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Over Amstelveen…
Lang geleden bestond het ons bekende Amstelveen uit uitgestrekte veenmoerassen waar hier en
daar wat huizen stonden. Die moerassen zijn uitgeveend en werden als turf verkocht aan
Amsterdam. Zo ontstonden er verspreid over jaren dorpjes die uiteindelijk samengevoegd werden en
die nu onze stad Amstelveen is. Een stad met een hoog voorzieningenniveau die al jaren als nummer
3 op de lijst staat van meest aantrekkelijke woongemeenten.
Amstelveen kenmerkt zich door heel veel groen, ofschoon soms geluiden te horen zijn dat het teveel
aangeharkt is. Bekend zijn de prachtige Heemparken met een bijzondere en uitzonderlijke groei van
bloemen, heesters en bomen. Het is mooi om er te lopen en ernaar te kijken maar het is minder
gericht op ontmoeten en gebruik voor activiteiten.
Als lokale partij wil Goed voor Amstelveen dat meer mensen zich uitgenodigd voelen om elkaar te
ontmoeten in openbare groene ruimten. Waar sport en kunstactiviteiten kunnen plaatsvinden.
Van ‘kijkgroen’ naar ‘gebruiksgroen’.
Dit zijn onze kernwaarden:
Bestaanszekerheid
Gezondheid en welzijn
Goed wonen
Duurzaamheid
Dierenwelzijn
Wij vinden dat de gemeente Amstelveen en haar volksvertegenwoordiging samen mét inwoners
moeten bepalen hoe wijken versterkt kunnen worden. Daardoor voelen inwoners zich betrokken en
het doet recht aan een democratische rechtsstaat.
Amstelveen staat voor grote uitdagingen met grote projecten zoals de A9 , de Scheg en Legmeer.
Een stad waar niet alleen veel gebouwd en verbouwd wordt maar waar leefbaarheid, gezondheid en
duurzaamheid de leidraad voor de toekomst moeten zijn.
Tussen bouwen, wonen en het daarmee gepaarde voorzieningenniveau moet er balans zijn.
Goed voor Amstelveen heeft via haar verkiezingsprogramma gekozen om naast visie vooral ook
praktisch te kijken naar wat we kunnen doen.
Goed voor Amstelveen betekent wat goed voor jou is, ook eerlijk is voor iedereen.
Gijsbert Goes Bestuursvoorzitter
Jacqueline Höcker Fractievoorzitter
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Onze visie met betrekking tot het verkiezingsprogramma
De ervaring leert dat het merendeel van de inwoners geen verkiezingsprogramma lezen, daarom
hebben wij in het programma vooral thema’s benoemd die Goed voor Amstelveen in ieder geval wil
bereiken. In de praktijk betekent het dat er nog veel meer bereikt kan worden wat niet benoemd
wordt in het programma.
De basis
De basis van de visie van Goed Voor Amstelveen zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties.
In 2020 is op initiatief van Jacqueline Höcker (toen nog AVA-raadslid) de motie Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de VN unaniem aangenomen.
In 2015 is samen met 193 lidstaten, waaronder Nederland, een kompas opgesteld om in 2030
17 doelen te bereiken om de wereld beter, duurzamer en mooier te maken. De 17 doelen kunt u bij
Figuur 1 lezen. Onder die 17 doelen vallen 169 subdoelen.
Als voorbeeld: “Klimaatdoel 13 met als subdoel zonnepanelen”
Onze kernwaarden
Bestaanszekerheid
Gezondheid en welzijn
Goed wonen
Duurzaamheid
Dierenwelzijn
Onze kernwaarden vallen onder de duurzame ontwikkelingsdoelen.
Deze doelen zijn over de hele wereld bekend als de Sustainable Development Goals of duurzame
ontwikkelingsdoelen.
Fig.1
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Wonen doel 11
Realistisch haalbare en betaalbare woningbouw
De overspannen woningmarkt in Amstelveen met een tekort aan betaalbare woningen maakt het
voor mensen niet makkelijk om een woning te vinden. Amstelveen is een multiculturele stad met wel
139 culturen in de vorm van kennismigranten en expats. Dat is mede bepaald door landelijk beleid
waar Amstelveen geen invloed op heeft. Amstelveen trekt veel bedrijven aan en ondanks dat het in
economisch opzicht gunstig is, legt het een grote druk op de woningmarkt. De woningvoorraad in
Amstelveen is 50% appartementen en 50% grondgebonden woningen. In het spanningsveld van
economie en woningtekort wil Goed voor Amstelveen zo goed mogelijke oplossingen zien voor de
bouw van grondgebonden woningen.
Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten, onderwijzers en zorgpersoneel in Amstelveen kunnen
wonen en werken.
Goed voor Amstelveen zet in op lage en middeldure huur- en koopwoningen. Het is een feit dat de
grootste groepen laag- en middeninkomens geen woning kunnen vinden in Amstelveen.
 (Tijdelijke) woningen voor jongeren en starters.
 Duurzame zorgwoningen/kangoeroe woningen/hofjes voor de groter wordende groep
ouderen waar alle faciliteiten aanwezig zijn en waar men veilig en comfortabel kan wonen.
 Doorstroming gezinnen van appartement naar grondgebonden woningen.
 Duurzame en natuurinclusieve bouw van lage- en middeldure huur en koopwoningen. Het
liefst zien wij meer betaalbare (koop) eengezinswoningen (grondgebonden woningen).
 Goed voor Amstelveen wil natuurinclusieve woningbouw waar gezondheid de norm is door
circulair bouwen, rekening houdend met ecologische verbindingen én biodiversiteit.
 Het groene karakter van Amstelveen moet behouden blijven door duurzame woningbouw met
waar mogelijk verticaal groen.
 Ontwikkelaars moeten luisteren naar de wensen van inwoners en actief deelnemen aan
participatie wanneer er gebouwd moet worden.
 Ontwikkelaars hebben veel macht; gemeente moet regie behouden bij toekomstige
ontwikkelingen.

Sociale huurwoningen:
 Beter onderhoud door wooncorporaties van sociale huurwoningen.
 Wooncorporaties aanspreken en rechten beperken bij volgende ontwikkelingsprojecten
wanneer geen gehoor wordt gegeven aan renovatie en verduurzaming van woningen.
 Amstelveen kent een groot percentage sociale huurwoningen en het huidige beleid om door te
stromen werkt in beperkte mate. Je kan mensen nu eenmaal niet verplichten uit hun huis te
gaan en een duurdere woning te betrekken.
 Bijbouwen van ten minste 30% sociale huurwoningen
 Scheefgroei tegengaan door doorstroming betaalbaar en realistisch te houden.
 Wij willen tevens sociale koopwoningen om inwoners in de gelegenheid te stellen eigen
vermogen op te bouwen.
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Participatie bij stedelijke vernieuwing (volgens de nieuwe omgevingswet)
 Participatie in samenspraak met maatschappelijke organisaties, bedrijven, instellingen en
inwoners door goede participatierichtlijnen.
 Participatie-motivatie: inwoners te motiveren waarom het goed, nuttig en leuk kan zijn om te
participeren. Bijeenkomsten te bezoeken, enquêtes in te vullen en ideeën aan te leveren waar
plannen voor bouw en infrastructuur worden voorgelegd.
 Digitale participatie aantrekkelijk en laagdrempelig maken.
 Participatie speelt in de nieuwe omgevingswet een belangrijke rol. Het is belangrijk om
inspraak te bevorderen om de kloof tussen overheid en inwoners te verkleinen.
 Inwoners vanaf het begin meenemen in de plannen.
Wonen in het groen
Amstelveen is een groene stad en dat wil Goed voor Amstelveen zo houden. De omgeving waar wij
wonen bepaalt in grote mate de gemoedstoestand en gezondheid van inwoners. Intensivering van
woningbouw kan samengaan met vergroening van een stad. Wanneer er voldoende ondergrondse
parkeerruimten komen, levert dat extra ruimte op om te bouwen en te vergroenen. Wij willen
aandacht voor vergroening zoals verticaal groen, dat bomen na een periode van bomenkap echt
worden teruggeplaatst (geen loze beloften) en dat daken van overheidsgebouwen en gemeentelijk
eigendom klimaatbestendig worden aangepast door naast vergroenen ook hittebestendige
maatregelen te treffen.
 Amstelveen kan een ‘Veerkrachtige Stad’ worden, een gemeente die bouwt en infrastructuur
aanlegt, afgestemd op het veranderende klimaat. Rotterdam heeft met zijn waterpleinen een
voorbeeldfunctie. Een veerkrachtige stad die goed kan anticiperen op onverwachte
klimatologische omstandigheden.
 Wij willen een strategie voor een Veerkrachtig Amstelveen, een rapport waar risico’s in kaart
worden gebracht en hoe daar dan mee om te gaan (naar het voorbeeld van Den Haag).
 Wij blijven inzetten op een aanmoedigings- en subsidiebeleid om huizen en tuinen te
vergroenen.
 Nieuw te bouwen woningen moeten voorzien worden van mogelijkheden om regenwater op
te vangen zodat het water hergebruikt kan worden.

