
  



 1 

 

 

 

 

'Kies voor verandering’ 

GroenLinks Amstelveen wil een groene stad 
waar iedereen mee kan doen. Waar 
wijkbewoners zelf kunnen bepalen wat er 
gebeurt met de lokale parken, parkeerplaatsen 
en winkelcentra. Waar mensen voor elkaar 
zorgen en de gemeente bijdraagt aan de beste 
zorg voor iedereen. Jongeren en kinderen 
moeten op kunnen groeien zonder armoede en 
schulden, en het is aan de gemeente om 
daarbij te helpen.  
 
Geld en arbeid 
Een basisinkomen voor iedereen, zodat 
werkloosheid geen financieel probleem meer 
is. Zodat iedereen zich kan ontwikkelen. 
Onderzoek laat zien dat zo’n basisinkomen een 
betaalbaar middel tegen armoede is, en 
GroenLinks wil daarom gaan experimenteren 
met deze aanpak.  
 
Jonge mensen moeten in Amstelveen veilig en 
zorgeloos op kunnen groeien. Dat kan niet als 
je als jongere een grote schuld hebt. Wij willen 
die jongeren snel helpen met een 
schuldenprogramma, zodat ze geen slachtoffer 
worden van incassobureaus die koste wat het 
kost hun schuld willen innen.  
 
Groen 
Amstelveen staat bekend om zijn grote 
hoeveelheid groen in bermen, parken en de 
omliggende polders. Dat willen we graag zo 
houden. De Noordelijke Legmeerpolder moet 
bijvoorbeeld groen blijven, met een 

stadsboerderij. Dat laatste willen we ook om 
mensen meer controle over hun voeding te 
geven. Kinderen moeten gezond opgroeien, 
met betaalbaar voedsel dat lokaal 
geproduceerd wordt. Luchtvervuiling is 
onacceptabel voor GroenLinks. Schiphol mag 
niet nog verder groeien, en de 
maximumsnelheid op de A9, die dwars door 
onze stad loopt, moet terug naar 80 km/h. Dat 
is al zo op delen van de Amsterdamse ring, dus 
waarom zou Amstelveen als groene stad niet 
hetzelfde vragen? 
 
Een gezonde stad betekent ook gezond 
transport. De fiets is een ideaal vervoermiddel: 
gezond voor de bestuurder en groen voor het 
milieu. We stimuleren het fietsen daarom 
zoveel mogelijk: er komen betere en meer 
fietspaden. Bij nieuwe plannen voor 
infrastructuur moet altijd eerst gedacht 
worden aan de fietsers en voetgangers, daarna 
pas aan auto’s.  
 
Wonen 
De woningbouw moet worden aangepakt. 
Starters kunnen niet of nauwelijks aan een 
betaalbaar huis komen, en dat moet 
veranderen. Ook ouderen moeten naar 
betaalbare en mooie appartementen kunnen 
verhuizen, zodat er weer gezinswoningen 
vrijkomen. GroenLinks wil 
projectontwikkelaars overtuigen om meer 
huizen te bouwen die geschikt zijn voor deze 
twee groepen, die nu vaak tussen wal en schip 
vallen op de huizenmarkt.  
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Over woningen gesproken: die moeten steeds 
groener worden om te voldoen aan de eisen 
van de toekomst. Hoewel er al wat 
energieneutrale huizen zijn bijgebouwd, zijn 
oudere huizen vaak verre van energiezuinig. 
Dat kunnen we veranderen door bewoners te 
helpen om hun woning te vergroenen. Zo 
kunnen woningen gasvrij worden gemaakt om 
dichter in de buurt van de doelstelling voor 
2040 te komen, dan moeten alle huizen van 
het gas af zijn.  
 
Zorg 
De zorg draait voor veel mensen om 
vertrouwen. We willen ervoor zorgen dat 
mensen zoveel mogelijk hun eigen vaste 
zorgverleners hebben, zodat ze een band op 
kunnen bouwen. Dat draagt bij aan een 
spoediger herstel en een beter gevoel over de 
zorg. Zorgwerkers moeten daarvoor dan ook 
een vaste baan krijgen.  
 
Inspraak 
Voor iedereen die het gevoel heeft dat hij of zij 
te weinig invloed heeft op de woonomgeving 
heeft GroenLinks een hoop te bieden. We 
geven Amstelveen terug aan de Amstelveners: 
meer verantwoordelijkheid in de eigen wijk. 
Vanaf het begin hebben gemeente en burgers 
gedeeld eigenaarschap bij de plannen, zodat 
inwoners niet pas bezwaar kunnen maken als 
de plannen al op tafel liggen. Op die manier 
bouwen we een stad waar meer vertrouwen 
heerst en de band tussen overheid en burger 
weer gezond wordt.  
 

Ook bij criminaliteitsbeleid kijkt GroenLinks 
vooruit. Mensen moeten mee kunnen denken 
en werken om hun buurt nog veiliger te 
maken. Het is onnodig om overal 
beveiligingscamera’s op te hangen. Constant 
bekeken worden vergroot het gevoel van 
onveiligheid immers alleen maar, terwijl het 
helemaal niet nodig is om altijd camera’s op te 
hangen. Betere verlichting helpt bijvoorbeeld 
al een hoop. We willen een stad waarin we met 
elkaar de stad veiliger en prettiger maken.  
 
Vooruitkijken met een innige samenwerking 
tussen de burgers en de overheid. Waarbij 
iedereen een kans maakt en niemand 
achterblijft. Dat is de toekomst zoals 
GroenLinks die ziet. Verandering begint in 
Amstelveen. 
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1. Het basisinkomen is een betaalbaar alternatief voor armoede. Amstelveen begint 

een experiment met regelarme bijstand. 

2. Maatwerk voor inwoners die hulp van de gemeente Amstelveen nodig hebben, eerst de 

mensen dan de regels. 

3. Schone lucht voor Amstelveense inwoners. Schiphol kan niet meer groeien en maximaal 

80 km/h op de A9. 

4. Jongeren met schulden worden snel geholpen voordat die schulden oplopen en de 

jongeren slachtoffer van incassobureaus worden. 

5. Betaalbaar wonen voor iedereen, we bouwen in Amstelveen meer woningen voor starters 

en ouderen. 

6. Cliënten in de Wmo en de Jeugdhulp hebben in het keukentafelgesprek en bij het 

opstellen van een zorgplan vrije keuze bij het aanvragen van hulp en recht op 

onafhankelijke bijstand bij het opstellen van het plan. 

7. Er komen meetbare resultaten bij het isoleren en fossielvrij maken van woningen. In 2030 

is de helft van de woningen in Amstelveen van het gas af. 

8. Op wijkniveau geven we ruimte voor experimenten met echte participatie, gericht op 

sociale cohesie in de wijken. 

9. Amstelveense kinderen laten we niet in armoede opgroeien. 

10. Positief veiligheidsbeleid gericht op preventie: veiligheid is van, voor en met iedereen. 
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GroenLinks wil dat Amstelveen een zorgzame 

en rechtvaardige stad is en nu echt werk 

maakt van een inclusieve samenleving waarin 

iedereen mee kan doen. We tolereren geen 
armoede en luisteren naar wat ieder mens 

écht nodig heeft om zelfstandig mee te kunnen 

doen. Het gemeentehuis houdt een vinger aan 
de pols en trekt waar nodig extra financiële 

middelen uit. Iedereen krijgt de steun die 

nodig is. Amstelveen gaat een voortrekkersrol 

spelen, zoals bij ‘zorg op maat’ en het 

‘basisinkomen’. De regels worden 

ondergeschikt gemaakt aan de behoeften van 

de hulpvragers. We geven ambtenaren meer 
bevoegdheden om zelfstandig beslissingen te 

nemen.  

 

Experimenteren met basisinkomen 
Het basisinkomen is een vast (maand) 
inkomen dat door de overheid aan iedere 
burger wordt verstrekt, zonder inkomenstoets 
of werkverplichting. Het basisinkomen is hoog 
genoeg om een bestaan als volwaardig lid van 
de samenleving te kunnen verzekeren.  
Het basisinkomen is een oplossing voor 
banenverlies door robotisering en het is een 
betaalbaar alternatief om armoede te 
voorkomen en biedt de burgers de vrijheid om 
een zinvolle invulling aan hun leven te geven. 
GroenLinks wil in Amstelveen als eerste stap 
naar het basisinkomen experimenteren met 
een repressievrije bijstand. De politiek kan 
leren van zulke experimenten en daarmee 

beter de waarde van een basisinkomen 
inschatten voor de toekomst.  
De sollicitatieplicht, verplichte tegenprestatie, 
korting op bijstandsuitkeringen of strenge 
controles op bijstandsgerechtigden werken 
vaak contraproductief. Te rigide regressief 
beleid leidt ertoe dat mensen in een 
neerwaartse spiraal terecht komen, met 
financiële problemen, depressiviteit, stress en 
blijvende afstand tot de arbeidsmarkt als 
resultaat. 
 
