
 





VOORWOORD  
Beste partijgenoten, beste Amstelveners, 
 
Met heel veel plezier en trots schrijf ik nu voor de tweede keer het voorwoord bij het verkiezingsprogramma van de PvdA 

Amstelveen! 
 
Het bestuur en de kandidaatstellingscommissie hebben mij weer voorgedragen als lijsttrekker. De PvdA-leden in de 

afdelingsvergadering hebben mij opnieuw het vertrouwen gegeven. Dat vervult mij met trots. Het bevestigt dat we hard gewerkt 

hebben. Samen; bestuur, wethouder, fractie, vrijwilligers hebben we veel bereikt. Samen hebben we nog veel te doen! 
Kortom: we gaan "samen verder" . 

 
Samen verder bij het maken van de juiste keuzes voor Amstelveen; met bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Samen verder werken aan de toekomst voor onze jeugd, samen verder werken aan eerlijk werk voor iedereen en samen verder 

werken aan de ontwikkeling van onze wijken. 
Samen verder werken om iedereen mee te laten doen: in de wijken, op de scholen, bij de verenigingen. 
Samen verder voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf, ZZP'ers en internationale 

bedrijven. 
Samen verder zodat iedereen kan wonen, werken en recreëren en, als dat nodig is, de steun ontvangen die hij/zij nodig heeft in 

Amstelveen. 
Duurzaamheid, digitalisering en milieu zullen niet vergeten worden. 
 
Hoe? En wat we gaan doen? Dat leest u hier in ons verkiezingsprogramma. 
De tijden veranderen snel. Er zullen de komende vier jaar nog veel uitdagingen op ons pad komen. 
 
Met een stevige kandidatenlijst, een daadkrachtig bestuur en met een toegenomen vertrouwen ga ik graag samen verder. Samen 

verder met u. Verder, samen voor Amstelveen! 
 
Jeroen Brandes 
 
Lijsttrekker PvdA Amstelveen 
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DE PVDA IN AMSTELVEEN 
Samen verder  
 

Amstelveen is een prachtige gemeente om in te wonen en in te werken. Dat geldt voor gezinnen en alleenstaanden, 

voor ouderen en jongeren, voor ZZP’ers en mensen in loondienst, voor middenstanders en voor expats, voor 

oudgedienden en voor nieuwkomers. Die gevarieerdheid maakt Amstelveen sterk en vraagt om verbinding, 

saamhorigheid en begrip voor elkaar. Samen verder. 

Er is weer financiële ruimte om duurzaam te investeren in de gemeenschap en in de stad. Dat is noodzakelijk om 

Amstelveen bewoonbaar, bereikbaar en leefbaar te houden voor iedereen. Om nieuwe initiatieven op het gebied 

van een duurzaam leefklimaat en het vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemingen op peil te houden. Om te 

investeren in de toekomst van onze kinderen: in onderwijs, sport en jongerenhuisvesting. Om de voorzieningen 

voor ouderen op peil te houden, zodat zij volwaardig mee kunnen blijven doen aan het gemeenschapsleven. De 

PvdA Amstelveen wil zich inzetten voor een stad waarin elke inwoner kan meedoen. 

De PvdA wil ervoor zorgen dat iedereen in Amstelveen van dit positieve klimaat profiteert. Waar bestaanszekerheid 

voorop staat en er perspectief is voor iedereen. Dat is voor de PvdA het uitgangspunt. Dat is de ‘Amstelveense 

maat’ waarbij iedereen meeprofiteert van de welvaart en de ruimere financiële mogelijkheden die er nu zijn. Waarin 

we meer doen dan volgens wet en regelgeving noodzakelijk is. Waarin we gebruik maken van 

ervaringsdeskundigen, omdat zij ons kunnen laten zien hoe het werkelijk gaat. 

De Amstelveense maat gaat over inkomen, wonen en zorg, maar ook over het algemeen welbevinden. Dat gaat 

over gelijke kansen krijgen om iets van je eigen leven te maken. Dat gaat over iemand die dat tijdelijk even niet kan, 

een steuntje in de rug te bieden. Dat gaat ook over mensen die permanent ondersteuning nodig hebben. Deze 

mensen verdienen blijvende zorg en aandacht om mee te kunnen doen. Juist in Amstelveen. Dat gaat over een 

ruime mate van toegankelijkheid voor iedereen tot de voorzieningen die de stad te bieden heeft. Kortom, wij willen 

ons inzetten voor een samenleving waar mensen de basis vormen, de overheid ondersteunend en midden in de 

samenleving staat.  