Hittestress
 Nieuwbouwwoningen moeten hittebestendig gebouwd worden. Verticaal groen functioneert
als een natuurlijke airconditioner.
 Woningen die gebouwd worden zijn van oudsher afgestemd op een kouder klimaat. Met de
opwarming en stijging van temperaturen in bepaalde seizoenen moet er anders en
innovatiever gebouwd worden. Bijvoorbeeld ventilatiesystemen die via de grond lopen omdat
de temperatuur van de grond rond de 12 en 13 graden is. De opgeleverde koeling zorgt voor
minder energieverbruik.
 Hittestress staat tegenover extreme kou; de subsidieregelingen voor isolatie en
energiebesparende maatregelen willen wij uitbreiden.

© Goed voor Amstelveen 2022

7

Duurzaamheid/ klimaatadaptatie doel 6 en 14
Water en waterzuivering
De waterkwaliteit in Amstelveen kan beter. Met een complex verband van stakeholders zoals
Waternet, PWN, Rijnland en Waterschap Amstel Gooi en Vecht, wil Goed voor Amstelveen het leven
in en onder water verbeteren en optimaliseren.
 Inwoners van Amstelveen moeten weer kunnen zwemmen in de Poel, wij zijn ons bewust van
de grote en kostbare noodzakelijke ingreep. Een pilot om te baggeren start in 2022.
 Inwoners moeten er zeker van kunnen zijn dat vijvers, plassen en sloten van goede kwaliteit
zijn.
 De programmering betreffende uitbaggeren van sloten en vijvers moet verkort worden zodat
risico op botulisme en vervuiling gereduceerd wordt.
 Wij willen een hogere boete voor mensen die troep, chemisch afval en giftige stoffen lozen in
het open water.
Oproep Unie van Waterschappen
In het onlangs verschenen rapport van het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties wordt
opgeroepen water meer ruimte te geven ten gevolge van de klimaatveranderingen.
De binnenstedelijke bouw zal rekening moeten houden met de extreme wateroverlast waar wij als
Amstelveen ook mee te maken krijgen. Dat vereist onderzoek en een goede blik vooruit. Goed voor
Amstelveen wil dat er geanticipeerd wordt op onvoorziene watercalamiteiten en dat daar actief naar
wordt gehandeld.
Water moet leidend zijn bij de ruimtelijke indeling binnen Amstelveen. Dat betekent ook dat er voor
Amstelveen meer onderzoek moet worden gedaan naar waterberging.
Amstelveen heeft te maken met vernatting, bijvoorbeeld kelders die meer onder water komen te
staan en verzakkingen van paden.
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Groene scheg Amstelland doel 15
We zien een verdere grote verstedelijking van Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Het groene
gebied van Amstelland is door de provincie benoemd tot meest Bijzondere Provinciaal Landschap.
Een gebied waar je om drukte te ontlopen kunt genieten van natuur en de biodiversiteit.
Het is een uniek gebied dat zich kenmerkt door een bijzonder rijke biodiversiteit.
De Bovenkerker Polder, de Middelpolder en de Ronde Hoep maken deel uit van de Amstelscheg.
Dit gebied verdient een goede regionale regie voor het behoud van biodiversiteit en duurzaam
agrarisch beheer.
Om het landschap te behouden is intensieve samenwerking nodig met de beheerders van het
landschap: de boeren van Amstelland. Die staan voor grote opgaven.
De landbouw zal zich moeten verduurzamen, extensiever moeten worden, de bodemdaling moet
tegengegaan worden, het land zal een rol moeten vervullen zowel bij vernatting als bij de opvang en
vasthouden van water bij extreme weersomstandigheden, en ten behoeve van onze
zoetwatervoorraad. Boeren, gemeenten en waterschap zullen intensief moeten samenwerken om
deze opgaven te realiseren met behoud van het landschap.
Er komen steeds meer recreanten en daar moeten voorzieningen voor worden getroffen. Naast deze
voorzieningen zijn er middelen nodig voor structureel onderhoud.
Goed voor Amstelveen vindt het een serieuze zaak dat zowel de regie als de middelen voor
structureel onderhoud alle aandacht verdienen.
Daarnaast is het juist van groot belang dat er ook middelen komen voor deskundigheid en het
bewaken van ontwikkelingen zoals recreatie, beheer, biodiversiteit, landbouw en voedselbossen.
Goed voor Amstelveen wil dat gemeente en inwoners meer betrokken raken bij dit mooie, kostbare
en unieke gebied.

Bron: natuurwegwijzer.nl
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Vervoer en mobiliteit doel 9
Vervoer
Een goed doordachte infrastructuur is belangrijk om zonder hiaten bij de bestemming aan te komen.
Amstelveen staat voor de komende jaren in het teken van een grote transformatie met de
herinrichting van het Oude Dorp, de verbreding en overkapping van de A9 en de transformatie van
het Stadshart. Ook de nieuwe bouwprojecten zoals de Scheg, Legmeer hebben een grote invloed op
de infrastructuur.
Alle wijken moeten goed bereikbaar zijn via wegen, openbaar vervoer en de nodige vernieuwing van
de voet- en fietspaden. Er zijn te veel haltes van het openbaar vervoer weggevallen, zoals halte De
Meent en Keizer Karelweg. Goed voor Amstelveen wil dat hier opnieuw naar wordt gekeken.
 Ouderen en mensen die moeite hebben met mobiliteit hebben onze aandacht hard nodig. In
het kader van een inclusieve samenleving en iedereen “doet en telt mee” kunnen we nog
winst behalen.
 De wijken Bankras en Kostverloren moeten een goede verbinding krijgen met het Keizer
Karelpark.
 Het openbaar vervoer vanaf het Amstelland ziekenhuis naar het Stadshart moet ook
gedurende de nacht een goede verbinding hebben, die er nu niet is.
 Verbetering verkeersveiligheid rotondes.
 Goed voor Amstelveen zet zich in om meer veiligheid en maatregelen te treffen voor mensen
met een visuele beperking.
Duurzame mobiliteit
Duurzame mobiliteit betekent een toekomstbestendige wijze van vervoer. Daarbij hebben
verplaatsingen geen invloed op het milieu en dus minder CO2-uitstoot.
We gebruiken auto’s, bussen, vliegtuigen, scooters, brommers en dat heeft een grote uitstoot CO2
tot gevolg. Wegen worden aangetast door de verbranding van fossiele brandstoffen.
Amstelveen moet duurzame mobiliteit promoten om klimaatdoelen na te streven.
Voet- en fietspaden
Amstelveen kent goede en slechte voet- en fietspaden; in de afgelopen jaren is er veel onderhoud
gedaan aan fietspaden. Goed voor Amstelveen pleit voor herbruikbare en gerecyclede materialen
voor fietspaden.
Fietspaden met een duidelijke arcering en de kleur rood zorgen voor een betere visuele
zichtbaarheid. Wij willen fietsen stimuleren ten gunste van de gezondheid.
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Schiphol
Gezondheid en luchtkwaliteit

Foto: Certificaat-online

Amstelveen ligt in één van de regio’s waar de luchtkwaliteit slecht is en geluidsoverlast is
toegenomen. Aangezien de economie enorm belangrijk is en gezondheid veel te weinig gewogen
wordt, wil Goed voor Amstelveen een stop op alle nachtvluchten die niet nodig zijn.
Als lokale partij hebben wij niet een al te grote invloed op Schiphol omdat het onder de regio valt.
Daar zijn vele partijen bij betrokken. Toch zijn wij heel duidelijk wat wij voor inwoners uit Amstelveen
willen:
 Duidelijke en eerlijke communicatie van Schiphol naar inwoners met transparante informatie
over lucht- en geluidsmetingen
 Onderzoeken voor iedereen opvraagbaar over effecten op de gezondheid
 Terugdringen van vliegbewegingen naar 400.000
 Een stop op alle nachtvluchten.
Goed voor Amstelveen ziet graag dat er meer gebruik gemaakt wordt van (nacht)treinen ten gunste
van beperking vliegverkeer en terugdringen van luchtvervuiling.
Internationaal reizen zoveel als mogelijk met gebruikmaking van treinen en luchtverkeer wanneer
afstanden overbrugd moeten worden.
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Kunst en cultuur Doel 11