Maatwerk voor inwoners die hulp van de 
gemeente nodig hebben 
Er zijn grote verschillen in de mate van 
zelfredzaamheid van mensen. Als alles precies 
via een strikt protocol geregeld moet worden, 
vallen mensen regelmatig tussen de wal en het 
schip. GroenLinks wil dat tegengaan door 
radicaal maatwerk te leveren. Dat betekent dat 
ambtenaren zelf bevoegd zijn om te breken 
met een protocol als zij zien dat iemand extra 
hulp of diensten nodig heeft. Dat voorkomt 
rompslomp en slepende geldverslindende 
procedures en zorgt ervoor dat de kosten van 
zaken als schuldhulpverlening of 
schuldsanering minder kunnen worden.  
 
Een structureel emancipatiebudget 
Ook in Amstelveen is emancipatie voor 
bepaalde doelgroepen nog steeds 
noodzakelijk. Er moet aandacht komen voor 
LHBT’ers binnen zorginstellingen en culturele 
en religieuze groepen. Maar ook voor vrouwen 
of ouderen is het recht op zelfontplooiing en 
zelfbeschikking nog geen gemeengoed. 
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Minderheden en vluchtelingen moeten 
emancipatieactiviteiten kunnen ontwikkelen. 
Hiervoor is geld nodig; GroenLinks wil een 
vast structureel emancipatiebudget in de 
begroting. Daarmee kunnen groeperingen 
activiteiten organiseren, zodat zij herkenning 
en erkenning vinden en zo een sterkere positie 
in de maatschappij verwerven.  
 
Een inclusieve samenleving voor iedereen 
Amstelveen moet nu echt werk gaan maken 
van de inclusieve samenleving. In een 
inclusieve stad heeft iedereen gelijke kansen 
om mee te doen. GroenLinks wil de 
participatie-drempels voor alle inwoners 
slechten. In juli 2016 is het VN-verdrag inzake 
‘de rechten van personen met een beperking’ 
van kracht geworden. Overheid, gemeenten, 
organisaties en ondernemers moeten sinds 1 
januari 2017 stapsgewijs werken aan het 
realiseren van toegankelijkheid in de meest 
brede zin. Samen met andere partijen, 
organisaties en inwoners wil GroenLinks 
onderzoeken wat nodig is om het verdrag in 
Amstelveen optimaal vorm te geven. 
 
 

Kinderen in een armoedesituatie 
ondersteunen 
Kinderen hebben buitenproportioneel veel 
last van armoede en zijn de meest kwetsbare 
groep in de maatschappij. Uit onderzoek blijkt 
dat jongeren die in armoede opgroeien, eerder 
leerachterstanden of gezondheidsproblemen 
ontwikkelen. Dat willen we voorkomen door 
actief kinderarmoede tegen te gaan, 
bijvoorbeeld tegemoetkomingen voor een 
mobieltje, verjaardagen of kleding. Een lokale 
armoederegisseur of zogenaamde 
snuffelambtenaar moet niet alleen armoede 
onder kinderen signaleren, maar ook actief 
bestrijden. 
 
Fonds om jongeren met schulden te helpen 
Schulden zijn voor niemand een gewenste 
situatie. Helaas raken steeds meer jongeren in 
zo’n ongewenste situatie, o.a. door kostbare 
verleidingen. Jongeren met schulden beginnen 
hun volwassen leven met een achterstand. Dat 
is niet gewenst, want het belemmert hun 
toekomstmogelijkheden. Er wordt ingezet op 
preventie en vroege signalering, maar ook een 
vangnet als er schulden zijn. Voor jongeren 
met schulden die nog geen mogelijkheid 
hebben om de schulden af te betalen omdat er 

nog geen inkomen is (schoolgaan) moet er een 
fonds komen, waardoor de schulden tijdelijk 
opgekocht kunnen worden. De opgekochte 
schulden worden in een lening omgezet die 
terugbetaald moet worden. We maken gebruik 
van ervaringsdeskundigen als ondersteuning. 
 
Laaggeletterdheid en taalachterstand 
stevig aanpakken 
Moeite met lezen, schrijven, of rekenen mag 
nooit een drempel vormen voor jong of oud 
om mee te doen in Amstelveen. Voor peuters 
met taalproblemen wil GroenLinks dat ze 
allemaal meedoen met vroeg en voorschoolse 
educatie en dat de overdracht naar school 
goed verloopt via een doorlopende leerlijn. 
Voor volwassenen die kampen met 
laaggeletterdheid komen meer cursusplekken 
bij het ROC en ze worden in contact gebracht 
met taalambassadeurs. De gemeente houdt de 
regie.  Hulpverleners en gemeentelijke 
ambtenaren worden gestimuleerd 
analfabetisme te herkennen en mensen door 
te verwijzen. In de communicatie van de 
gemeente wordt rekening gehouden met 
laaggeletterdheid en anderstaligen. Zo krijgt 
iedereen gelijke kansen om (weer) mee te 
doen. 

Iedereen in Amstelveen moet toegang hebben 
tot goede zorg. Het is goed als mensen elkaar 
ondersteunen en hun zorg en welzijn 
onderling regelen; dat geeft autonomie en een 
meer sociale, solidaire samenleving. We 
streven naar samenredzaamheid in wijken en 
buurten, waarbij ook ‘zorgvragers’ en ouderen 

een actieve bijdrage kunnen blijven leveren 
aan de samenleving.  
Zelfredzaamheid is geen wondermiddel. Niet 
alles kan door mantelzorgers en vrijwilligers 
gedaan worden, participatie vraagt ook om 
een lokale overheid die investeert om het 
zelfstandig functioneren van inwoners 
mogelijk te maken. 
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Na alle veranderingen in de zorg en de 
decentralisatie wil GroenLinks dat we alert 
zijn op alle (negatieve) gevolgen van deze 
bezuinigingen. GroenLinks wil in de zorg meer 
ruimte voor en vertrouwen in de 
professionaliteit van zorgmedewerkers. 
 
 
Toegankelijke zorg voor iedereen 
GroenLinks wil dat iedereen de zorg krijgt die 
men nodig heeft. Daarom willen we investeren 
in lokale initiatieven, al dan niet in de vorm 
van Right to Challenge constructies. Dat 
mensen zorg mijden omdat de hoogte van de 
eigen bijdrage te hoog is, is onacceptabel. We 
kijken kritisch naar de eigen bijdrage bij de 
Wmo en verlagen die zo nodig voor minima en 
lage middeninkomens.  
Aanbestedingen in de zorg moeten zich 
richten op kwaliteit en op innovatie. Niet de 
prijs, maar de kwaliteit en klantgerichtheid 
moeten voorop staan. Aanbieders moeten 
worden uitgedaagd om mee te denken hoe de 
zorg te optimaliseren. 
 
Ondersteuning bij gebruik pgb 
Persoonsgebonden budgetten kunnen goed 
werken om mensen invloed te laten hebben op 
de manier waarop zij zelf het liefst zorg willen 
ontvangen. Ook Amstelveense initiatieven als 
zorgcoöperaties, waarbij groepen inwoners 
zelf zorg organiseren en inkopen, kunnen 
volgens GroenLinks worden gefaciliteerd met 
groepsgebonden budgetten. 
 

Betere ondersteuning van mantelzorgers 
en vrijwilligers 
Er wordt in onze participatiemaatschappij veel 
verwacht van mantelzorgers. Veel 
mantelzorgers hebben naast de zorg een baan 
en gezin of zijn zelf oud. Om de mantelzorgers 
te ondersteunen investeren we extra in 
tijdelijke vervanging (respijtzorg). Vooral op 
jonge mantelzorgers houden we zicht en we 
voorkomen dat ze overbelast raken.  
Mantelzorgers met een minimaal inkomen 
worden gecompenseerd voor hun reiskosten. 
Ook vrijwilligers ondersteunen we daar waar 
nodig met cursussen en bijeenkomsten.  
 
Betere integratie van asielzoekers en 
statushouders 
De asielzoekers en statushouders in 
Amstelveen moeten goede zorg krijgen.  
Dat gaat verder dan verzorging bij ziekte of bij 
een beperking. Zo moeten statushouders 
bijvoorbeeld watergewenning krijgen, en voor 
de kinderen regelen we dat ze zo snel mogelijk 
een zwemdiploma behalen. Bij inburgering- en 
taalcursussen accepteren we geen ondermaats 
onderwijs, de gemeente moet de regie nemen 
en zorgen voor de juiste kwaliteit. 
 
Positief opvoeden en opgroeien 
Een toegankelijke en laagdrempelige 
adviesfunctie is de basis van lokale jeugdhulp. 
Ouders en hun kinderen staan daarbij 
centraal. Kinderrechten vormen het 
uitgangspunt en beschermen kinderen en hun 
ouders tegen onevenredig overheidsingrijpen: 
het familiegroepsplan staat centraal. In 2020 
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moet de hervorming van de jeugdhulp gereed 
zijn. Daarbij wil GroenLinks een persoonlijke 
benadering en ruim baan voor vakmanschap 
van de jeugdhulpprofessional. Waar mogelijk 
worden ex-cliënten ingezet als 
ervaringsdeskundigen. Aansluitende zorg bij 
de overgang naar volwassenheid is 
gegarandeerd. Er is sluitende nazorg voor alle 
jongeren die terugkeren uit gesloten 
jeugdhulp of detentie.  
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Amstelveners hebben een prachtige stad in het 
groen en GroenLinks wil dat we hier allemaal 
prettig kunnen wonen, jong en oud, arm en 
rijk. Voor jongeren en jonge gezinnen is het op 
dit moment bijna onmogelijk een plek in 
Amstelveen te vinden. Daarom zijn er meer 
betaalbare koopwoningen en sociale 
huurwoningen voor deze groepen nodig. 
Ouderen die naar een kleinere woning 
verhuizen, krijgen daar goede ondersteuning 
bij en geen grote huurstijging. Naast laagbouw 
is er ruimte voor aantrekkelijke hoogbouw, 
daarmee houdt GroenLinks de stad groen en 
de polders open. 
Duurzaam wonen is voor iedereen de 
toekomst. Alle nieuwbouw wordt 
energieneutraal en gasloos, hergebruik van 
materialen wordt gestimuleerd. GroenLinks 
pleit voor een sterke rol van de gemeente in de 
verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad. 