Amstelveen staat voor nieuw uitdagingen. De PvdA ziet volop kansen en mogelijkheden om de visie op de toekomst 

van Amstelveen verder uit te werken. Daarbij willen we oplossingen die passen in onze visie op de toekomst van de 

stad. De PvdA wil daarom samen met inwoners en bedrijven de discussie voortzetten over hoe we verder willen met 

Amstelveen op langere termijn.  

Veel jaren 60 wijken zijn aan vernieuwing toe. Daarbij is het noodzakelijk wijkvisies en een stadsvisie te realiseren 

waarin wonen, werken en voorzieningen samen komen. Wij verwachten daarvan een actieve houding van de 

wooncorporaties, inwoners en bedrijven.  

Daarbij realiseren we ons dat Amstelveen onderdeel is van een grotere regio. Thema’s als specialistische medische 

zorg, werkgelegenheid, Schiphol, ruimtelijke ordening en bereikbaarheid vragen om intensieve samenwerking. De 

PvdA Amstelveen wil regionaal samenwerken waar moet en lokaal oplossen waar dat mag en kan. Voorwaarde is 

dat voor inwoners en bedrijven duidelijk is wie waarover gaat en dat betrokkenheid en democratische controle is 

gegarandeerd. 

Velen - en zeker Amstelveners - willen graag in Amstelveen wonen en werken in de regio bij o.a. Schiphol en grote 

internationale bedrijven. Dat geldt voor starters op de woningmarkt en voor starters op de arbeidsmarkt, waaronder 

steeds meer ZZP’ers. Wij willen actief, constructief en innovatief naar nieuwe wegen zoeken om de vitaliteit van de 

Amstelveense gemeenschap en van de regionale economie ook op langere termijn veilig te stellen.  

De PvdA Amstelveen wil nu #samenverder met u! 
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Zorgen voor elkaar 

Thema’s:  
ouderenzorg, jeugdhulpverlening, 

schuldhulpverlening 



In een gezonde samenleving is zorgen voor elkaar een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat geldt voor 

ouderen en jongeren, voor nieuwkomers en voor blijvers, voor mensen die het economisch goed gaat en voor 

mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. 

De PvdA Amstelveen vindt dat er een beroep gedaan mag worden op ieders eigen verantwoordelijkheid, maar ook 

dat daar grenzen aan zijn. Daar waar mensen redelijkerwijs niet in staat zijn om voor zich zelf te zorgen, zal de 

gemeenschap hulp blijven bieden. Tijdelijk als dat kan, langdurig als dat moet.  

De gemeente heeft in de afgelopen jaren een sleutelrol gekregen in de uitvoering van de jeugdzorg. Dat is over het 

algemeen goed gegaan. De PvdA Amstelveen wil zich de komende vier jaar blijven inzetten voor 

jeugdhulpverlening in primair en voortgezet onderwijs. Stevig inzetten op jeugdzorg kan later volwassenenzorg 

voorkomen. Verder wil de PvdA daarbij extra aandacht vragen voor veel voorkomende problemen in Amstelveen 

zoals dyslexie, obesitas, vechtscheidingen, schulden en verslaving. 

De gemeente heeft in de ouderenzorg de volledige verantwoordelijkheid gekregen. Binnen de ouderenzorg wil de 

PvdA Amstelveen dat alle zorgcentra aan de Amstelveense maat voldoen. Dit houdt onder andere in dat er altijd 

een conciërge aanwezig is ( 24/7 ) en er extra geld wordt vrijgemaakt voor activiteiten. De PvdA Amstelveen wil het 

mogelijk maken voor ouderen die dat wensen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen en mee te kunnen doen 

aan de maatschappij. Noodzakelijk hierbij is toegankelijk georganiseerde huishoudelijk hulp en thuiszorg. Maatwerk 

en het snel kunnen inspelen op acute behoefte is daarbij wenselijk. De aansluiting van de verpleeghuiszorg op de 

thuiszorg is van groot belang. Voorkomen moet worden dat mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben moeten 

wacht op die zorg. Daartoe is crisis/ verpleeghuiszorg nodig.  