Foto: Cobra Museum Frida Kahlo

Kunst
Het is onze visie dat inwoners, jong en oud, amateurs of professionals, kansen hebben om zich te
ontwikkelen, te oriënteren en voldoening te halen uit kunstzinnige activiteiten.
Voorstellingen, tentoonstellingen en experimentele kunstvormen moeten de ruimte hebben om
uitgevoerd te worden. Want kunst en culturele beleving geeft plezier, geeft zin aan het leven en
zorgt voor ontmoetingen en is daarmee onderdeel van een gezonde stad. Kunst prikkelt, ontroert en
stimuleert creativiteit.
Veel wetenschappelijk onderzoek heeft ons geleerd dat de beoefening van kunstvormen ons
gezonder en gelukkiger maakt. Een avond naar het theater, een concert, een tentoonstelling en
kunstzinnige beoefening zoals musiceren, dansen, schilderen, beeldhouwen, fotograferen etc. zorgt
voor ontspanning, introspectie en voldoening.
 Goed voor Amstelveen wil dat alle kinderen de mogelijkheid hebben te dansen, muziek te
maken of een andere kunst te beoefenen. Zij mogen niet gehinderd worden door de kosten.
Het mogelijk maken van kunstbeoefening is een garantie voor onze toekomstige Amstelveense
kunstenaars en talenten.
 Goed voor Amstelveen wil kunst die zichtbaar is en opgaat binnen de infrastructuur van onze
stad. Kunst zorgt voor meer betrokkenheid bij de stad, maakt herinneringen en vergroot de
kwaliteit van onze stad.
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Cultuur
Investeringen in kunst en cultuur stimuleren de lokale economie, creëren banen en dragen bij aan
een innovatief en aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Amstelveen kent 139 nationaliteiten. Culturele activiteiten en kunstbeoefening dragen in
maatschappelijk opzicht bij aan begrip en saamhorigheid voor de verscheidenheid aan culturen.
Binnen de stedelijke ontwikkeling ziet Goed voor Amstelveen graag de culturele uitingen terug
binnen de infrastructuur.
De cultuurstrip met het kale stadsplein vraagt om vernieuwing. De cultuurinstellingen zouden
overdag en in de avond een ontmoetingsplek kunnen zijn zodat inwoners op een laagdrempelige
manier kennis kunnen maken met de rijkdom en verscheidenheid van kunst en cultuur.
 De oude Piet Hein School zien wij graag als broedplaats voor kunstzinnige activiteiten die jong
talent de mogelijkheid geeft zich te ontwikkelen. Het biedt tevens de gelegenheid een aantal
woonappartementen te ontwikkelen.
 Goed voor Amstelveen wil kunst en cultuur in álle wijken. Daarom willen wij de bibliotheken
terug in de wijken. De bibliotheken dragen bij aan het leren kennen van diverse culturen en
het leren van de taal.
 De culturele instellingen beperken zich niet alleen tot het Stadshart. We hebben het
Bostheater dat nauw samenwerkt met de culturele instellingen en dat ongeveer 30%
bezoekers trekt vanuit Amstelveen. Wij zien graag meer gebruik van de ruimte die het
Bostheater biedt in samenwerking met de culturele instellingen.

Diversiteit van culturen
Amstelveen kenmerkt zich door een diversiteit van culturen, maar liefst 139 nationaliteiten.
Om deze culturen te verbinden met elkaar, door bijvoorbeeld festivals als het Diwali festival e.a., zien
we graag meer samenhang. De ervaring leert echter dat mensen ook regelmatig geen behoefte
hebben vanuit de eigen cultuur om te integreren. Heel anders is dat bij jonge kinderen die met elkaar
spelen en leren en geen onderscheid maken.
Goed voor Amstelveen zal gezamenlijkheid en ontmoeting met andere culturen altijd stimuleren.
Historisch besef
“Je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt”
Goed voor Amstelveen heeft de mening dat kennis van geschiedenis en de daarbij horende uitingen
bijdragen aan de identiteit van onze stad. Het eren en respecteren van historie mag niet verloren
gaan.
Monumentale panden, oorlogsmonumenten en uitingen van historisch relevante personen dragen
bij aan behoud van geschiedenis en kennis.
Wij zullen het behoud van historisch en cultureel besef altijd steunen.
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Gezondheid en Welzijn doel 3
Gezondheidszorg
Gezondheid is het grootste goed van een mens. Zelfzorg en zelfredzaamheid (wij noemen dat liever
autonomie) stimuleren wij en wanneer hulp nodig is moet er ook kwaliteit van zorg geboden kunnen
worden. Mensen voelen zich het fijnst wanneer men zichzelf kan redden en niet afhankelijk van
anderen hoeft te zijn.
In Amstelveen hebben wij een tekort aan huisartsen. Het vinden van een praktijkruimte is daar mede
de oorzaak van. Goed voor Amstelveen vindt dat een specifiek beroep als huisarts een geschikte
ruimte/praktijk moet kunnen vinden.
Zorg moet dichtbij en nabij zijn.
Het krijgen van zorg als dat nodig is, is een basisbehoefte.
 Regelgeving en de aanvraag van vergunningen moet minder complex.
 Een goede praktijkruimte/gezondheidscentrum voor huisartsen (er zijn huisartsen te weinig).
 Huisartsen moeten in de buurt van hun patiënten kunnen wonen.
Met de toename van mensen met dementie, Alzheimer, ziekte van Parkinson, de toenemende
vergrijzing en het ouder worden van inwoners neemt de vraag naar specifieke voorzieningen toe.
Door het, in het verleden, wegvallen van verzorgingshuizen zien we schrijnende toestanden bij
ouderen die vanuit de gedachte “thuis wonen” verstoken blijven van goede zorg en hulp. Dit kan en
mag niet!
De behoefte aan zorgwoningen en verpleeghuizen is heel groot. Senioren- en zorgwoningen waar
mensen goede ondersteuning en zorg krijgen is noodzakelijk en hoognodig in Amstelveen (zie ook
onder kopje Wonen).
Goed voor Amstelveen wil:
 Een zorgloket waar alle zorginstellingen en instanties bij aangesloten zijn en men directe
informatie krijgt voor zorgaanbod. Het liefst dag en nacht bereikbaar.
 Zorgwoningen en passende woningen voor chronisch en permanent zieke mensen.
 Stimuleren van zorgpersoneel door middel van aanbod van woningen exclusief voor deze
groep.
 Het onderzoeken van alternatieven om isolatie en eenzaamheid van zorgbehoevende
inwoners (niet alleen de ouderen) prioriteit te geven.
 Aantrekken kwalitatieve thuiszorgorganisaties.
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Goede zorg beschikbaar voor iedereen
Goed voor Amstelveen maakt zich zorgen over het kunnen en mogen ontvangen van goede zorg.
Denk bijvoorbeeld aan de enorme wachtlijsten voor de thuiszorg, het tekort aan werkomgevingen
voor huisartsen, de woongelegenheid voor verpleegkundigen en artsen die voor ons moeten zorgen
juist als wij die nodig hebben.
We maken ons niet alleen zorgen over het versnipperde aanbod van zorg ten gevolge van de
marktwerking, maar we maken ons vooral zorgen omdat er keer op keer geen personeel en budget
blijkt te zijn.
Gezondheidszorg valt onder landelijk beleid, daar hebben we in Amstelveen maar beperkte invloed
op. Zorgverzekeraars drukken een grote stempel op de aangeboden zorg en sturen de kosten
omhoog. Wel hebben we invloed op het aantrekken van kwalitatieve thuiszorgorganisaties.
Ouderen met klachten en acute gezondheidsproblematiek die niet in een verzorgingshuis kunnen
wonen (want verzorgingshuizen bestaan grotendeels niet meer) kunnen moeilijk ergens voor
behandeling geplaatst worden. In verpleeghuizen is geen ruimte en mensen worden elders in de
regio of daarbuiten geplaatst.
Wanneer ouderen met klachten in het ziekenhuis komen zijn er geen bedden voor behandeling. Zij
moeten dan thuis blijven waar er te weinig zorg aanwezig is. Huisartsen en mantelzorgers raken
overbelast met als gevolg vereenzaming en gebrek aan zorg.
Goed voor Amstelveen heeft contact met huisartsen. Huisartsen vertellen ons dat ze uren aan het
bellen zijn om een plaats te vinden in een verpleeghuis of ziekenhuis. Die tijd gaat ten koste van hulp
aan andere mensen.
Wat kunnen wij als politieke partij dan doen?
 Zorgen dat voldoende huisartsen in Amstelveen kunnen wonen en werken.
 Verzorgenden, inclusief specialisten, vertrekken uit de zorg. Volgens de overheid zijn er
voldoende middelen en volgens zorgpersoneel wordt men te weinig beloond. Men mist de
erkenning en de waardering. Goed voor Amstelveen vraagt om een budget om een campagne
te faciliteren voor meer zorgpersoneel en om vertrek van personeel een halt toe te roepen.
 Wij vragen het college zich in te zetten om vanuit landelijk beleid regelgeving te
vereenvoudigen. Een overgroot deel van de mensen die binnen de zorg zijn opgeleid stappen
na twee jaar weer op, omdat men mensgericht is en zich niet 40% van de tijd wil bezighouden
met administratieve handelingen.
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Voedselvoorziening doel 1,2 en 3
Amstelveen heeft een voedselbank en het is fijn dat mensen daar gebruik van kunnen maken. Een
voedselbank zou er echter niet behoren te zijn wanneer mensen zelf goede voeding zouden kunnen
bekostigen.
Goed voor Amstelveen wil dat gezond voedsel voor iedereen beschikbaar is. Zowel mensen met een
kleine portemonnee, mensen die bij de voedselbank komen of mensen die in een instelling wonen
zijn niet altijd in de gelegenheid gezond voedsel tot zich te nemen.
Wij zien graag dat hier op lokaal niveau aandacht aan gegeven wordt.
Dat vereist zoeken naar alternatieven hoe méér en beter voedsel op de plek komt waar het hard
nodig is.
Het belang van gezonde voeding wordt nog steeds onderschat.