 
Deltaplan Startershuisvesting 
Het aantrekken en vasthouden van 
afgestudeerden en jonge werkenden is van 
groot belang voor de verdere ontwikkeling 
van Amstelveen en onze economie. Dat 
betekent inzetten op zowel nieuwbouw als op 
doorstroming, en met bijzondere aandacht 
voor de doelgroepen starters en jonge 
gezinnen met een middeninkomen. Daarvoor 
komt er een Deltaplan Startershuisvesting. De 
gemeente zet wat GroenLinks betreft ook de 
starterslening door om de stap naar een 
koopwoning voor starters kleiner te maken. Er 
moeten dringend betaalbare starterswoningen 

komen aangezien het gat van sociale huur en 
studentenwoningen met de vrije sector steeds 
groter wordt en Amstelveen nul betaalbare 
woningen heeft bijgebouwd in de afgelopen 
periode. De gemeente zet in op Collectief 
Particulier Ondernemerschap zoals dat bij de 
seniorenappartementen bij Bella Vista is 
gebeurd. Een dergelijk initiatief zorgt voor de 
doorstroom naar een aantrekkelijke kleinere 
woning voor ouderen en creëert ruimte voor 
jonge gezinnen. 
 
Deltaplan Ouderenhuisvesting 
GroenLinks wil ouderen zo veel mogelijk 
helpen zelfstandig te blijven, ouderen willen 
langer thuis blijven wonen. Bijvoorbeeld via 
hulp bij verhuizen, benodigde aanpassingen, 
groepswonen zoals het Thuishuis Amstelveen, 
of speciale mengwoningen. Gemeente en 
corporaties gaan afspraken maken om die 
zelfstandigheid ook echt mogelijk te maken. 
Ook het middelen van de huren wanneer 
ouderen naar een speciale seniorenwoning 
overstappen (kleiner, maar vaak duurder) kan 
helpen de overstap te vergemakkelijken en de 
doorstroming te bevorderen. We zetten in op 
kleinschalige woonzorgprojecten in de buurt 
in plaats van grote centrale woonzorg-
complexen. Door aanpassing van de 
leefomgeving ontstaan senior-vriendelijke 
wijken in de buurt van belangrijke 
voorzieningen zoals kleinschalige 
gezondheidscentra in de buurt. De 
voorzieningen moeten naar ze toe. Zo maken 
we de woningmarkt toegankelijker.  
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Duurzaamheid criterium bij gunning 
projecten 
Duurzaamheidsambities worden een leidend 
criterium bij het gunnen van bouwprojecten 
aan ontwikkelaars. Zo wil GroenLinks dat alle 
nieuwe woningen met de meest 
milieuvriendelijke en energiezuinige 
materialen worden gebouwd, uitstekend 
geïsoleerd zijn, en een mogelijkheid hebben 
om zelf energie op te wekken zonder 
gasaansluiting en energieneutraal worden 
opgeleverd. Met ontwikkelaars wordt 
gestreefd om vaker aanpasbaar te bouwen 
zodat er bijvoorbeeld meer huizen komen die 
voldoen aan nieuwe woonwensen zoals een 
extra werkkamer voor de thuiswerkende ZZP-
er, of voor inwonende ouders. Alle 
bouwprojecten kennen aangepaste woningen 
en worden levensloopbestendig gebouwd.  
 
Lege kantoren omvormen tot woningen 
GroenLinks wil geen kantoren meer 
bijbouwen buiten de al vastgestelde plannen. 
Met ontwikkelaars wordt een programma 
opgezet om te zorgen dat in de behoefte aan 
kantoorruimte wordt voorzien met 
gebruikmaking van bestaande 
kantoorgebouwen. In de toekomst worden alle 
kantoren die worden gebouwd zo ingericht 
dat ze met simpele aanpassingen bruikbaar 
zijn als woning, school, culturele broedplaats 
of hotel. We zetten fors in op ombouw van 
leegstaande kantoren naar woningen voor 
studenten en starters. In eerste instantie zoekt 
de gemeente samen met eigenaren naar een 
nieuwe bestemming, mocht dat echter te 

stroef lopen wil GroenLinks een 
leegstandsverordening voor meer actie.  
 
Regionale samenwerking 
We hebben er als gemeente voor gekozen om 
samen te werken binnen de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA). Binnen de MRA heerst een 
nijpend tekort aan sociale huurwoningen. 
Binnen dit samenwerkingsverband wordt 
Amstelveen gezien als een gemeente die te 
weinig biedt voor een gezamenlijke aanpak 
van dit probleem. Amstelveen legt louter de 
focus op de doorstroom van scheefwoners, 
maar dit blijkt de druk op de sociale 
huursector niet genoeg te verlichten. Er wordt 
in Amstelveen geen sociale huur bij gebouwd 
waar dat in andere gemeentes wel het geval is. 
GroenLinks pleit voor het creëren van 
woningen voor mensen met urgentie (zoals 
arbeidsmigranten, mensen in scheiding, 
daklozen en asielzoekers) aangezien deze 
groep steeds bovenaan de wachtlijst voor een 
sociale huurwoning komt en zo de doorstroom 
hiervan blokkeert. Met een dergelijke aanpak 
zal de druk op de sociale huursector 
aanzienlijk afnemen en draagt onze gemeente 
bij aan de oplossing van een regionaal 
probleem. We offeren geen groen en 
speelruimte op voor verdichting. Wel komt er 
een onderzoek naar binnenstedelijke 
vernieuwingskansen voor de 
Beneluxbaanzone en Bedrijventerrein 
Legmeer. 
 
 
 

Woningdelen mogelijk maken 
Woningdelen, het met meerdere personen 
samenwonen in één zelfstandige woning 
waarbij gezamenlijk een duurzaam 
gemeenschappelijke huishouding gevoerd 
wordt, moet weer mogelijk worden. Het kan 
een goede optie zijn voor mensen die 
onvoldoende wachttijd hebben opgebouwd bij 
Woningnet voor een sociale huurwoning, die 
een te hoog inkomen hebben voor de sociale 
sector, of een te laag inkomen hebben voor de 
vrije sector waar vaak salariseisen gelden of 
geen vast arbeidscontract hebben en daarom 
geen hypotheek kunnen krijgen. Daarnaast is 
woningdelen voor veel jongeren vaak een 
eigen keuze. Men prefereert het samenwonen 
met vrienden of collega’s boven het alleen 
wonen. Woningdelen kan ook van toepassing 
zijn als er een au pair inwoont, er ouders 
inwonen (mantelzorg) of grootouders hun 
studerende kleinkinderen in huis nemen. 
Daarnaast stimuleert GroenLinks initiatieven 
om gemeenschappelijk te wonen. 
Gemeenschappelijk wonen heeft namelijk 
toegevoegde waarde voor de sociale 
duurzaamheid van een buurt. 
 
Ruimte voor bouwen van eigen duurzame 
woningen 
De gemeente stelt ook grond beschikbaar voor 
particulieren die zelf (of groepsgewijs) hun 
duurzame woning willen bouwen, al dan niet 
met gemeenschappelijke voorzieningen. Dit 
bouwen-van-onderop leidt tot minder 
eenheidsworst in de bouw, kan de 
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(nieuw)bouw op gang houden en versterkt het 
buurtgevoel.  
 
Verduurzaming huurwoningen corporaties  
Met woningcorporaties maken we afspraken 
en starten we een banenproject om huizen te 
isoleren en te renoveren om zo alle 
huurwoningen voor 2020 naar gemiddeld 
energielabel B te krijgen. Sociale huurders 
besparen hierdoor op de woonlasten. 
Corporaties zullen minder inzetten op 
nieuwbouw en juist meer op renovatie en 
onderhoud van de bestaande bouw. Op de 
lange termijn zal de bestaande 
woningvoorraad volledig energieneutraal 
moeten worden: optimaal geïsoleerd en zelfs 
energieleverend voor bijvoorbeeld elektrische 
auto of fiets.  We maken scherpe afspraken 
met woningcorporaties over huurprijzen en 
stijgingen daarvan als gevolg van 
verduurzamingsmaatregelen, we maken ook 
afspraken over te verkopen huurwoningen en, 
indien noodzakelijk, terugbouw van 
huurwoningen.  
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We zetten ons maximaal in voor een mooie, 
groene stad, waar geen plek is voor de gifspuit 
of dierenleed, maar wel voor gezond en lekker 
eten, voor onbezorgd buiten spelen en 
sporten, voor bescherming van plant en dier 
en voor genieten van de natuur. Groen en 
onverhard oppervlak zoals onverharde 
parkeerplaatsen maakt de stad ook 
klimaatbestendig.  
 