De zorgsector heeft een continu gebrek aan goed opgeleid personeel. Daarom wil de PvdA bevorderen dat 

zorginstellingen voldoende mogelijkheden creëren voor opleidings- en stageplaatsen om daarmee bij te dragen aan 

voldoende geschoold personeel, zonder dat dat leidt tot vervanging van betaalde werkplekken door onbetaalde 

plaatsen. 

Extra aandacht is nodig voor het verbeteren van de positie van minima en voor kinderen die in armoede opgroeien.  

Dit betekent:  

- zoeken naar creatieve oplossingen voor individuele situaties in de hulpverlening; ook buiten de regulier hulp 

- extra aandacht voor preventie: zoals obesitas, vechtscheidingen en verslavingen, en voor de gevolgen van 

dyslexie 

- bij schuldhulpverlening inzetten op preventie, op snelle afhandeling van hulpverleningsverzoeken en op het 

voorkomen dat schulden door incassoprocedures onnodig oplopen  

- extra ruimte voor activiteiten zorgcentra - 24/7 conciërge aanwezig in zorgcentra  

- maatwerk en snel inspelen op acute noodzaak tot bij inzet huishoudelijke hulp 

- geen wachtlijsten meer voor verpleeghuiszorg 

- extra aandacht voor de positie van minima en kinderen in armoede 

- het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap als norm nemen als het gaat om de 

toegankelijkheid van Amstelveense voorzieningen 

- In overleg met de onderwijsinstellingen bevorderen dat in zorginstellingen voldoend stageplekken worden 

opgezet. 
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Voorzieningen op 
Amstelveense maat 

Thema’s:  
wijkcentra, onderwijs, sport, cultuur  



Amstelveen staat er nu financieel goed voor en we kunnen blijven investeren in voorzieningen voor onderwijs, sport 

en welzijn. We gaan daar graag mee door om zo ook de laatste scholen en de laatste wijkcentra volledig volgens 

de nieuwe norm en vorm te kunnen realiseren. 

Ook nu het economisch voor de wind gaat is het van belang om steeds kritisch te blijven kijken waar we als 

overheid in willen investeren. Daarbij staat voor ons voorop dat de investeringen duurzaam bijdragen aan 

Amstelveen en de verbeterde voorzieningen beschikbaar moeten zijn voor alle lagen van de bevolking, met extra 

oog voor de mensen die meer voorzieningen nodig hebben.  

Voor kinderen en jongeren willen we zorgen voor goede startmogelijkheden in het leven. Wij verwachten van 

jongeren dat zij zich zelf maximaal inspannen om hun eigen toekomst vorm te geven. Een levendige en uitdagende 

leefomgeving, met ruimte voor eigen initiatief, draagt daaraan bij.  

Er wordt actief gezocht naar kinderen die opgroeien in armoede zodat de juiste middelen kunnen worden ingezet om te zorgen dat 

zij zoveel mogelijk kansen krijgen op een goede start. De PvdA wil dat maatregelen op dit gebied worden opgesteld in gesprek met 

kinderen en jongeren over wie dit gaat. 

De PvdA hecht eraan dat culturele voorzieningen breed toegankelijk zijn, dus voor alle lagen van de bevolking. Wij 

verwachten van de gesubsidieerde instellingen dat zij die brede toegankelijkheid ook in de praktijk realiseren en 

gaan het gesprek aan over hoe de overheid hieraan kan bijdragen. Een te onderzoeken mogelijkheid is bijvoorbeeld 

het tegen gereduceerd tarief beschikbaar stellen van niet-verkochte plaatsen aan prioriteitsgroepen.. 

Ook hier vragen wij extra aandacht voor de jeugd. Jeugdigen toegang geven tot musea en andere vormen van 

cultuur helpt hen bij een goede start. 