Ondervoeding en gezonde voeding
Instellingen voor mensen met een beperking hebben behalve een personeelstekort vaak ook een
budgettekort voor gezonde voeding. Het ontbreekt regelmatig aan deskundigheid bij de
samenstelling van gezond voedsel. Goed voor Amstelveen ziet graag dat hier veel meer aandacht
naartoe gaat. Ongeacht dat het de taak en verantwoordelijkheid is van de instellingen, heeft de
gemeente hierin wel een faciliterende rol, bijvoorbeeld het onder de aandacht brengen bij de
Rijksoverheid.
De toenemende vereenzaming en ondervoeding van thuiswonende ouderen baart ons zorgen.
Goed voor Amstelveen gaat ondervoeding politiek onder de aandacht brengen.
Nationaal Preventie Akkoord 2018
Gezondheidszorg is vaak gericht op het behandelen van ziekte. Preventie van ziekte en het
bevorderen van gezond gedrag is echter een belangrijk streven. Preventie is in het
verkiezingsprogramma van Goed voor Amstelveen een belangrijke pijler. Er is binnen onze gemeente
veel aandacht voor het ontmoedigen van roken en voor meer bewegen. Tot nu toe is er weinig
aandacht geweest voor het bestrijden van overgewicht. Te vaak wordt dit gezien als betuttelend en
het inperken van vrijheid. Het wordt gezien als een individuele verantwoordelijkheid. De overheid
heeft de taak de omgeving zo in te richten dat het makkelijker wordt om een gezonde keuze te
maken. Dat geldt voor bewegen maar ook voor voeding zoals vastgesteld is in het Nationaal
Preventie Akkoord 2018. Goed voor Amstelveen ondersteunt de daarin gestelde doelstellingen.
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Zorgaanbieders Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
In principe heeft marktwerking in de zorg voor- en nadelen. Voordeel is dat nieuwe partijen kans
maken bij aanbestedingen, de concurrentie gezond kan zijn en winst maken niet erg is als het maar
het publieke belang dient. Het nadeel is dat het nationaliseren of reguleren van zorg door de
overheid zoals het ooit was, betekent dat partijen tot in lengte der dagen kunnen blijven zitten,
zonder te vernieuwen.
Het probleem van de marktwerking nu is dat vooral veel bonussen en uitkeringen naar
aandeelhouders van de zorgverzekeraars gaan waardoor geld uit de zorg wegvloeit. Van díe keerzijde
van marktwerking was vroeger geen sprake.
Het stimuleert juist de kansenongelijkheid die juist veel groter is geworden.
Aangezien het landelijk beleid bepaalt maar de gemeente verantwoordelijk is voor de WMO, wil
Goed voor Amstelveen als lokale partij strengere criteria voor zorgaanbieders voor de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. Liever kleine en kwalitatieve aanbieders dan goedkope en
kwantitatieve aanbieders.
 Een scootmobiel moet voor meer mensen beschikbaar zijn, de vereisten zijn te zwaar. Niet
iedereen kan deze grote aankoop betalen.
 Onderzoek naar reductie administratieve handelingen van zorgaanbieders, en zorg op maat.
 Beter onderhoud van rollators, scootmobiels en andere ondersteuningsapparatuur in de
afspraken met zorgaanbieders. Bij wisseling van zorgaanbieder moeten de eigen scootmobiel,
rolstoel en rollator behouden kunnen blijven.
 Zorgaanbieders moeten het uurtarief van medewerkers verhogen omdat er een te lange
wachttijd is en te weinig personeel.