 
Groene karakter Amstelveen versterken 
GroenLinks is trots op het groene karakter van 
Amstelveen, zoals onze monumentale 
(heem)parken, onze mooie polders met 
weidevogels en ons Amsterdamse Bos. 
Aantasting van al dit groen is voor ons dan ook 
geen optie en nieuwe ontwikkelingen moeten 
goed worden afgestemd met Groengebied 
Amstelland, Groenraad en de bewoners. 
Spelen, sporten, recreëren in en gewoon 
genieten van het groen willen we nog meer 
stimuleren, waar het college hier de afgelopen 
periode juist op heeft bezuinigd. GroenLinks 
wil het makkelijker maken voor bewoners om 
hun directe woonomgeving te vergroenen 
door bijvoorbeeld geveltuintjes aan te leggen 
of samen in de buurt een veld of groenstrook 
te onderhouden. Daarnaast willen we 
Amstelveners aanmoedigen een echte 
ecologisch verantwoorde duurzame tuin aan 
te leggen. GroenLinks pleit voor een groene 
oplossing waar mogelijk, zoals de aanleg van 
groene parkeerplaatsen. 
 
 

Ecologisch groenbeheer  
Gelukkig zijn we al gestopt met RoundUp, nu 
stoppen we ook met gif voor specifieke 
onkruidsoorten. Groenbeheer op basis van 
natuurwaarde in plaats van alleen het mooie 
plaatje is gezonder voor de natuur en 
goedkoper. Wij willen planten de ruimte geven 
en zoveel mogelijk gebruik maken van 
(inheemse) planten en bomen die allerlei 
diersoorten aantrekken. Wij zijn voor maaien 
en afvoeren i.p.v. klepelen van gras, onkruid 
en riet. Dat zorgt voor natuurlijk begroeide 
oevers die veilig zijn voor dieren. Ook gaan we 
voor meer onderhoudsarme planten in plaats 
van gazon en zetten we in het openbaar groen 
in op specifieke CO2 –bindende bomen en 
struiken.  
 
Sporten en uitdagend buiten spelen  
Bewegen begint bij buitenspelen, GroenLinks 
gaat voor uitdagende, veilige speelplekken om 
de hoek. Maar ook sport op school en goede 
voorzieningen voor jongeren en volwassenen 
met toegankelijke sportclubs en faciliteiten 
voor solosporters zijn van belang. 
Speelplekken en groen direct voor je huis 
worden vanzelfsprekend bij 
nieuwbouwprojecten. Bij scholen zorgen we 
voor groene, avontuurlijke schoolpleinen. Zo 
kunnen  
Amstelveense kinderen op veel meer plekken 
veilig buitenspelen en lekker ravotten in het 
groen. Alle scholen doen mee aan een 
programma voor gezond voedsel en 
natuureducatie. Daarnaast biedt de 
Noorderlegmeer polder de mogelijkheid voor 
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de ontwikkeling van educatieve land en 
tuinbouw. 
 
Bewust omgaan met voeding 
Wij vinden het belangrijk om kinderen zo 
vroeg mogelijk met natuur en verantwoorde 
voeding in contact te brengen.  Dat doen we 
met alle mogelijkheden die bijv. schooltuinen, 
educatie bij de boer, schooldak-akkers en 
Elsenhove te bieden hebben. Ook willen wij 
kinderen bewuster maken van de impact die 
hun afval en eetgewoontes kan hebben op de 
natuur en het klimaat. Praktische voorbeelden 
zoals een wormenhotel kunnen deze thema’s 
illustreren. Om kinderen vertrouwd te maken 
met fruit en gezond eten is er een Pluktuin in 
Amstelveen. Iedere school krijgt een tuin 
waarin kinderen zelf groente en fruit kunnen 
telen en bestaande schooltuinen kunnen hun 
functie uitbreiden voor een breder publiek. 
Stadslandbouw zorgt voor lokaal en vanuit 
gemeenschapszin geproduceerde, groenten en 
fruit. GroenLinks wil dat elke wijk de 
mogelijkheid krijgt om een eigen moestuin in 
te richten. Initiatieven worden gesteund door 
braakliggende gronden beschikbaar te stellen 
en door belemmerende regels weg te nemen. 
Hier kan het Right to Challenge principe 
worden gebruikt waar wijken of lokale 
groepen zelf een groengebied in beheer 
kunnen nemen. Met een regionale 
voedselstrategie geven we, samen met 
buurgemeenten, veel aandacht aan biologische 
landbouw, zorglandbouw, verduurzaming van 
gangbare land- en tuinbouw, dierenwelzijn, 
biodiversiteit en volksgezondheid. 

Focus op dierenwelzijn  
Amstelveen moet diervriendelijker worden. 
Muizen, ratten, duiven, ganzen, konijnen en 
mollen maken onderdeel uit van een gezonde 
leefomgeving, maar kunnen ook overlast 
veroorzaken. GroenLinks wil dat dieren zoveel 
mogelijk in leven worden gelaten en 
diervriendelijke manieren ondersteunen om 
eventuele overlast aan te pakken. Dat kan door 
voedsel onbereikbaar te maken, 
nestgelegenheid ontoegankelijk te maken of 
goede afrasteringen te plaatsen. 
Natuurvandalisme pakken we net zo hard aan 
als gewoon vandalisme. De dierenambulance 
moet de benodigde handvatten krijgen om 
optimaal te kunnen functioneren. 
Medewerkers van Dierenambulance weten 
hoe ze in voorkomende gevallen ook mensen 
op zorgmogelijkheden kunnen wijzen, 
aangezien er recentelijk steeds meer casussen 
verschijnen waar de verwaarlozing van dieren 
gepaard gaat met sociale isolatie en 
verwaarlozing van personen zelf. GroenLinks 
wil specifieke aandacht voor de wilde en 
honingbijen, hommels en andere insecten die 
met bestuiving een cruciale rol spelen in onze 
voedselvoorziening. Met bijenhouders en 
groenbeheer wordt een plan gemaakt om 
Amstelveen aantrekkelijker te maken voor 
bijen, zoals slimmer maaien en ruimte voor 
grondholletjes. Braakliggende gronden 
worden ingezaaid met speciale bijen- of 
vlinderbloemen. 
 
 
 

Open, stille groene polders 
Onze mooie open polders zijn een groot 
pluspunt voor Amstelveen. Dat wil GroenLinks 
zo houden. Daarom sparen we het 
buitengebied als het gaat om nieuwbouw. 
Nieuwe woonwijken in open gebied zijn voor 
GroenLinks uitgesloten. Ook komt er wat ons 
betreft geen uitbreiding van sportvelden en 
sportgebouwen in het buitengebied. 
Amstelveen werkt niet mee aan concessies 
voor de winning van steenkoolgas of 
schaliegas in de polders. We gaan voor 
gezonde recreatie in het buitengebied door het 
maken van een fiets- en wandelpad over de 
ringdijk van de Bovenkerkerpolder. Een 
ringweg door die polder is voor GroenLinks 
onbespreekbaar. We verbinden de groene 
gebieden met elkaar zoals met de Groene As 
het geval is (ecologische verbinding tussen 
Spaarnwoude en Amstelland). Daarom wil 
GroenLinks de inrichting van een ecologische 
zone langs de Nesserlaan mogelijk maken. 
Hiermee wordt niet alleen natuur en 
biodiversiteit bevorderd, maar komt er ook 
een mooi recreatiegebied. Deze zone biedt 
bovendien veiligheid aan wandelaars en 
fietsers, die anders blijven aangewezen op de 
Nesserlaan. Tenslotte pleit GroenLinks voor 
het verbinden van Amstelveen met 
Amsterdam West via een bospont. 
 
Gezonde leefomgeving 
De Amstelveense waterkwaliteit wil 
GroenLinks verbeteren door hemelwater te 
scheiden van afvalwater. De waterzuivering 
wordt zodanig verbeterd dat afvalwater op 
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den duur als oppervlaktewater kan worden 
gebruikt. Hierdoor wordt Amstelveen voor 
haar oppervlaktewater zelfvoorzienend en 
hoeft er dus geen gebiedsvreemd, vervuild 
water meer te worden binnengelaten. Het 
oppervlaktewater van de Poel zal zo in 
kwaliteit verbeteren en moet regelmatiger 
gecontroleerd worden zodat het op termijn 
ook mogelijk wordt om er in te zwemmen. En 
hier dringen we op aan bij het waterschap 
Rijnlanden. 
Iedere lente doet de gemeente een wijk-kijk: 
samen met buurtkinderen inspecteert zij alle 
speelplekken. Wat kapot is, wordt gerepareerd 
of vervangen; rommel wordt opgeruimd. 
Tenslotte wil GroenLinks dat geluidsoverlast 
en de uitstoot rondom de Beneluxbaan, de A9 
en van het vliegverkeer gemeten in plaats van 
berekend wordt. Dit kan door fijnstofmeters 
aan de Amstelveners aan te bieden. Met onze 
plannen maken we Amstelveen groener, 
gezonder en kindvriendelijker. De 
Amstelveense jeugd groeit op in een groene en 
aantrekkelijke omgeving. Bij 
inrichtingsplannen voor de buitenruimte 
wordt 5% gereserveerd voor 
speelvoorzieningen die met de doelgroep zelf 
wordt ingevuld. 
 