Cultuur is van groot belang voor het welzijn van inwoners en de ontwikkeling van de stad. De PvdA biedt ruimte aan verbindende 

culturele initiatieven die bijdragen aan het vergroten van welzijn en geluk van de inwoners van Amstelveen. Daarnaast kan cultuur 

een voortrekkersrol vervullen bij de invulling van de openbare ruimte en kan cultuur in dat verband een bijdrage leveren aan het 

versterken van de stad. De PvdA gaat daarom het gesprek aan met de inwoners, culturele instellingen en andere 

vertegenwoordigers van cultuur en bedrijven in Amstelveen om te spreken over rol van cultuur en de ontwikkeling en verlevendiging 

van de stad. 

Onderwijs is een krachtige weg naar emancipatie. Het Amstelveense onderwijs dient optimaal gericht te zijn op de 

diversiteit in behoefte bij kinderen en ouders. Dus zowel aandacht voor kinderen met achterstand, de gewone 

leerlingen en de meerpresteerders. Ook voor onderwijs geldt voor ons de Amstelveense maat. 

Excellent onderwijs op elk niveau. Streven blijft om elk Amstelveens kind ook daadwerkelijk in Amstelveen een 

onderwijsplek te kunnen bieden. 

Zelfstandig kunnen wonen als je er aan toe bent, draagt bij aan het zich ontwikkelen tot zelfredzame burgers. 

Jongerenhuisvesting heeft daarom onze prioriteit. Nu de voorzieningen goed op orde zijn, willen we vooral voor 

starters en jongeren de mogelijkheid bieden om daadwerkelijk hier te kunnen wonen, werken en zich te 

ontwikkelen. 

Internet is een basisvoorziening. Geen toegang hebben tot internet voor jongeren leidt gemakkelijk tot sociale 

uitsluiting. Daarom willen we in heel Amstelveen gratis internet aan kunnen bieden. 

Dit betekent: 

- extra geld voor sport, welzijn en onderwijs om de Amstelveens maat te realiseren 

- geen bezuinigingen op het cultuurbudget en ruimte scheppen om binnen het cultuurbudget ruimte te maken voor nieuwe 

activiteiten.  

- gratis sporten voor elk kind onder de 12 jaar 

- vakdocenten voor muziek en sport op elke basisschool en in het middelbaar onderwijs in Amstelveen 

- zwemlessen toegankelijk voor alle basisschoolkinderen 

- gratis wifi-zone in heel Amstelveen 
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Mee-werken 

Thema’s:  
arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk, 
mantelzorg en voorzieningen voor ZZP’ers



In de door ons gewenste brede bezinning op de toekomst van Amstelveen is werkgelegenheid en daarmee de 

aantrekkelijkheid van Amstelveen als vestigingsplaats voor (inter-)nationale bedrijven, middenstand en ZZP’er een 

centraal thema. Daarmee kunnen we iedereen laten delen in de welvaart.  

Naast acquisitie van bestaande –(inter-)nationale- bedrijven is extra aandacht nodig voor startende ondernemers en 

ZZP-ers. De gemeente kan nog veel doen op het gebied van voorlichting ( verzekering, belasting, huisvesting ) voor 

deze groep. De PvdA Amstelveen pleit voor een stevig faciliterende overheid voor deze groep. 

De PvdA Amstelveen blijft mensen stimuleren om mee te doen in de maatschappij. De mogelijkheden van de Wet 

Werk en Inkomen en de subsidiemogelijkheden van het Rijk zetten we maximaal in om jongeren en mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt aan fatsoenlijk en betaald werk te helpen. Stageplaatsen bij gesubsidieerde 

instellingen zijn daarbij een goede opstap. Bij het aanbieden van werkervaringsplaatsen als onderdeel van 

(re)integratietrajecten, dient het belang van de cliënten (zoals mensen in de bijstand) en hun perspectief op de  

arbeidsmarkt voorop te staan. Voor hen die dat willen zien we structureel vrijwilligerswerk en mantelzorg als een 

volwaardig alternatief.  

De PvdA staat open voor experimenten met bijstandverlening. Dit kan bijvoorbeeld vorm krijgen door een proef met basisinkomen 

voor specifieke groepen die nu 

gebruik maken van de bijstand.  

De PvdA wilt graag anticiperend op de regels uit Den Haag een verdringingstoets invoeren.  