Informatievoorziening door gemeente Amstelveen
 De gemeente speelt een belangrijke rol bij de informatievoorziening m.b.t. hulp, advies en
onafhankelijke cliëntondersteuning via voorlichting, de website en de baliefuncties.
 In Amstelveen wordt de informatievoorziening geregeld verbeterd; Goed voor Amstelveen
blijft echter kritisch op vooruitgang en vernieuwing van deze informatievoorziening.
Mantelzorgers
Mantelzorger word je niet omdat je het graag wilt. Meestal is er sprake van een situatie waarin een
ander jouw hulp nodig heeft. Die hulp kan heel lang duren, soms zelfs decennia of jarenlang.
Dat betekent ook dat mantelzorgers regelmatig hun eigen inkomensbehoefte niet op orde hebben of
kunnen krijgen.
Ook kinderen wier ouders onverwacht de hulp en ondersteuning nodig hebben, zijn ongevraagd
mantelzorger geworden waardoor school, spelen, ontspanning en gezond opgroeien onder druk
komt te staan. Veelal is het aantal kinderen met deze taak niet bekend, daar willen wij verandering
in.
 Goed voor Amstelveen wil extra middelen om mantelzorgers te ontlasten en te ondersteunen.
Niet alleen via respijtzorg maar ook d.m.v. financiële middelen.
 Speciale aandacht en ondersteuning voor kinderen die mantelzorger zijn voor hun ouders.
 Onderzoeken om hoeveel kinderen het gaat.
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Welzijn
Goed voor Amstelveen wil dat ouderen zo lang mogelijk sociaal, maatschappelijk betrokken en
zelfredzaam zijn.
Dat stimuleren wij door de inzet van organisaties op het gebied van welzijn en zorg.
Amstelveen heeft een goede welzijnsorganisatie maar ook die loopt tegen grenzen aan bij de
ondersteuning van inwoners. Ouderenadviseurs die bij mensen thuis komen hebben de taak
informatie te geven waar mensen terecht kunnen met hulpvragen en het invullen van documenten
of aanvragen. Zij hebben ook de taak eenzaamheid bespreekbaar te maken en de weg te wijzen hoe
en waar mensen terecht kunnen om die eenzaamheid op te lossen.
 Goed voor Amstelveen wil de inzetbaarheid van ouderenadviseurs vergroten.
 Voor het welzijnswerk, dat vrijwel in iedere wijk vertegenwoordigd is, willen wij een extra
ruimte. Men loopt tegen grenzen aan.
Jongerenwerk
Jongerenwerkers doen veel goed en zijn nodig om te signaleren wanneer jongeren het moeilijk
hebben of hulp nodig hebben.
Jongeren die zich alleen voelen en nog geen richting gevonden hebben in hun leven kunnen door
jongerenwerkers aansluiting vinden met anderen.
 Goed voor Amstelveen wil een verbetering zien binnen het jongerenwerk; laat hen werk doen
aan de hand van taken die zij hebben en waarvoor zij over de juiste capaciteiten beschikken.
 De expertise zoals bedoeld bestaat soms ook uit het begeleiden van jongeren met
multiproblematiek. Goed voor Amstelveen ziet graag dat daarvoor de juiste mensen worden
aangetrokken wanneer een probleem buiten de deskundigheid van jongerenwerkers valt.
 Wij vinden dat er een stevige en goede samenwerking moet komen tussen jongerenwerkers en
de welzijnsorganisatie.
 Naar een Scandinavisch model zien wij graag dat welzijnsprogramma’s worden opgestart waar
ouderen en jongeren samen optrekken.
 Ons doel is om te zorgen dat er meer schoolmaatschappelijk werk komt om jeugd en jongeren
al vroeg te ondersteunen.
 We willen ontmoetingsplaatsen die meer kwaliteit en gemeenschapsgevoel geven aan
jongeren. Jongeren smachten daarnaar.
 Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van jongeren, maar hoe leid je een
gebalanceerd en gezond leven met daarin ook sportieve activiteiten.
 Te veel achter een scherm zitten draagt niet bij aan de gezamenlijkheid en verbondenheid met
familie en vrienden. Goed voor Amstelveen wil daar meer aandacht voor.
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Maatschappelijk herstel
Wij pleiten voor samenkomsten Praktijk en Beleid. Doordat inwoners en medewerkers van de
gemeente Amstelveen met elkaar het gesprek aangaan ontstaat er meer wederzijds begrip en dat
brengt gemeente en inwoners dichter bij elkaar zodat de kloof tussen overheid en inwoner kleiner
wordt en verbondenheid groeit.
Participatie Welzijn
Goed voor Amstelveen gelooft dat Amstelveen een goede plek kan zijn om te wonen, werken en
leven. Wij geloven ook dat het vertrouwen in de overheid een grote impuls nodig heeft en dat
positiviteit vanuit de lokale overheid nodig is door de vertegenwoordiging van inwoners centraal te
stellen. Wij bereiken dat door:
 Goede samenspraak en samenwerking met inwoners.
 Verbeteren van participatie (inspraak).
 Goede informatievoorziening voor een grote groep ouderen: de vergeten generatie heeft
moeite met digitalisering.
 De “ouderwetse” manieren van informatieverstrekking mogen niet verdwijnen. Hierbij moeten
we ook denken aan met mensen met (niet-) aangeboren hersenletsel. Voor deze mensen kan
de digitalisering een blokkade zijn om goed mee te kunnen doen in de samenleving.
 Een sterkere verbinding tussen medewerkers van de gemeente en inwoners.
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Jeugdzorg
Jeugdzorg is de grootste kostenpost van het sociaal domein. De grootste kostenpost zit bij de
langdurige complexe multiproblematiek bij jeugdigen. Die hebben goede begeleiding nodig en het
liefst in hun eigen vertrouwde omgeving. Goed voor Amstelveen vindt dat er één regisseur moet zijn
die met alle betrokkenen zoals huisarts, specialist, instellingen, familie en vrienden de juiste zorg en
ondersteuning kan geven. Het is belangrijk dat in het regionaal overleg van gemeenten het
jeugdzorgaspect een prioriteit is.

 Goede, adequate communicatie van gemeente naar instellingen en inwoners
 Snellere klachtenafhandeling
 Niet praten over de cliënt maar met de cliënt
 Bij financiële moeilijkheden ondersteuning en hulp bieden
 Laagdrempelige communicatie cliënten, ouders en gemeente; lijnen korter
 Uitgaan van vertrouwen en welwillendheid cliënten en ouders

 Jongeren en jeugdigen voelden zich tijdens de coronaperiode en de lockdown afgesneden van
de wereld om hen heen.
 Uit landelijk onderzoek blijkt dat bij 50% van de jongeren tijdens de periode van thuis leren en
onderwijs volgen, stress en depressiviteit is toegenomen. Er moet geïnvesteerd worden in
betrokkenheid en verbinding om jongeren erbij te houden.
 Naast jongerenontmoetingsplekken (JOP) die in de openbare ruimte staan, hebben jongeren
behoefte aan een comfortabele eigen ruimte om te chillen en spelletjes te doen.
 Jongeren en jongerenorganisaties betrekken d.m.v. kwartiermakers maatschappelijk herstel na
corona.
 Ontmoetingsplaatsen in buitenruimtes met urban art waar jongeren samen kunnen komen,
plezier hebben en zich creatief kunnen uiten.
 Jongeren willen zelfstandigheid en als zij die zelfstandigheid niet aankunnen, moet de
gemeente daarin de helpende hand bieden.
 Goed voor Amstelveen ziet heel veel in een ‘wachtkamer-pilot’. Jeugdigen en jongeren
verbinden door hen – via zo’n pilot - samen te laten wonen, hen betrokken en verbonden te
houden met anderen, totdat er een geschikte woonplek is. Een zogenoemde peer-to-peergroep (groep van gelijken). Het alleen voelen of het gevoel te hebben niet mee te tellen heeft
een grote invloed op het welzijn van de jongeren.
Misbruik en mishandeling van ouderen, kinderen en jongeren
Een op de 20 ouderen heeft te maken met misbruik, verwaarlozing en mishandeling. De Nationale
Ombudsman heeft in 2020 een rapport geschreven dat aangeeft dat er landelijk te weinig aandacht
voor is. Er gebeurt veel achter gesloten deuren waardoor het signaleren van mishandeling moeilijk is.
Bij een mogelijk vermoeden van mishandeling of misstanden worden mensen geadviseerd om een
eerst een logboek bij te houden. Goed voor Amstelveen wil dat bijvoorbeeld woningcorporaties
actiever handelen bij dat soort signalen; snel reageren is vaak absolute noodzaak.
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Eenzaamheid en depressie
Eenzaamheid en depressie komt veel en steeds vaker voor. In een turbulente wereld waar Covid-19
een grote maatschappelijke belasting brengt, is veel inzet en aandacht nodig voor hen die geïsoleerd
dreigen te raken.
 Inwoners zouden meer gemotiveerd kunnen worden door ouderenadviseurs en welzijnswerk
om deel te nemen aan activiteiten. Dat betekent dat er extra ouderenadviseurs nodig zijn.
 Inwoners die geen belangstelling hebben voor deelname aan groepsactiviteiten maar wel
aandacht nodig hebben, kunnen door een vrijwillige maatschappelijke diensttijd van jongeren
ondersteund worden. We zien hier in Scandinavië mooie voorbeelden van.
 Een samenwerking tussen vrijwilligers, jongerenorganisaties, mantelzorg en de
welzijnsorganisatie: een integrale samenwerking.
Verslavingszorg (Duurzame Ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties doel 3)
Amstelveen werkt samen met Brijder Verslavingszorg. Wij ervaren echter dat er te weinig wordt
gedaan om jongeren niet bloot te stellen aan verleidingen zoals lachgas, gamen, drugs, alcohol en
tabak. Wij zijn het niet eens met het landelijk beleid dat recreatief gebruik van lachgas wordt
toegestaan.
 Goed voor Amstelveen wil dat er vanuit iedere wijk onderzoek wordt gedaan naar een
ondersteuningsnetwerk voor mensen met een ernstige verslaving.
 Het stimuleren van sport en cultuur voor mensen met een drugs- of alcoholverslaving, en het
in kaart brengen van voortgang.
In Scandinavië blijkt daardoor dat 62% (!) van de jongeren een gelukkiger bestaan heeft en
niet meer gebukt gaat onder een verslaving.
 Er moet meer worden ingezet op schoolmaatschappelijk werk voor jongeren, ter preventie
van verslavingen en het tussen wal en schip komen.
 Wij zijn tegen het gebruik van lachgas en willen de jeugd hier tegen beschermen.
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Bestaanszekerheid doel 1 en 8
Armoede
Armoede wordt veelal vertaald naar geen geld én geen werk door uiteenlopende redenen. Goed
voor Amstelveen maakt zich echter steeds meer zorgen over de werkende mensen in armoede.
Landelijk en lokaal blijkt uit statistieken dat steeds meer werkende mensen in armoede terecht
komen. Het rapport van de Ombudsman bevestigt dit. Een groep die niet of te weinig zichtbaar en
bekend is bij de gemeente.
Goed voor Amstelveen wil dat er veel meer onderzoek wordt gedaan naar deze groep mensen.
Voor mensen met een minimumbestaan zijn er regelingen. Dat die regelingen er zijn is goed, maar
lossen het probleem niet op. Niet iedereen heeft de kracht en mogelijkheden uit de armoede te
komen. Wij blijven alert betreffende de juiste hulp en regelingen voor deze groep mensen.
 Lokale armoederegelingen die mensen beperken om te gaan werken willen wij afschaffen.
 Armoederegelingen kosten de gemeente ongeveer 1-2 miljoen euro per jaar. Wij vinden dat
betrokkenheid en stimulans voor mensen in armoede een belangrijk element is om armoede
te bestrijden.
 Belangrijk is een inclusieve samenleving; dat betekent ook dat mensen die niet kunnen werken
ondersteund worden door de gemeente.
 Wij willen dat de bijstandsuitkering geen streng stempel geeft aan mensen in armoede, zodat
het gelijkwaardigheidsbeginsel geëerd wordt.
 Goed voor Amstelveen wil dat er opnieuw gekeken wordt naar criteria en verplichtingen bij
armoederegelingen.
 Goed voor Amstelveen wil ook dat sport- en culturele activiteiten mogelijk zijn voor mensen
met een laag inkomen.
Wij willen een Armoedefonds door een samenwerking tussen gemeente, ondernemers,
werkorganisaties en welzijnsorganisaties. Armoede breidt zich uit omdat de kloof tussen arm en rijk
groter wordt.
Daartegenover staat dat Goed voor Amstelveen vindt dat mensen zo snel mogelijk van een
uitkeringssituatie naar een betaalde baan moeten kunnen gaan. Waar dat niet lukt of kan heeft de
gemeente de zorgtaak om te ondersteunen.
Kindertoeslagenaffaire
De slachtoffers van de kindertoeslagenaffaire verdienen alle respect en aandacht om te worden
ondersteund en begeleid. Met een paar letters in het verkiezingsprogramma kunnen we niet de
ellende uitdrukken die het deze mensen heeft opgeleverd.
Goed voor Amstelveen vindt dat er zo snel en goed mogelijk oplossingen gevonden moeten worden.
De hulp en ondersteuning duurt veel te lang vanuit de landelijke overheid. Gemeenten pakken de
hulp eerder op, blijkt uit alle informatie.
Wij vinden het van het grootste belang om de kennis te hebben van de voortgang betreffende hulp,
bemiddeling en ondersteuning vanuit de gemeente.
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Integratie
Vluchtelingen uit een gevaarlijk land hebben geen mogelijkheid hun opgebouwde bestaan mee te
nemen. In Nederland aangekomen wordt er veel geregeld maar dat betekent echter niet dat men
genoeg middelen heeft om hier een bestaan op te bouwen.
 Asielzoekers, vluchtelingen en mensen met een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning
integreren via taallessen en een inburgeringsprogramma. Zij hebben recht op respectvol en
volwaardig werk om zodoende de taal te leren en een bestaan op te bouwen.
 Betaald passend en respectvol werk voor inburgeraars.
 Goed voor Amstelveen wil meer gebruik kunnen maken van de ervaring en deskundigheid van
de ombudsman/-vrouw.
Nieuwkomers
Goed voor Amstelveen vraagt specifiek om extra inzet van de gemeente om vrouwelijke
nieuwkomers te begeleiden naar passend werk. Zij hebben het in de praktijk moeilijker dan
mannelijke nieuwkomers om een plekje in de maatschappij te veroveren.
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Onderwijs doel 4