  



 14 

De tijd van crisis ligt achter ons. Daarom 
moeten we juist nú innoveren en investeren in 
een groene circulaire economie. Geen 
symboolpolitiek, maar met praktisch beleid 
laten zien dat duurzaamheid loont. Door 
voorloper te zijn in innovatieve, duurzame 
bedrijvigheid scheppen we groene groei en 
nieuwe werkgelegenheid. 
 
 
Efficiënte rol gemeente in duurzame 
ontwikkelingen 
GroenLinks wil dat de gemeente binnen een 
jaar al haar producten duurzaam inkoopt. Dat 
betekent dat de gemeente zoekt naar lokale, 
biologisch geteelde producten. Zodoende 
wordt de lokale economie gestimuleerd en 
krijgen kleine stadsboerderijen een extra 
stimulans. Er zijn altijd redenen te bedenken 
om vernieuwing en experimenteren tegen te 
houden. GroenLinks wil echter juist mensen 
ondersteunen die buiten bestaande structuren 
iets voor elkaar kunnen krijgen: ondernemers 
die tegen de stroom ingaan samen met 
enthousiaste Amstelveners. Dat doet ze los 
van, maar met gebruikmaking van de 
faciliteiten die de gemeentelijke organisatie 
heeft. Zo maken we innovatie en 
duurzaamheid leidend in onze lokale 
economie.  
 
Investeren in groene innovatieve 
technieken 
Amstelveen wil in 2040 energieneutraal zijn. 
Volgens GroenLinks kan dat ambitieuzer. 
Amstelveen moet de groenste en duurzaamste 

stad van de regio zijn. Juist in deze tijd van 
economische groei is het belangrijk én 
rendabel om te investeren in groene, 
innovatieve technieken.  
GroenLinks wil dat de gemeente het goede 
voorbeeld geeft en in samenwerking met 
schoolbesturen, sportverenigingen en 
maatschappelijke instellingen de 
(gemeentelijke) gebouwen verduurzaamt. Dit 
doet de gemeente door zelf te investeren in de 
verduurzaming van de panden en (een deel 
van) het voordeel op de energierekening terug 
te vragen aan de samenwerkende partners. De 
plaatsing van zonnepanelen op het dak van het 
dorpshuis van Nes aan de Amstel, waar 
bewoners in kunnen investeren, is hier een 
uitstekend voorbeeld van. Ook zal de 
gemeente kantoren en bedrijven stimuleren 
zonnepanelen op hun daken te plaatsen en 
door te gaan met collectieve inkoop van 
zonnepanelen tegen een scherpe prijs. Via de 
ZonAtlas kan iedereen zien wat zonnepanelen 
op zijn dak zouden opleveren.  Flatgebouwen 
met een vereniging van eigenaren moet de 
gemeente helpen met verduurzaming. De 
gemeente brengt ook het eigen 
energieverbruik omlaag. Alle gemeentelijke 
gebouwen krijgen minimaal het energielabel 
A.  
 
Een circulaire economie  
De circulaire economie is een economisch 
systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid 
van producten en grondstoffen te 
maximaliseren en waardevernietiging te 
minimaliseren. Anders dan in het huidige 
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lineaire systeem, waarin grondstoffen worden 
omgezet in producten die aan het einde van 
hun levensduur worden vernietigd. Het 
recyclen van afval is hierin een belangrijk 
onderdeel waarin al veel ontwikkeling gaande 
is. Maar waar nu de focus vooral ligt op het 
circulair maken van het systeem nadat een 
product is geproduceerd en gebruikt, wil 
GroenLinks dat de focus nu ook komt te liggen 
op een duurzame manier van produceren. Dit 
betekent minder plastic verpakkingen en 
minder transport. Zodoende zullen 
tegelijkertijd producten uit de regio een 
stimulans krijgen. Daarnaast moeten er in elke 
wijk repair-cafés komen. Dit zorgt er niet 
alleen voor dat producten worden hergebruikt 
maar creëert ook bewustzijn onder mensen 
over hoe wij met producten omgaan en over 
ons consumeringsgedrag. 
 
Vaart maken met gasvrije wijken 
Amstelveen moet in de regio koploper worden 
op het gebied van duurzaamheid. Om dit te 
realiseren zal Amstelveen meedoen met de 
Green Deal Aardgasvrije wijken. Met deze deal 
moet de helft van alle bestaande 
eengezinswoningen, winkels en 
kantoorgebouwen in de Amstelveense wijken 
in 2030 van het gas af zijn, anders worden de 
klimaatdoelstellingen een onmogelijke opgave. 
 
Pilot met energieneutrale buurt 
In verschillende Nederlandse gemeenten 
experimenteert men met energieneutrale 
wijken. Kleine gemeenschappen die samen 
hun eigen energie opwekken en gebruiken, 

hun afvalwater hergebruiken en zo duurzaam 
mogelijk leven. GroenLinks zou in Amstelveen 
graag zo’n buurt zien. Door een ‘smart grid’ 
kan alle elektrische apparatuur op gepaste 
momenten aan en uit gaan (denk aan 
wasmachines die wassen als men naar werk 
is), en met een vergistingstank kan afvalwater 
omgezet worden in energie. GroenLinks wil 
projectontwikkelaars en bewoners 
ondersteunen in het opzetten van zo’n wijk.  
 
Verduurzaming woningen en gebouwen 
Met woningcorporaties wordt een 
stappenplan gemaakt om de sociale 
huurwoningen in 2030 energieneutraal te 
maken. Ondernemers hebben veel 
mogelijkheden om kosten te drukken als zij 
duurzamer ondernemen en samenwerken. 
Wie zelf energie wil besparen of produceren 
wordt door de gemeente ondersteund met 
informatie en vergunningverlening, en samen 
met hen zorgen we dat er geen warmte 
verloren raakt door openstaande deuren, er 
efficiënter gekoeld wordt, led-verlichting 
wordt gebruikt etc.  
Bij nieuwbouw wordt Cradle2Cradle, gasloos 
en klimaatneutraal bouwen de norm en 
gebruiken we altijd hernieuwbare of 
gerecyclede grondstoffen. Elk bouwplan wordt 
getoetst op zijn energielabel.  Afhankelijk van 
energiezuinigheid/-neutraliteit worden de 
gemeentelijke leges verlaagd, ook bij 
bedrijfsgebouwen en winkels. Voorlopende 
duurzame ondernemers brengen we samen in 
het Energie ontbijt wat sinds kort is ingezet in 
Amstelveen. Dit is een tweemaandelijkse 

ontmoeting waar ambtenaren, raadsleden, 
Amstelveners en bedrijven bijeen komen om 
nieuwe mogelijkheden op het gebied van 
duurzaamheid te bespreken en te 
ontwikkelen. GroenLinks zal zich hier actief 
voor blijven inzetten.  
 
Meer afvalscheiding en betere recycling 
Amstelveen heeft nog steeds een te laag 
percentage aan afvalscheiding, terwijl betere 
scheiding goed voor het milieu is én goed voor 
je portemonnee. Plastic en metaal zal vanaf 
2018 apart worden ingezameld. GFT-
inzameling kan nog sterk worden verbeterd, 
vooral bij hoogbouw. Samen met koeriers-en 
bestelservices zorgen we voor betere recycling 
van gebruikt (frituur)vet en inktcartridges: als 
ze je pizza komen brengen nemen ze je 
gebruikte vet mee terug (ipv met een lege auto 
of scooter terug te rijden). Al het ingezamelde 
GFT wordt verwerkt tot bio-energie. 
 
Wijkwinkelcentra levendig en 
toekomstbestendig 
Om te zorgen dat de wijkwinkelcentra met 
lokale ondernemers levendig en 
toekomstbestendig blijven, komt er een 
overkoepelend detailhandelsplan. Het 
betrekken van Amstelveners bij de 
ontwikkeling van wijkwinkelcentra, is 
essentieel voor GroenLinks. Bereikbaarheid is 
een belangrijk onderdeel van de 
toekomstbestendige ontwikkeling van 
wijkwinkelcentra, zowel lopend, met de fiets, 
het OV, als de auto. Wat GroenLinks betreft 
gaan bewoners voor hun dagelijkse 
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boodschappen naar de wijkwinkelcentra, en 
behoudt het Stadshart een meer regionale 
functie. Het Oude Dorp moet zijn unieke 
karakter behouden. GroenLinks streeft hier 
naar meer ruimte voor terrasjes, het 
stimuleren van de combi Kunst & Culinair en 
zorgen voor een goede oplossing voor het 
parkeren. 
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Onderwijs is de sleutel tot zelfontplooiing, 
emancipatie en economische zelfstandigheid. 
Door nieuwe verbindingen stimuleren we 
talenten, geven we ze een bredere blik op de 
wereld en betere kansen voor de toekomst. 
Niet iedereen met dezelfde talenten heeft 
dezelfde kansen. De kansenongelijkheid is 
toegenomen. GroenLinks wil niet dat de 
portemonnee of de opleiding van je ouders je 
kansen in het onderwijs bepalen.  
 