De gemeente is al een tijd verantwoordelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We blijven in 

gesprek met ondernemers en instellingen om ook deze mensen te laten meedoen. De belangrijkste instrumenten 

zijn loonkostensubsidie en beschut werk en daar willen we dan ook maximaal op inzetten. Ook dat is onderdeel van 

de “Amstelveense maat” 

Met oog op innovatie en verdere vooruitgang stimuleert de PvdA Amstelveen vormen van leer-werk plaatsen, zoals 

schoolmaatschappelijke stages. Daartoe zullen opleidingsbudgetten gecreëerd worden, waar organisaties een 

beroep op kunnen doen. 

Inhuur van specialisten voor bepaalde tijd vindt uitsluitend plaats wanneer dat specialisme niet in huis te vinden is. 

De PvdA is tegen pay roll constructies. Gelijkwaardig werk verdient een gelijkwaardige beloning en een vast 

contract. De gemeente moet als werkgever het goede voorbeeld geven en pay roll constructies vermijden.  

Binnen de regio is Schiphol een belangrijke motor voor economische ontwikkeling, ook voor Amstelveen. De 

werkgelegenheid en groei van Schiphol zijn essentieel om economisch sterk te blijven, maar dit brengt ook 

overlastte zich mee. De PvdA maakt zich sterk voor het verminderen van de overlast, door bijvoorbeeld het isoleren 

van woningen.  

Dit betekent:  

- voor hen die dat willen vrijwilligerswerk en mantelzorg als een volwaardig maatschappelijke tegenprestatie 

zien bij uitkeringen  

- starten met experimenten bij bijstandverlening 

- invoering van de verdringingstoets 

afschaffen pay roll constructies voor gemeentepersoneel.  

- creëren leer-werk plaatsen en schoolmaatschappelijke stages 

- aanmoedigen om voor structureel werk structurele banen te creëren 

- voorzieningen voor ZZP’ers in de gemeente Amstelveen optimaliseren 

- terugdringen van geluidsoverlast en luchtverontreiniging door vliegverkeer 

- voortdurend in debat blijven met Schiphol over milieu-eisen in relatie tot wonen en werken in Amstelveen 
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Wonen in een 
dynamische stad 

Thema’s:  

starterswoningen, stadvernieuwing  



Amstelveen ligt midden in een grootstedelijk gebied. Dat heeft voor- en nadelen. Voor de metropoolregio ligt er een 

ambitieus woningbouwprogramma, terwijl het areaal aan beschikbare grond beperkt is. Recente initiatieven van de 

PvdA-fractie hebben laten zien dat ook binnen het bestaande gebied nog veel mogelijk is. Door daar de prioriteit te 

leggen beschermen we de steeds schaarser wordende open ruimte. De PvdA beschouwt een groene 

Bovenkerkerpolder als essentieel onderdeel van die open ruimte in de regio. Voor de PvdA is bebouwing van de 

Bovenkerkerpolder dan ook ongewenst. 

Amstelveen heeft een grote variatie in woningen, zowel in de huursector als in de koopsector. De prijzen van 

koophuizen en de huren in de vrije sector stijgen snel. De kloof tussen gesubsidieerd kunnen wonen en de vrije 

sector wordt snel groter. Het aantal woningen in de middensector is veel te laag.  

De behoefte aan kleine, betaalbare starterswoningen, en bijvoorbeeld “tiny houses” neemt toe. Wij zien hier een 

nieuwe uitdaging voor met name de woningbouwcorporaties om in overleg met de doelgroep kleine woningen te 

realiseren voor een- en tweepersoonshuishoudens die aan het begin van hun wooncarrière staan. Bij nieuwe 

bouwprogramma’s moet er extra oog zijn voor starters, jongeren en ouderenhuisvesting. Bij het in gebreken blijven 

van particuliere bouwers en verhuurders zal de PvdA een beroep doen op de woningbouwcorporaties. De PvdA 