Foto: Algemeen Dagblad

Ieder kind heeft recht op volwaardig en goed onderwijs. Amstelveen heeft goed onderwijs te bieden.
Zowel voor basis- als voortgezet onderwijs zijn er goede onderwijsvoorzieningen.
Er wordt gestreefd om leerlingen zoveel mogelijk regulier onderwijs te laten volgen.
Leerlingen die beter passend onderwijs kunnen volgen lopen in de praktijk regelmatig tegen
problemen aan. Passend onderwijs is namelijk niet voor ieder kind ‘passend’.
Steeds meer kinderen hebben last van de vele prikkels waar zij in de dagelijkse realiteit aan worden
blootgesteld. Steeds meer kinderen met ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme en Asperger-diagnose
hebben onderwijs op maat nodig.
“Goed onderwijs is de beste remedie tegen armoede”
Het is belangrijk kansengelijkheid te blijven stimuleren. Voor kinderen in armoede en kinderen van
immigranten is het een behoorlijke uitdaging om met de snelheid van onderwijs goed mee te kunnen
komen en daar ook echt onderdeel van te zijn.
Een struikelblok is het schrijven en spreken van de Nederlandse taal. Goed voor Amstelveen pleit
voor een vrijwillige “maatschappelijke diensttijd” voor Nederlandssprekende jongeren om
activiteiten te ontplooien met anderstalige kinderen, zodat die de Nederlandse taal sneller leren
spreken.
Onderwijs moet niet langer worden gezien als een institutionele instelling. Onderwijs en de
samenleving zouden meer moeten integreren. Dat betekent dat zorg, sport, kunst en cultuur,
opvoeding en sociaal netwerk ervoor zorgen dat onderwijs niet op zichzelf staat.
Onderwijs valt onder landelijk beleid, gemeenten hebben daar geen verantwoordelijkheid en
mandaat voor. Wel gaat de gemeente over onderwijshuisvesting. Goed voor Amstelveen wil:
 Goede communicatie vanuit de gemeente naar regionale samenwerkingsverbanden, en
passend onderwijs als prioriteit te blijven zien.
 Bij de bouw van nieuwe scholencomplexen zoals gepland in de Scheg, mogelijkheden te
onderzoeken voor kleinschalig passend onderwijs.
 Meer sturen op aandacht voor leerkrachten die doorgaans overbelast zijn en te grote klassen
hebben. Het vak van leerkracht actief stimuleren in de regio en het landelijk overleg.
 Alle Amstelveense kinderen moeten onderwijs kunnen volgen binnen Amstelveen wat betreft
passend onderwijs, primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
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Laaggeletterdheid
In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Zij hebben moeite met basisvaardigheden
zoals lezen, schrijven of rekenen. Hierdoor is meedoen aan de maatschappij moeilijk voor hen.
Reizen, mailen, sms, WhatsApp of formulieren invullen is bijna onmogelijk. Daardoor raakt men
geïsoleerd en wordt het zelfvertrouwen ondermijnd. Schaamte speelt een grote rol waardoor niet
altijd merkbaar is dat iemand laaggeletterd is. Laaggeletterdheid is wat anders dan anderstalig zijn,
waarbij je uit een land komt waar een andere taal gesproken wordt.
Sinds 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van laaggeletterdheid. Om deze aanpak
vorm te geven is er in de arbeidsmarkt Regio Groot-Amsterdam – waar Amstelveen onder valt - een
regioplan opgesteld waarin verschillende taalpartners uit het taalnetwerk een rol spelen.
Doelstellingen – waar ook Goed voor Amstelveen zich hard voor maakt - zijn o.a:
 groter bereik van de doelgroep met specifieke aandacht voor de mensen die Nederlands als
thuistaal hebben (NT1).
 Het versterken van taalnetwerken waarin bibliotheken en aanbieders van taalonderwijs
participeren.
 Sturen op kwaliteit van educatief aanbod.
 Trainen van mensen die bij de gemeente werken in het omgaan met laaggeletterdheid en het
doorverwijzen van laaggeletterden.
 Het samenwerken met bedrijven en instellingen om de bewustwording over laaggeletterdheid
te bevorderen, zodat er rekening wordt gehouden met deze groep en die wordt geholpen.
 Monitoren van effect en bereik van het aanbod.
 Een effectieve en duurzame aanpak begint bij bestuurlijke aandacht: voldoende ambtelijke
capaciteit met expertise.
 Aanpak laaggeletterdheid d.m.v. een integrale aanpak, omdat mensen die niet of weinig
kunnen lezen, rekenen en schrijven kans lopen op financiële problemen, een ongezonde
leefstijl, isolement en geringe maatschappelijke betrokkenheid.
 Veel van deze mensen zijn niet digitaal-vaardig.
 Laaggeletterden moeten een laagdrempelige toegang hebben tot de gemeente waar schaamte
begrepen wordt.
 Loketten bij gemeente op laaggeletterdheid moeten kunnen screenen zodat de persoon in
kwestie respectvol en goed geholpen kan worden.
 Lezen geeft een enorme impuls aan de algemene ontwikkeling en bewustwording. Daarom ziet
Goed voor Amstelveen graag de bibliotheken in de wijk weer terug.
Nederlandse-taalbevordering
In artikel 2.6 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat dat de Nederlandse overheid zich in het
Nederlands tot de bevolking dient te richten. Dat geldt voor alle publieke diensten.
Vanuit de EU (Europese Unie) wordt de verplichting gesteld dat ook een vreemde taal moet worden
toegevoegd. In Nederland is de Engelse taal verplicht toegevoegd. In het spanningsveld van culturele
diversiteit en Nederlandse waarden en normen ziet Goed voor Amstelveen graag dat de
Nederlandse-taalbevordering en Nederlandse waarden en normen een prominentere plek krijgt.
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Kansengelijkheid
Bij de Gelijke Kansen Alliantie heeft men een mooie uitdrukking: “It takes a village to raise a child”
Met andere woorden: we hebben de hele omgeving nodig om een kind groot te brengen. Niet alleen
ouders en familie maar ook school, sport en culturele activiteiten, gezondheidszorg en veiligheid.
De kansenongelijkheid onder kinderen is toegenomen en zeker in de corona-periode.
Het verschil tussen arm en rijk is groter geworden en daarmee ook de mogelijkheden voor kinderen
om volwaardig mee te kunnen doen.
Goed voor Amstelveen wil:
 Kansengelijkheid in het algemeen voor zowel volwassenen, ouderen als kinderen en jongeren.
 Aansluiting zoeken bij Gelijke Kansen Alliantie en ook richten op kennisdelen met deze
alliantie.
 Adviezen en nieuwe inzichten zo snel mogelijk integreren in beleid.
 Kansengelijkheid op de werkvloer van de LHBTIQA+- gemeenschap. Wij zijn van mening dat
ieder mens beoordeeld moet worden op wie hij of zij kan en niet welke geaardheid men heeft.
 Aandacht en maatregelen voor integratie voor mensen met een fysieke, audiovisuele
beperking. Er zijn nog te veel drempels voor mensen met een (niet-)aangeboren fysieke en
audiovisuele beperking (mobiliteit, verkeer, toegankelijkheid winkelcentra).
 Kansengelijkheid betreffende passend werk voor mensen met een (niet-)aangeboren fysieke
en audiovisuele beperking.