 
Onderwijs dat gelijke kansen biedt 
Ieder kind verdient een goede start. Ons 
onderwijs moet er daarom op gericht zijn om 
de achterstanden waarmee kinderen beginnen 
weg te werken. De talenten van onze kinderen, 
zowel van hoogbegaafde als van minder 
begaafde, moeten volledig tot hun recht 
kunnen komen. Geen enkele jongere mag 
voortijdig afhaken of worden afgeschreven. 
Iedereen die leerplichtig is zit op school, of 
volgt een leerwerktraject.  
GroenLinks maakt zich ernstige zorgen over 
het toenemende schaduwonderwijs en de 
kansenongelijkheid die hierdoor ontstaat. 
Minima moeten met een Amstelveenpas op 
een goedkopere basis gebruik kunnen maken 
van een aantal van dergelijke voorzieningen. 
Ieder kind verdient maatwerk. We maken ons 
sterk voor een betere samenwerking van 
scholen en jeugdhulp om tot dat maatwerk te 
komen. 
 
 

Extra taalles voor kinderen met een 
achterstand 
Met het grote aantal internationale bedrijven 
in en rond Amstelveen en de komst van 
asielzoekers / statushouders, is één van de 
grootste uitdagingen om zij-instromers met 
een (taal)achterstand snel aansluiting te 
bieden op het huidige onderwijs. Dat vraagt 
extra inzet op taalonderwijs voor deze 
leerlingen, het hele jaar door en aangepast aan 
de individuele (taal)wensen/behoeften.  
De financiële middelen voor de VVE (voor- en 
vroegschoolse educatie) moeten voldoende 
zijn om alle peuters met een taalachterstand te 
ondersteunen. 
 
Schone, veilige en groene scholen 
Goed onderwijs is alleen mogelijk in prettige 
schoolgebouwen die passen bij de eisen van 
deze tijd: schoon, veilig, comfortabel en groen. 
De gemeente stimuleert scholen 
energiebesparende voorzieningen als 
zonnepanelen aan te brengen, zowel vanuit de 
voorbeeldfunctie naar leerlingen als ook om 
kosten te besparen. Schoolpleinen worden 
groen en avontuurlijk ingericht. 
Schoolkantines verkopen (uitsluitend) 
gezonde voeding. Samenwerking tussen 
scholen, wijkplatforms, ouders en anderen 
binnen het project Eetbaar Amstelveen levert 
een belangrijke bijdrage aan een gezonde en 
lokale voeding van kinderen op school én 
thuis. In dit kader moet elke Amstelveense 
basisschool kunnen beschikken over 
schooltuintjes. 
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Aandacht voor anti-pestprogramma 
De anti-pestprogramma’s zijn al een bekend 
fenomeen. Toch blijft dit constant aandacht 
vragen vanwege de ontwrichtende werking 
die het heeft op leerlingen die gepest worden. 
De gemeente gaat er actief op toezien dat elke 
school een goed werkend anti-pestprogramma 
heeft of de uitgangspunten van ‘de vreedzame 
school’ hanteert. De aanpak van pesten op 
scholen en binnen verenigingen via positieve 
gedragsbeïnvloeding is een van de 
speerpunten voor de komende vier jaar. 
 
Verbinden van scholen met 
kennisinstellingen en bedrijven in de regio 
De Amstelveense middelbare scholen doen het 
goed en daar is GroenLinks trots op. In het 
voortgezet onderwijs zet de gemeente zich 
samen met de scholen in om te zorgen voor 
voldoende plekken zodat iedere Amstelveense 
leerling die dat wil naar een Amstelveense 
school kan. Amstelveen is een gemeente met 
grote kennisinstellingen om de hoek die een 
grote rol kunnen spelen in innovatie. We 
zoeken samenwerking met bijvoorbeeld de VU 
om met het bedrijfsleven een nieuwe maak- en 
kennisindustrie in de regio te laten ontstaan 
rondom duurzaamheid met als speerpunten: 
duurzaam ondernemerschap, gezonde 
voeding, groene chemie, schoon vervoer en 
kennisbedrijven. Ook kunnen bedrijven 
helpen om stageplekken voor Amstelveense 
jongeren te regelen. 
 
 
 

Zorgen dat inwoners altijd door kunnen 
leren 
Leren hoort bij alle leeftijdsgroepen en moet 
daarom voor iedereen, in elke levensfase, 
gefaciliteerd worden. Een leven lang leren. 
Daarin kan de gemeente iedere Amstelvener 
helpen. De Volksuniversiteit op het Stadshart 
moet daarvoor bijvoorbeeld blijven bestaan, 
desnoods met hulp van de gemeente. Op die 
manier hou je onderwijs voor iedereen 
toegankelijk, ook voor mensen die op latere 
leeftijd nog door willen leren.  
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Amstelveen verandert in hoog tempo van 
karakter. Was het vroeger vooral een 
slaapstad met een bevolking die daar tevreden 
mee was, steeds meer is Amstelveen een 
zelfbewuste moderne stad in het groen naast 
Amsterdam. En dat vraagt om een bestuur dat 
de kansen van die veranderende positie volop 
benut. De ‘slapers’ moeten steeds meer het 
stuur overgeven aan de inwoners die de 
kansen van die stad in het groen willen 
benutten. Het Stadshart moet organisch 
groeien tot een centrum waar wonen, werken 
en studeren elkaar versterken. De polder 
krijgt alle bescherming om het groen te 
behouden en te versterken. 
 
 
Uilenstede als bruisende studentencampus  
Uilenstede is met zo’n 3000 studenten de wijk 
van Amstelveen met de jongste Inwoners.  De 
bewoners van Uilenstede moeten betrokken 
blijven bij het verder inrichten van de campus, 
zodat het de bruisende studentencampus 
wordt die de studenten graag willen. 
GroenLinks wil er werk van maken dat we 
deze groep ook na hun studententijd aan 
Amstelveen binden, door onder anderen 
afstudeerstages op HBO- en WO-niveau en 
meer woningen voor young professionals.   
  
Gelijke behandeling en diversiteit 
Iedereen moet kunnen vertrouwen op een 
gelijke behandeling. Geloof, geslacht, 
lichamelijke of geestelijke gezondheid, 
seksuele oriëntatie of nationaliteit mogen 
nooit een reden zijn voor pesten, uitsluiting of 

discriminatie. Op initiatief van GroenLinks is 
de gemeente begonnen hier actie op te 
ondernemen. Samen met o.a. ouders, scholen 
en sportclubs blijven we erop letten dat 
iedereen erbij hoort en mee kan doen. Het 
homovriendelijke keurmerk ‘de roze loper’ 
behoort door alle verzorgingshuizen gehaald 
te worden en een veilig klimaat voor álle 
inwoners is cruciaal. Er komt een werkgroep 
van bekende Amstelveners die zich publiek 
inzetten voor meer tolerantie, verbinding en 
hoffelijkheid. De regenboogzebra op het 
Stadshart moet ook model staan voor 
Amstelveens beleid. 
  
Veiligheid van, voor en met iedereen 
Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor 
vrijheid. GroenLinks vindt dat iedereen zich 
veilig moet voelen, zowel thuis als op straat, in 
een café of op het voetbalveld. 
GroenLinks wil dat de gemeente Amstelveen 
meer investeert in het voorkomen van geweld 
in de privésfeer en in de openbare ruimte. Dit 
moet de gemeente doen door enerzijds te 
investeren in een integrale op herstel gerichte 
benadering. Anderzijds moet een positief 
veiligheidsbeleid worden ontwikkeld, waarbij 
handhaving een sluitstuk is. 
Een integrale, op herstel gerichte benadering 
kan volgens GroenLinks alleen door een goede 
samenwerking tussen burgers en politie en 
professionals bezig met onderwijs, inkomen, 
zorg, leefomgeving en huisvesting. Op het 
moment dat al vroeg wordt gesignaleerd dat 
een kind of jongere een risico wordt, moet een 
proactieve benadering worden ingezet door 
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de samenwerkende partners, om te 
voorkomen dat iemand een grens overgaat.  
Het positief veiligheidsbeleid zal voor 
Amstelveen betekenen dat eerst gekeken 
wordt naar acties en middelen die gedrag 
positief kunnen beïnvloeden en gewenst 
gedrag stimuleren. Preventief fouilleren en 
cameratoezicht worden slechts bij hoge 
uitzondering ingezet. De inrichting van 
buurten en de openbare ruimte of het goed 
verlichten van een tunnel heeft meer effect op 
het stimuleren van positief gedrag dan het 
ophangen van een paar camera’s. 
 
Optimale digitale infrastructuur: 
Internet is wat GroenLinks betreft een nieuwe 
nutsvoorziening die voor iedereen altijd 
beschikbaar moet zijn tegen niet-commerciële 
tarieven. Daarom willen we een openbaar 
dekkend wifi-netwerk in heel Amstelveen, te 
beginnen met het Stadshart, Uilenstede en de 
wijk-/jongerencentra. Ook benutten we 
maximaal de subsidies voor aanleg van 
glasvezelnetwerken.  
 
Ruimte voor activiteiten door jongeren 
We betrekken kinderen en jongeren actief bij 
alles wat over hen gaat. GroenLinks wil met 
jongeren in gesprek om hen te stimuleren en 
uit te dagen en om in te spelen op hun 
behoeftes. We praten niet alleen over 
jongeren, maar vooral ook mét jongeren als 
het gaat over bijv. de inrichting van speel-, 
sport- en ontmoetingsplekken, het 
jongerenwerk en de bestrijding van 
jongerenoverlast. GroenLinks wil zich samen 

met jongeren blijven richten op activiteiten 
die zowel leuk als nuttig zijn. Met sport, 
cultuur en het jongerenwerk helpen we 
jongeren om zelf een goed en modern 
programma neer te zetten. Verder mag 
iedereen hangen, zolang je maar geen overlast 
veroorzaakt.   
  