Amstelveen zal zich blijven inzetten voor de mogelijkheid om kantoren in Kronenburg te kunnen transformeren naar 

studentenhuisvesting en/of starterswoningen. Daartoe wordt het gevecht over de grenzen van de veiligheidszones 

rond Schiphol voortgezet. Duurzaamheid en innovatie gaan daarbij hand in hand. Door zo te investeren in 

verjonging van de (beroeps)bevolking, willen we het economisch draagvlak voor gemeenschappelijke 

voorzieningen ook op langere termijn veilig stellen 

Veel van de (huur)huizen in Amstelveen zijn zo’n 50-60 jaar oud. Amstelveen zit daardoor aan de vooravond van 

een grootschalig stadsvernieuwingsprogramma. Dit willen we niet alleen aan de markt overlaten. Wij verwachten 

een actieve rol van de lokale overheid en van de woningbouwverenigingen bij renovatie en (ver)nieuwbouw. Ook 

zal de PvdA stimuleren om met externe investeerders in gesprek te gaan, mits hun plannen passen bij het beeld 

van Amstelveen. Randvoorwaarde van de stadsvernieuwing is daarbij het behoud van het aandeel betaalbare 

woningen voor lagere en middeninkomens in de totale reguliere voorraad. Publiek en privaat Investeren in ook het 

middensegment is ook onderdeel van de Amstelveense maat! 

Dit betekent:  

- in de huursector betaalbare kleine starterswoningen realiseren voor Amstelveense jongeren 

- het verhuren via Airbnb en vergelijkbare formules blijft beperkt tot tijdelijk en kortdurend 

- meer woningen voor Amstelveense ouderen met een zorgbehoefte 

- prioriteit geven aan woningen in de middensector 

- de grenzen rond de veiligheidzones rond Schiphol oprekken 

- breed gedragen stadvernieuwingsprogramma’s ontwikkelen in de jaren-60 wijken 

- de Bovenkerkerpolder beschermen 

�14



 

�15

Veilig en bereikbaar 
Amstelveen 

Thema’s:  
infrastructuur, fietsen en openbaar vervoer  



In de afgelopen periode is de besluitvorming over twee grote infrastructurele projecten afgerond: de A-9 en de  

Amstelveenlijn. Tevens ligt er een opening van de noord-zuidlijn in Amsterdam in het verschiet.  

In de komende periode zullen wij ons inzetten om over de overlast van de bouwactiviteiten eerlijk en duidelijk te 

communiceren en tevens al het mogelijke te doen om Amstelveen tijdens deze operaties toegankelijk en leefbaar te 

houden. Indien daar extra (tijdelijke) maatregelen voor genomen moeten worden dan zal de PvdA Amstelveen daar  

zeker toe bereid zijn. 

De parkeeroverlast, met name langs het hoofdnet openbaar vervoer, neemt toe. De PvdA vindt dat het parkeren 

van inwoners voorrang moet hebben op het parkeren voor bedrijven of voor forenzen. Parkeermaatregelen mogen 

het sociale contact van bewoners in de wijken niet belemmeren.  

Fietsen is een milieuvriendelijk en gezonde vorm van vervoer. De populariteit van de fiets als vervoermiddel neemt 

nog altijd toe. Doorgaande fietsverbindingen moeten daartoe logisch in elkaar zitten, duidelijk worden aangegeven 

en van onnodige belemmeringen worden ontdaan. De veiligheid van de fietsers moet verder worden beschermd. 

Concreet betekent dat dat de PvdA Amstelveen de ingeslagen weg van verbreding en verbetering van de 

hoofdfietspaden zal blijven ondersteunen.  

Het openbaar vervoer is aan het veranderen. De PvdA Amstelveen erkent dat snelheid en grote afstanden 

betrouwbaar kunnen overbruggen steeds belangrijker aan het worden is. Daarnaast zijn er zorgen over de 

fijnmazigheid in de wijken. Het opheffen van lijn 199 en de 149 waren en zijn ongewenst. Hiervoor in de plaats 

zullen creatieve oplossingen gezocht moeten worden zoals de buurtbus en bijvoorbeeld een taxi-app . De PvdA-

Amstelveen staat dus ook open voor samenwerking bij experimenten met nieuwe vormen van openbaar vervoer. 

Veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Dat willen we allemaal. Daar is en wordt hard aan gewerkt. De Pvda wil 

in de komende periode in Amstelveen daarnaast vooral aandacht vragen voor de gevaren van een toenemend 

vermenging van de criminele wereld in de normale samenleving. Dit noemen we ondermijning. Denk hierbij niet 

alleen aan illegale wietteelt in woonhuizen of illegale drugslabs in bedrijfspanden, maar ook aan vermogende 

criminele die onroerend goed werven of die hun vermogen gebruiken om invloed te winnen in het verenigingsleven 

of bij stichtingen. Ondermijning kan ook plaatsvinden in het lokaal bestuur door machtsmisbruik aan te wenden voor 

persoonlijk gewin of het bewust handelen in strijd met wet- en regelgeving. Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling 

waar we ons in Amstelveen nog niet altijd voldoende bewust zijn. Het vraagt om bewustwording, grenzen stellen en 

het op een veilige manier betrekken van bewoners en bedrijven bij de signalering ervan. De PvdA Amstelveen staat 

ervoor dat er de komende periode wordt geïnvesteerd in bewustwording van ondermijning, niet alleen binnen het 

lokaal bestuur maar ook in die onderdelen van de Amstelveense samenleving die gevoelig zouden kunnen zijn op 

dit onderwerp. 

Dit betekent:  

- zorgen voor (sociale) veiligheid rond de bouwprojecten: veilige tijdelijke routes voor voetgangers en fietsers naar 

scholen, gezondheidsinstellingen, haltes voor het openbaar vervoer en naar winkelcentra.  

- als aan de voorwaarden wordt voldaan, opnieuw inzetten op behoud halte Gondel  

- inzetten op behoud lijn 199  

- invoeren van parkeerregulering in gebieden waar parkeerdruk hoog is, waar de buurt dat wenst of waar we 

toename verwachten in de parkeerdruk 

- openbaar vervoer voor ouderen gratis toegankelijk maken. 

- inzetten op nieuwe mogelijkheden om bv het raadhuis en het hoofdkantoor van de KLM beter bereikbaar te 

maken, met name voor fietsers. 

- in blijven zetten op een veilig woon- ,werk en leefklimaat 

- het opzetten van een actieplan, met betrokkenheid van burgers en bedrijven, voor het tegengaan van 

ondermijning. 
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Duurzame toekomst 

Thema’s:  
duurzaam bouwen, milieu en nieuwe technologieën 



Duurzaamheid is een centraal element in een toekomstgericht Amstelveen. Als gemeenschap willen we bijdragen 

aan die duurzame ontwikkelingen, zoals duurzaam bouwen; duurzaam wonen (af van gas), duurzaam sporten en 

recreëren, duurzaam rijden (elektrische auto’s, fiets, beperken van de overlast van vervuilende dieselauto’s). Dat is 

voor de leefbaarheid, zeker in een grootstedelijk gebied een must. In Amstelveen gebeurt op dit gebied al heel 

veel. Ook dat is onderdeel van de Amstelveens maat. 

Tegelijkertijd realiseren we ons dat we in een metropoolregio leven, met alle gevolgen voor geluid- en milieuoverlast 

en veiligheid. Dat vraagt om een afweging van belangen, onder andere in de veiligheidszones rond 

Schiphol. Leefbaar maken is daarbij voor ons een volwaardig alternatief voor het verbieden vanwege 

veiligheidsrisico’s. 

De PvdA Amstelveen zal alle ruimte geven aan de ontwikkelingen van digitalisering, smart city en big data. De ambitie is dat dit leidt 

tot steeds meer initiatieven en eigenstandige ontwikkelingen in de stad, die door technologische kennis in de samenleving wordt 

gerealiseerd. Zo creëren wij een "slimme" stadsomgeving waarin bewoners, bezoekers, en ondernemers een toenemend comfort, 

gemak en veiligheid ervaren.  

Zo werken we "samen verder" aan nieuwe mogelijkheden voor Amstelveen. 

Dit betekent:  

- oplaadplekken voor elektrische auto’s inclusief goede informatie over de plaats van de oplaadpalen 

- onderzoeken of er maatregelen mogelijk zijn om overlast van vervuilende dieselauto’s in woonwijken te beperken 

- budget uitbreiden voor verduurzaming van huizen, bijvoorbeeld voor isolatie en zonnepanelen en voor 

overschakelen van gas naar elektriciteit bij (ver)nieuwbouw 

- meer druk op het verbeteren van de energielabels van sociale huurwoningen 

- scheiden van afval aantrekkelijker maken 

- vervoer per –elektrische- fiets faciliteren, onder meer met uitbreiding van fietsparkeerplekken bij voorzieningen; 

het openbaar vervoer en winkelcentra 

- onderzoeken of in de Noorderlegmeerpolder een bloemen- en insectentuin kan worden aangelegd 
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Dienstbaar openbaar 
bestuur 

Thema’s:  
bewonersinitiatieven, betrokkenheid en samenwerking 



Amstelveen maak je samen met bewoners. De toenemende activiteit van het wijkplatforms en de bewonersgroepen 

in bijna alle wijken is een mooie ontwikkeling. De PvdA Amstelveen wil het geld beschikbaar voor ideeën van 

inwoners in de vorm van wijkbudgetten uitbreiden. 

