D66 betreft, apart van de jaarrekening, jaarlijkse 
verantwoording af over het (inhoudelijk) gevoerde beleid. Hierover vindt ook jaarlijks 
een debat met de gemeenteraad plaats.

Effectiever regionaal samenwerken
D66 wil dat gemeentelijke samenwerkingsverbanden transparant zijn voor inwoners, 
met duidelijkheid over het doel en de kosten van de samenwerking. Wat D66 betreft 
worden alle samenwerkingen structureel geëvalueerd. Als uit de evaluatie blijkt dat de 
samenwerking onvoldoende effectief is wordt deze gestaakt.

Ruimere openingstijden voor raadhuis en afvalbrengstation
D66 is voorstander van flexibele openingstijden voor het raadhuis. Door openstelling 
(deels) afhankelijk te maken van vooraf door inwoners en ondernemers geplande 
afspraken, kan de gemeente beter inspelen op de behoeftes van inwoners en 
ondernemers: het raadhuis gaat dan open op de momenten dat er vraag naar is. 
Daarbij blijft open inloop bij het loket (dus zonder afspraak) wel mogelijk. D66 wil 
daarnaast de mogelijkheden onderzoeken van (gedeeltelijke) weekendopenstelling 
van het raadhuis. Ook wil D66 dat weekendklussers snel terecht kunnen bij het 
afvalbrengstation. Daarom zijn is D66 er voorstander van dat het afvalbrengstation 
ook op zondag open gaat.
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Financiën & Lokale lasten
D66 wil Amstelveen goed achterlaten voor toekomstige generaties, ook op financieel 
vlak. Amstelveen staat er na jaren van crisis en noodzakelijke bezuinigingen 
financieel weer goed voor. Mede dankzij D66 heeft de gemeente een jaarlijks 
overschot op de begroting waarmee voor de toekomst van de stad gespaard wordt. 
Dat is hard nodig om ook de komende decennia goede voorzieningen in stand te 
kunnen houden zoals nieuwe scholen, culturele instellingen en een groene openbare 
ruimte. De komende jaren liggen er voldoende uitdagingen: de financiële ruimte 
is nodig om te investeren in de stad. Op het terrein van stadsvernieuwing door 
verouderde wijken aan te pakken en voor noodzakelijke investeringen in onderwijs 
en duurzaamheid. Op die manier kunnen ook onze kinderen genieten van al het 
moois dat Amstelveen te bieden heeft.

Investeren in een stadsvernieuwing en duurzaamheid
D66 wil de komende periode extra financiële ruimte creëren voor het voor het aanpakken 
en verduurzamen van de openbare ruimte. Oude bedrijfsruimten en verwaarloosde 
plekken worden aangepakt en maken plaats voor nieuwe duurzame woningen. Om 
dit bereiken wil D66 een stadsvernieuwingsfonds oprichten. Met dit fonds kunnen 
noodzakelijke veranderingen in de stad mogelijk worden gemaakt die een langere 
terugverdientijd hebben, maar die wel van grote meerwaarde zijn voor de samenleving. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om grootschalige transformatie en verduurzaming. Door 
de samenwerking met institutionele beleggers aan te gaan wordt de gemeente minder 
afhankelijk van de markt.

Groene en lage lokale lasten
D66 zet in op lage lokale lasten. Daar waar mogelijk draagt belastingheffing bij aan 
een duurzaam Amstelveen, bijvoorbeeld door mensen met minder restafval, minder 
afvalstoffenheffing te laten betalen.

Geen bouwleges verschuldigd bij duurzaam bouwplan
Eén van de sleutels voor het verduurzamen van de stad ligt in de noodzakelijke 
aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad. Ook voor nieuw te bouwen woningen 
wil D66 dat deze op een zo duurzaam mogelijk, of zelfs energie positieve manier, 
worden gerealiseerd. Het inzetten van een gedifferentieerde legesheffing kan bijdragen 
aan het stimuleren van duurzame en groene nieuw- en verbouwplannen. Voor energie-
neutrale of energie-positieve bouwplannen worden daarom wat D66 betreft geen of 
minder leges in rekening gebracht.

Stimuleer ondernemerschap
Om hen te stimuleren krijgen wat D66 betreft starters en innovatieve en duurzame 
ondernemers een lagere OZB en gerichte hulp bij het vinden van huisvesting.
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Lager afvaltarief voor éénpersoonshuishoudens
De gemeente Amstelveen kent een relatief hoog afvaltarief voor (éénpersoons)
huishoudens. D66 wil de bestaande tarieven veranderen zodat de tarieven eerlijker 
worden voor éénpersoonshuishoudens. In zijn geheel wordt de afvalstoffenheffing 
meer gericht op scheiding en duurzaamheid.

Subsidies structureel onder de loep
D66 wil dat de gemeente periodiek haar subsidies en inkooprelaties bekijkt om 
regelmatig na te gaan in hoeverre de beoogde doelstellingen nog behaald worden. Wat 
D66 betreft moet er kritisch naar gekeken worden of subsidies structureel verleend 
dienen te worden of dat incidenteel voldoende is.

Amstelveen financieel gezond
D66 krijgt het voor elkaar
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49Colofon
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verkiezingsprogramma 
van D66 Amstelveen voor 2018-2022? Neem dan contact op met het bestuur of de 
fractie van de lokale afdeling.
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