Ruimte voor kunstenaars 
Kunstenaars laten zien dat op verschillende 
manieren naar de wereld gekeken kan 
worden. Het is voor Amstelveense 
kunstenaars vaak moeilijk goede betaalbare 
atelierruimtes te vinden. GroenLinks wil dat 
de gemeente jonge kunstenaars op weg helpt 
door atelierruimte ter beschikking te stellen. 
De ruimte voor de ateliers kunnen in 
samenspraak met de kunstenaars ruimer 
ingezet worden, waardoor er een verbinding 
komt tussen buurt en kunst. Ook een 
uitwisseling met jonge internationale 
kunstenaars is van belang. Samen met 
commerciële partijen wil GroenLinks werk 
maken van culturele broedplaatsen, plekken 
waar kunstenaars en commercie kunnen 
samenkomen, repeteren of werken aan 
creatieve projecten. Meer van zulke 
broedplaatsen realiseren we in leegstaande 
panden.  
  
Bruisend cultuurleven 
Kunst en cultuur laten de stad bruisen, bieden 
mensen de mogelijkheid zichzelf te 
ontwikkelen en ontplooien, en houden 
Amstelveen ook economisch aantrekkelijk. 
GroenLinks wil geld voor cultuur meer en 

beter inzetten voor vernieuwende initiatieven 
zoals graffiti, mode, fotografie en nieuwe 
mediakunst. Daarnaast komt er een 
Amstelveens Amateurfestival waarin iedereen 
kan zien wat Amstelveen te bieden heeft. Ook 
gaat de gemeente instellingen ondersteunen 
bij het creëren van meer private 
inkomsten.  GroenLinks wil samen met lokale 
ondernemers komen tot een plan om 
Amstelveen ook in de avonduren een 
aantrekkelijker uitgaansleven te 
geven. Cultuurparticipatie is mogelijk voor alle 
jongeren.  Waar dat een probleem is wordt via 
de Amstelveenpas en een jeugdcultuurfonds 
deelname veiliggesteld. Daar waar het voor de 
cultuurinstelling problematisch is om 
Amstelveenpaskorting door te voeren springt 
de gemeente bij. De gemeente stimuleert 
samenwerking tussen de verschillende 
cultuurinstituten.  
Het cultuurcentrum Griffioen verdwijnt uit 
Uilenstede. GroenLinks wil in overleg gaan 
over de nieuwe bestemming van het huidige 
Griffioengebouw, en over de samenwerking 
met Griffioen op de nieuwe locatie op de 
campus van de VU. Veel Amstelveners maken 
immers gebruik van het culturele aanbod bij 
deze organisatie. 
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GroenLinks vindt dat Amstelveners actief 
moeten worden betrokken bij nieuwe 
ontwikkelingen. Zodoende krijgen wijken en 
bewonersgroepen meer kennis en 
verantwoordelijkheid over de inrichting van 
hun directe leefomgeving. Daarnaast zal de 
gemeente ondersteuning bieden aan de 
bewoners en bestaande (informele) 
organisaties bij het opzetten van nieuwe 
initiatieven en vormen van participatie. Om 
deze samenwerking tussen burger en 
ambtelijk bestuur verder te intensiveren pleit 
GroenLinks voor een heldere en open 
informatieverstrekking vanuit de gemeente. 
 
 
Een andere, open bestuurscultuur 
Veel inwoners ervaren het bestuur aan de Poel 
nog altijd als een gesloten bolwerk. Daarom 
wil GroenLinks Amstelveen een andere 
bestuurscultuur: we gooien de deuren en de 
ramen van het raadhuis wijd open. Bij alle 
plannen en veranderingen moeten betrokken 
bewoners meegenomen worden bij het 
ontwikkelen ervan. Jongeren gaan 
meebeslissen in plaats van meepraten in 
Amstelveen: er wordt een project ontwikkeld 
dat uiteindelijk leidt tot een jongerendenktank 
en plangroep. 
 
Inwoners en wijken laten beslissing over 
hun buurt 
Ambtenaren van de gemeente krijgen kansen 
om de stad in te gaan en samen met inwoners 
veranderingen te realiseren. Zij richten zich 
daarbij op het enthousiasmeren van de 

inwoners en het beschikbaar stellen van 
middelen. De gemeente is sterk in 
communicatie en die kracht gaat de stad 
inzetten om initiatieven te ondersteunen. De 
communicatie wordt niet ingezet om het 
imago van de gemeente op te poetsen, maar 
om bekendheid te geven aan bestaande en 
nieuwe initiatieven van de inwoners zelf, of 
het nu bijvoorbeeld gaat om een gezamenlijke 
moestuin, om vormen van collectieve schone 
energie of om een experimentele website om 
elkaar te helpen in de zorg. 
 
Rechten en budget voor wijken 
Met wijkbudgetten en buurtakkoorden geeft 
GroenLinks bewoners de zeggenschap over 
hun eigen buurt. We geven de inwoners 
ruimte om af te wijken van de platgetreden 
paden bij de inrichting van hun 
woonomgeving. De inwoners bepalen zelf of er 
een speeltuin of een park komt. De inwoners 
maken voortaan de keuzes en de gemeente 
helpt bij het invullen, in plaats van andersom. 
Zoals ook blijkt bij Right to Challenge is steun 
en begeleiding van de gemeente nodig om er 
een succes van te maken. Burgerinitiatieven 
staan vaak dwars op de gemeentelijke 
opdeling van de ambtelijke organisatie en 
budgetten en het vraagt een extra inspanning 
van de gemeente om de burgers hierin te 
faciliteren. 
Een digitaal platform kan helpen om de 
inwoners de knoppen in handen te geven en 
verbinding te bevorderen: verbinding tussen 
inwoners in een buurt, tussen de burgers en 
de regionale samenwerkingsverbanden, 
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tussen de wijken en buurten, tussen de polder 
en de stad. 
 
De lokale democratie versterken 
In Amstelveen moet de participatieve 
democratie versterkt worden. Inwoners doen 
niet alleen mee, de Amstelveners denken ook 
mee bij het besturen van de stad en moeten 
ook de kans krijgen mee te beslissen. Dat kan 
met referenda, enquêtes of nieuwe vormen 
van representatieve inbreng. De inwoners 
bepalen hoe zij dat het liefst willen. 
Daarom streeft GroenLinks naar een 
Raadsakkoord in plaats van een college-
akkoord. Juist om het bestuur en de 
bestuurscultuur te moderniseren is een brede 
steun in de gemeenteraad nodig. Amstelveners 
moeten hun bestuur zelf kunnen controleren. 
Daarom wordt open informatie de norm bij de 
gemeente. 
 
Inwoners betrekken bij regionale 
samenwerking 
Inwoners weten vaak niet dat er regionale 
verbanden tussen gemeenten bestaan. Toch 
zijn die belangrijk, bijvoorbeeld voor vervoer, 
fijnstofmetingen of soa-tests. Om de burger 
meer inspraak te geven is het belangrijk ze 
inzicht te geven in en te betrekken bij deze 
samenwerkingen. Zeker nu er steeds meer 
regionale samenwerking komt, bijvoorbeeld 
bij duurzaamheid of wonen. Daarom wordt 
betrokkenheid van de inwoners nog 
belangrijker. De gemeente gaat de inwoners 
veel beter informeren over de kansen die deze 
samenwerking biedt. En Amstelveen gaat de 

inwoners betrekken bij het benutten van die 
positie.  
 
Goede lokale media 
Een sterke lokale democratie vraagt om goede 
en onafhankelijke lokale media. Zonder een 
onafhankelijke pers die het bestuur kritisch 
volgt en de bevolking informeert, kan een 
democratie niet goed functioneren.  Op dit 
moment hebben de bestaande media niet 
voldoende middelen om die functie optimaal 
te vervullen. Om dit te verbeteren is 
samenwerking nodig tussen de verschillende 
media in de stad: RTV Amstelveen, 
Amstelveens Nieuwsblad, verschillende lokale 
blogs, enzovoort. Media kunnen bijvoorbeeld 
elkaar ondersteunen in onderzoeken die 
uiteindelijk leiden tot een verbetering van de 
positie van de Amstelvener. Er komt een 
lokaal media fonds om die samenwerking te 
bevorderen, gericht op het versterken van de 
lokale nieuwsvoorziening. 
 