Om de participatie van bewonersgroepen, participatiegroepen en wijkplatforms handen en voeten te geven streven 

wij ernaar dat er een convenant afgesloten wordt tussen de gemeente en de betreffende groepen. Hierin worden 

afspraken gemaakt over faciliteiten, communicatie, beschikbaarheid van informatie en eenvoudige en toegankelijke 

procedures. De ambtelijke organisatie wordt zodanig georganiseerd dat er een optimale samenwerking kan 

ontstaan.  

Wij verwachten van de gemeente voortzetting van haar voortrekkersrol bij het tot stand brengen van actieve 

betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij de toekomstplannen voor Amstelveen. Dat ligt in het verlengde van 

onze ambitie om niet te vervallen in een beheersgemeente, maar toekomstgericht te werken aan vernieuwing en 

verjonging van Amstelveen met de faciliteiten en voorzieningen die nodig zijn in een 21ste eeuwse samenleving. 

Betrokkenheid en compassie met wat er in de gemeente gebeurt leidt tot hogere kwaliteit, betrokkenheid, en 

leefbaarheid. Vanuit dat perspectief willen wij voor structurele taken ook mensen structureel in dienst nemen. Die 

eisen stellen we aan de overheid maar ook aan maatschappelijke en culturele instellingen die in opdracht van of 

gesubsidieerd door de gemeentelijke overheid hun diensten aanbieden 

Samenwerking op het niveau van de Stadsregio wordt op steeds meer terreinen noodzakelijk. De PvdA ziet de 

meerwaarde daar van in. Ook hier geldt dat transparantie en democratische controle versterking behoeft, zodat 

burgers weten wie tot wie zij zich kunnen wenden en wie waarover besluiten neemt. Ook dat draagt bij aan het 

wegnemen van het gevoel van onmacht bij de burgers en tot het herstel van het vertrouwen in het openbaar 

bestuur. 

  

Iedereen in Amstelveen moeten kunnen zien hoe besluitvorming in Amstelveen tot stand komt. Wij stellen daarom 

hoge eisen aan de transparantie van het gemeentebestuur, aan de informatievoorziening en aan de 

toegankelijkheid van de raad en haar commissies. Kritische en onafhankelijke lokale nieuwsvoorziening levert een 

belangrijke bijdrage aan het democratische debat.  

Wij verwachten van onze PvdA-gemeenteraadsleden dat zij in nauw contact staan met bewoners, bedrijven en 

instellingen. Zij nemen hun inbreng, en hun kennis en ervaring serieus. Als zij, alles afwegend, tot een standpunt of 

een besluit gekomen zijn, leggen ze daar publiek verantwoording over af. Actief gebruik van oude en nieuwe media 

maakt dat tegenwoordig nog beter mogelijk. 

Wij streven naar bewoners die tevreden zijn over de dienstverlening van de ambtelijke organisatie. Daar waar dat 

niet het geval is staat een snelle effectieve klachtenbehandeling klaar. Tekortschieten van de dienstverlening wordt 

vertaald in verbeterplannen voor de betreffende dienstverlening.  

Dit betekent: 

- meer geld naar buurtorganisaties, bijvoorbeeld in de vorm van wijkbudgetten 

- voor structurele taken mensen structureel in dienst nemen 

- experimenteren met nieuwe vormen van democratische controle over samenwerkingsverbanden in de stadsregio 

- experimenteren met onafhankelijke vormen van publieksvoorlichting ter vergroting van de betrokkenheid bij de gemeentelijke 

politieke besluitvorming.  

- dat onze volksvertegenwoordigers actief de wijken in gaan om met bewoners en bedrijven te overleggen en verantwoording af te 

leggen. 
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