Diversiteit
Goed voor Amstelveen is tegen elke vorm van discriminatie betreffende fysieke capaciteiten, ras,
gender en religie.
Binnen onze gemeente is veel aandacht voor diversiteit en het verminderen van discriminatie.
Goed voor Amstelveen is waakzaam en blijft dat.
Zowel volksculturen als LHBTIQ+-doelgroepen ervaren regelmatig integriteitsschending en
discriminatie. Daar zijn wij heel duidelijk in: dat tolereren wij niet.
 Organisaties waar de gemeente Amstelveen banden en/of contracten mee heeft zouden
jaarlijks een verklaring betreffende anti-discriminatie moeten ondertekenen.
Amstelveen kenmerkt zich door een diversiteit van culturen, maar liefst 139 nationaliteiten.
Om deze culturen met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door festivals zoals het Diwali festival e.a.,
zien we graag meer samenhang. De ervaring leert echter dat mensen ook regelmatig geen behoefte
hebben vanuit de eigen cultuur om te integreren. Heel anders is dat bij jonge kinderen die met elkaar
spelen en leren, en geen onderscheid maken. Wij zien ook dat Nederlanders van oorsprong graag de
eigen Nederlandse cultuur willen behouden.
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Beveiliging Joodse Gemeenschap
De Joodse Gemeenschap zorgt zelf voor haar beveiliging. Door toenemend antisemitisme is dat
helaas zelfs juist nu nog nodig. Het kan niet zo zijn dat het Rijk en de lokale overheid hier geen
verantwoordelijk in nemen. Wij zijn van mening dat er middelen beschikbaar moeten komen om
veiligheid te waarborgen. In het kader van een inclusieve stad waar iedereen welkom is moet
opnieuw gekeken worden hoe de gemeente kan bijdragen.

© Goed voor Amstelveen 2022

27

Sport doel 3
Sporten is een wezenlijk onderdeel om gezond te blijven, energie te hebben, plezier te beleven en
competitie te houden op een positieve manier.
Sport heeft ook een sociale functie door elkaar te ontmoeten en in teamverband actief te zijn.
Amstelveen heeft een goede reputatie als ‘sportgemeente’. Goede sportvoorzieningen en een groot
aanbod kenmerken de sportieve cultuur van Amstelveen.
Goed voor Amstelveen wil daaraan toevoegen:
 Een Sportfonds voor Volwassenen, voor minder draagkrachtige volwassenen (bijvoorbeeld
voor het aanschaffen van sportkleding).
 Sportfaciliteiten en activiteiten uitbreiden voor mensen met een visuele of fysieke beperking.
 Sportstimulering voor inwoners uit de laagste inkomensgroepen.
 Samenwerking tussen sportorganisaties (verenigingen) in plaats van concurrentie.
 Uitbreiden van woningbouw; in balans brengen met uitbreiding sportfaciliteiten.
 Ongeorganiseerde sport zoals wandelen, hardlopen en fietsen evenveel stimuleren als
georganiseerde sport.
 Voor ieder kind mogelijkheden om te sporten.
 Sport in brede zin laten samengaan met een gezonde leef- en voedingsstijl, door voorlichting
en campagne. (Zie ook voedselvoorziening.)
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Dierenwelzijn doel 14 en 15
Dierenwelzijn heeft een belangrijke positie binnen de samenleving. Veel mensen hebben huisdieren
en die horen met liefde verzorgd te worden. (Toen nog AVA-)raadslid Jacqueline Höcker heeft
dierenwelzijn op de politieke agenda gekregen naar aanleiding van het verdwijnen van het
Amstelveens Dierentehuis.
Er zijn veel huisdieren vertegenwoordigd in Amstelveen zoals katten en honden. En dan hebben we
uiteraard nog paarden, schapen, varkens en koeien e.a. Door de pandemie zijn meer en meer
mensen bewust geworden van de invloed van dier op mens en het houden van dieren.
Mondiaal zijn er vele diersoorten die met uitsterven worden bedreigd en nauwelijks nog gezien
worden. In het klein, op lokaal niveau, worden egels en in bepaalde wijken de musjes bedreigd. Maar
ook zien we steeds minder konijnen en eekhoorns.
We zijn eraan gewend geraakt ons wonen en infrastructuur zo innovatief en comfortabel mogelijk in
te richten. Helaas is dat voor dieren anders.
Behalve gezelschapsdieren en het recht goed verzorgd te worden, hebben dieren ook het recht dat
er rekening gehouden wordt met hun natuurlijke habitat. Wat de opvang en plaatsing van dieren in
nood betreft wil Goed voor Amstelveen dierenwelzijn in Amstelveen opnieuw op de agenda hebben.
 Wij willen in Amstelveen weer een onafhankelijk Amstelveens Dierentehuis.
 Bewustwording voor inwoners dat het afsluiten van tuinen door beschutting ertoe bijdraagt
dat er een groot gevaar voor egels dreigt.
 In gesprek gaan met dierenartsen voor een inventarisatie; mogelijkheden dierenwelzijn zien te
verbeteren door een integrale samenwerking van dierenorganisaties en dierenartsen.
 We willen een onderzoek in de omgeving van het Amsterdamse Bos naar het plaatsen van
eekhoornlinten, ter bescherming van eekhoorns.
 Onderzoek naar afrastering weilanden om water af te bakenen; voorkomen dat koeien en
schapen overlijden nadat ze te water raken.
 In open water zoals vijvers en sloten zien wij graag eenden- en zwaneneilandjes omdat de vaak
rechte oever hen belemmert op de kant te komen.
 Mensen die dieren mishandelen moeten door formele instanties een passende boete of straf
krijgen. Helaas komt mishandeling vaker voor dan men in het nieuws leest.
 Amstelveen als meest diervriendelijke gemeente, naar voorbeeld van Purmerend, Diemen en
Zwolle.
 Boeren en landbouweigenaren verzoeken om tijdelijke beschuttingen in weilanden te plaatsen
om dieren een schaduwplek te bieden tegen oververhitting en uitdroging.