Uitstekende digitale voorzieningen 
ICT heeft zich de laatste jaren in Amstelveen in 
hoog tempo ontwikkeld tot een uitdijende 
kostenpost. Dat moet veranderen door meer 
samenwerking met andere gemeenten in VNG-
verband. Door samenwerking kunnen we 
leren van andere gemeenten en gaan de 
kosten omlaag. De inwoners en de bedrijven in 
Amstelveen hebben recht op een betaalbare 
optimale digitale dienstverlening: zorgen dat 
je vergunningen en documenten online kan 
aanvragen in plaats van aan het loket. Deze 
digitale dienstverlening moet voor alle 

inwoners laagdrempelig toegankelijk worden, 
bijvoorbeeld door te werken met duidelijke 
pictogrammen. Doordat Amstelveen hierin 
achterop is geraakt, blijven kansen op echte 
technologische innovatie nu liggen. Dat moet 
veranderen. 
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GroenLinks zet in op betere bereikbaarheid en 
schonere lucht. Binnen Amstelveen moet de 
fiets of elektrisch vervoer de norm zijn. Het OV 
moet sneller, schoner, veiliger en 
betrouwbaarder worden. GroenLinks zet zich 
in voor een duurzame bereikbaarheid van 
Amstelveen en een vlotte wijkontsluiting, 
zodat de overlast in de stad beperkt blijft. 
 
 
Veilig, snel, en comfortabel per fiets 
Voor GroenLinks krijgen fietsers binnen het 
verkeersbeleid prioriteit. Fietsen is gezond, 
schoon en vaak het snelste vervoer binnen de 
stad. Dat betekent dat we kiezen voor veilige, 
snelle fietsroutes door heel Amstelveen met 
meer veilige fietsparkeerplekken. Ook krijgen 
stoplichten op belangrijke fietsroutes aftellers 
en regensensoren (sneller op groen bij regen) 
om het voor fietsers prettiger te maken. 
Scooters weren we van het fietspad, dat is 
veiliger en gezonder. Auto’s zijn minder 
leidend. Alle woonbuurten worden ingericht 
als 30 km gebieden conform de landelijke 
‘Duurzaam Veilig’ richtlijnen. Fietsen wordt 
pas aantrekkelijk op een comfortabel wegdek. 
Daarom maken we een grote inhaalslag bij het 
onderhoud van fietspaden. Tijdens de 
verbouwing rondom de Beneluxbaan in 
aanloop naar de Amstelveenlijn moeten de 
fietspaden beter onderhouden worden. We 
gaan ook door met het weghalen van obstakels 
als paaltjes, drempels en onhandige randen. 
Bij de aanleg van fietspaden en 
fietsparkeerplekken wordt rekening gehouden 
met ruimte voor bakfietsen, elektrische fietsen 

en scootmobiels. Op het Stadshart komen 
gratis bewaakte fietsenstallingen. Daarnaast 
wil GroenLinks dat Amstelveners gemakkelijk 
per (elektrische) fiets omliggende gemeentes 
kunnen bereiken. Hiervoor is het aanleggen 
van regionale fietssnelwegen en het 
verbeteren van fietsaders als de Amsterdamse 
weg en de Beneluxbaan essentieel. 
 
Snelle doorgaande OV-verbindingen in de 
regio 
In het Openbaar Vervoer is een inhaalslag 
nodig op het gebied van comfort, 
betrouwbaarheid en veiligheid, met schone 
wagens, vandalismebestendige haltes en waar 
nodig toezicht. Prijzen mogen alleen omhoog 
als daar ook duidelijke verbeteringen voor 
reizigers tegenover staan. In Amstelveen West 
blijft het cruciaal dat de snelle verbinding met 
Amsterdam gehandhaafd blijft middels snel en 
goed busvervoer met weinig haltes en 
overstappen. GroenLinks wil een vrije 
busbaan naar Uithoorn en verkeerstechnische 
aanpassingen binnen Amstelveen om de 
doorstroming te versnellen. We willen 
inzetten op een beter en aantrekkelijker 
busstation in het Stadshart met goede 
oplaadmogelijkheden voor OV chip kaart. 
 
Fijnmazig OV-netwerk binnen Amstelveen 
Het lijnenplan moet zowel ruimte bieden voor 
snelle, doorgaande verbindingen in de regio 
om het OV voor forensen interessant te 
maken, als voor fijnmazigheid binnen 
Amstelveen om belangrijke voorzieningen per 
bus of tram bereikbaar te houden. Na de 
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ombouw van de metro en tram moet er een 
snellere, betrouwbare en aantrekkelijke lijn 
liggen waarmee je zonder onhandig 
overstappen naar andere vervoers-
knooppunten en voorzieningen in de regio 
kunt reizen. Ook de mogelijkheid om de fiets 
in de tram mee te nemen moet worden 
uitgebreid. Tijdens de ombouwperiode is het 
cruciaal dat er een aantrekkelijk en snel 
alternatief OV-systeem blijft zodat we 
reizigers niet wegjagen. 
 
Verkeersveiligheid rond scholen 
In de buurt van scholen is verkeersveiligheid 
extra belangrijk. Doordat ouders de omgeving 
niet veilig vinden, brengen zij de kinderen 
vaak met de auto. Door geparkeerde auto’s, 
plots overstekende kinderen, etc. neemt de 
onveiligheid juist verder toe. Om deze vicieuze 
cirkel te doorbreken wil GroenLinks de 
omgeving van scholen zodanig inrichten dat 
kinderen veilig kunnen oversteken, auto’s te 
gast zijn en fietsen wordt gestimuleerd. 
Drukke wegen (Amsterdamseweg, Van der 
Hooplaan, Keizer Karelweg, Groenelaan) zijn 
voor fietsers soms moeilijk in een keer te 
kruisen. Daarom wil GroenLinks op dergelijke 
kruisingen zonder stoplicht fietseilanden 
maken waardoor die wegen in twee etappes 
overgestoken kunnen worden. GroenLinks wil 
dat er bij wegwerkzaamheden gestopt wordt 
met de verplichting ‘fietsers afstappen’. Bij alle 
werkzaamheden hoort de 
verantwoordelijkheid om ook een 
(alternatieve) route voor fietsers te maken en 
aan te geven. 

 
Dekkend netwerk laadpalen 
Niet alle vervoer kan per fiets. Waar mensen 
toch kiezen voor de auto of scooter, hebben 
wij een sterke voorkeur voor elektrisch 
vervoer. Er komt een netwerk van 
oplaadpunten voor elektrische auto’s, fietsen 
en scooters bij parkeergarages en –plaatsen 
dat niet alleen dekkend is voor het huidige 
gebruik maar ook anticipeert op een shift naar 
elektrisch rijden in de nabije toekomst en 
zodoende Amstelveners stimuleert tot de 
aanschaf van een elektrisch voertuig. Daarbij 
worden ook afspraken gemaakt met 
werkgevers met een groot wagenpark. 
Bewoners die een elektrische auto kopen en 
een laadpaal willen, worden ondersteund met 
snelle, gemakkelijke aanvragen en duidelijke 
informatie over alles wat kan en mag. Voor 
schone deelauto’s komt er een extra 
stimuleringsregeling. Gemeentelijke 
voertuigen worden bij vervanging 
verduurzaamd. 
 
Ondergronds parkeren 
Parkeren op straat of voor de deur wordt 
minder vanzelfsprekend. Nieuwe 
parkeerplaatsen komen zoveel mogelijk onder 
de grond, zodat boven ruimte is voor groen of 
wonen. De parkeertarieven blijven 
kostendekkend en er wordt, zeker rond het 
Stadshart, gecontroleerd op goede naleving 
van de parkeerregels. Parkeerautomaten 
horen vanzelfsprekend gebruiksvriendelijk te 
zijn, anders passen we ze aan. Voor elektrische 

auto’s komt er een kortingsregeling voor 
parkeervergunningen. 
 
Vermindering overlast Schiphol 
Schiphol zit met 500.000 vluchten op of over 
de grens van wat de regio aankan. Met 
kritiekloos ja-knikken over Schiphol is 
niemand gebaat. Wat GroenLinks betreft moet 
Schiphol hard werken aan de vermindering 
van geluids- en milieuoverlast. Normen die 
voor andere bedrijfstakken gelden moeten ook 
gelden voor vliegverkeer (veiligheid, geluid, 
BTW op tickets, belasting op brandstof). 
Hiervoor is volgens GroenLinks hechte 
samenwerking met aangelegen gemeentes 
nodig om zo efficiënter druk te kunnen 
uitoefenen op Schiphol. De overlast op de 
Buitenveldertbaan moet verminderen overlast 
moet niet gemeten maar berekend worden en 
inzichtelijk gemaakt worden voor de 
Amstelveners. Door verandering van 
uitvliegroutes moet de overlast in Amstelveen-
Zuid verder teruggedrongen worden. Ook 
moeten het aantal nachtvluchten sterk worden 
verminderd. 
 
Vermindering fijnstof en geluidsoverlast 
A9 
GroenLinks is tegen de verbreding van de A9. 
Maar nu die er toch komt, zetten wij in op 
vermindering van fijnstof en geluidsoverlast. 
Elke vorm van dreigende geluids- of 
milieuoverlast dient royaal gecompenseerd te 
worden. GroenLinks wil dat elke wijk wordt 
gemonitord en dat op basis van de 
meetresultaten wordt aangestuurd op een 
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betere luchtkwaliteit. Ook verlies van groen 
(in hoeveelheid en kwaliteit) ten gevolge van 
de verbreding van de A9 is voor ons 
onacceptabel. Wij zien mogelijkheden om het 
Meanderpark met een groene verbinding aan 
te sluiten op de groene zone bij de Amstel en 
Elsenhove. Wat GroenLinks betreft gaat de 
maximumsnelheid op de A9 naar beneden 
naar 80 km/uur. Zo zorgen we voor betere en 
schonere bereikbaarheid van Amstelveen. 
 
 