 Foto: nen.nl
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Economie doel 8
Ondernemers dragen zorg voor een gezonde economie en werkgelegenheid. Zij zorgen voor welvaart
en sponsoren vaak lokale activiteiten. In regionaal verband zijn vele gemeenten en ondernemingen
betrokken bij innovatieve en duurzame oplossingen.
Meer dan ooit is de opgave om balans te vinden tussen werk, wonen, recreëren en duurzame
energiebronnen een noodzaak.
Goed voor Amstelveen stimuleert innovatief ondernemerschap en nodigt ondernemers uit bij te
dragen aan duurzame ambities.
Voor een bloeiende gemeente is een sterk en succesvol bedrijfsleven onontbeerlijk. Alleen zo zijn er
genoeg banen en kansen voor inwoners om dicht bij huis te kunnen werken en zich te ontwikkelen,
in een economie die schade aan mens en natuur zoveel mogelijk beperkt. We zien steeds meer
ondernemingen die naast winst zo veel mogelijk maatschappelijke waarde willen creëren. Niet alleen
voor hun klanten, medewerkers en toeleveranciers, maar ook voor de Amstelveense samenleving als
geheel.
 Goed voor Amstelveen wil dat lokaal gekeken wordt waar regelgeving vereenvoudigd kan
worden om mensen sneller een betaalde passende baan te bieden.
 Wij willen een snelle afwikkeling bij het verlenen van vergunningen.
 Wij willen na de coronapandemie middelen beschikbaar hebben om ondernemers te
ondersteunen zodat herstel ingezet kan worden.
 Wij willen een exclusief onderzoek naar de after-coronasituatie van kleine zelfstandigen. Waar
nodig wordt ondersteuning en middelen ter beschikking gesteld om een doorstart te maken.
 Wij willen een onderzoek naar de mogelijkheid om bij een -modaal of modaal inkomen
gemeentelijke lasten te reduceren.
 Wij willen een eventuele lastenverlaging voor ondernemers en zzp’ers.
Kinderopvang
Kinderopvang staat bij Goed voor Amstelveen onder het kopje economie i.v.m. ouders van kleine
kinderen die thuis moeten werken vanwege de coronapandemie.
Niet iedereen vindt het fijn om thuis te werken. Immers kinderen om je heen die aandacht nodig
hebben en verzorgd moeten worden dragen niet bij aan een rustige werkcultuur. De grote
wachtlijsten voor kinderopvang werken daar niet aan mee.
 Goed voor Amstelveen wil dat er mogelijkheden verkend worden om meer
kinderopvangplaatsen te creëren. Nood breekt wetten.

Foto HR magazine
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Klimaat doel 13

Klimaatneutraal ondernemen
De duurzame ontwikkelingsdoelen hebben als doel dat 17 doelen bereikt zijn in 2030. Nog minder
dan 100 maanden en het is zover.
Klimaatneutraal ondernemen is een prioriteit en is urgent. Goed voor Amstelveen wil dat
organisaties, bedrijven en professionals opgeroepen worden hun ondernemerschap zoveel mogelijk
klimaatneutraal in te vullen.
Het rapport van het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties liegt er niet om.
Wij vinden het een noodzakelijke taak van onze gemeente om daar een leidende rol in te nemen
d.m.v. het geven van informatie, subsidie en campagnevoering. De uitstoot van CO2, de opwarming
en ongelooflijke bosbranden, overstromingen en droogte die de wereld in zijn greep houdt, kunnen
niet meer ontkend worden.
Klimaatneutraal ondernemen is nodig om productie en consumptie op een verantwoorde
ecologische wijze te doen. Teveel plastic, teveel PFAS en giftige stoffen horen niet thuis in een
gezonde maatschappij en dus ook niet in ons voedsel. Het vervaardigen van stoffen als plastic zorgt
voor een ongelooflijke aanslag op ons milieu en komt onbedoeld in ons voedsel.
Goed voor Amstelveen vindt de tijd rijp voor een subsidiebudget klimaatneutraal ondernemen.
Anticiperen op klimaatverandering
Amstelveen heeft te maken met vernatting. Dat leidt tot kelders die meer onder water komen te
staan en verzakkingen van paden. De drassigheid in het Amsterdamse Bos valt veel mensen op.
Maar ook ligt Amstelveen in een van de slechtste regio’s betreffende luchtkwaliteit.
Hoe vaak hoorde men niet tijdens lockdowns: ‘wat een heldere schone lucht!’ Er vloog geen vliegtuig
en er werd amper gereden.
De ongelooflijke overstromingen in Limburg, het wegslaan van dijken en duinen: de gevolgen van de
klimaatveranderingen komen steeds meer aan de orde. Wij moeten als Amstelveen meer investeren
in het treffen van maatregelen ten gevolge van klimaatverandering.
Investeren in duurzaamheid
Goed voor Amstelveen wil financiële middelen voor duurzaamheid. Volgens het IPCC is het nu of
nooit en moet de opwarming van de aarde tegengehouden worden.
Lokaal moeten wij daarom investeren in circulaire economie, klimaatadaptatie, natuur en milieu,
vervoer en zorg en welzijn. Dat vereist veel inzet van gemeente en inwoners, maar uiteindelijk
profiteert iedereen van een gezonde wereld. De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn niet voor niets
de basis van Goed voor Amstelveen.
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Veiligheid doel 16
Goed voor Amstelveen hecht veel waarde aan een veilig Amstelveen. Inwoners moeten zich vrij en
veilig voelen. Helaas zijn er mensen met minder goede intenties die misbruik kunnen maken van die
vrijheid en veiligheid.
Amstelveen kent veel inbraken. Eigendommen moeten altijd gerespecteerd en beschermd worden.
Wanneer iemand geen respect voor de eigendommen van een ander heeft moet er door bevoegde
instanties ingegrepen worden.
Camera’s moeten er zijn om juist die vrijheid te beschermen en niet te beperken. Dat is een
spanningsveld waar we rekening mee moeten houden.
Het voorkomen van misdrijven en criminaliteit zorgt dat we politie en handhaving nodig hebben.
 Goed voor Amstelveen wil meer inzetten op wijkagenten met meer bevoegdheden, betere
preventie en signalering van ontluikende criminaliteit.
 Wij willen de rol van de wijkagent meer bekendheid geven.
 Aanvallen op en het bedreigen van hulpverleners accepteren wij onder geen enkele
voorwaarde.
 Mensen die politie, brandweer, zorg- en ambulancepersoneel bedreigen en/of tegenhouden in
de uitoefening van hun functie moeten door de daarvoor bevoegde instanties worden berecht.
Privacy
Voor Goed voor Amstelveen is privacy onderdeel van een democratische rechtsstaat. Ieder heeft het
recht op behoud van identiteit, zelfbeschikkingsrecht en privacy.
Bij besluitvorming van beleid is de privacyregelgeving voor ons een belangrijk component.
“De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtstaat en de grondrechten”.
Daarom staan wij volledig achter deze punten uit de grondwet:
1.
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer.
2.
De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen
en verstrekken van persoonsgegevens.
3.
De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde
gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige
gegevens.
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Financiën doel 17
Amstelveen staat er ten opzichte van andere gemeenten goed voor. Door het noodsteunpakket ten
gevolge van de coronapandemie is er een behoorlijke druk gekomen op de financiën. Ofschoon de
komende jaren voorzichtigheid geboden is, moet er geïnvesteerd worden in gezondheidszorg,
maatschappelijk herstel na corona, wonen, en maatregelen ten behoeve van klimaatverandering.
 Solide financieel beleid en investeren kunnen goed samengaan door nu bij BNG-bank te lenen.
De BNG-bank is van en voor de publieke sector en draait niet om winst maar om een zo groot
mogelijk maatschappelijke impact (zoals duurzaamheid, betaalbare energie).
Amstelveen heeft door de jaren heen altijd een sluitende begroting. Dat is te danken aan een goed
financieel beleid. Ten opzichte van andere gemeenten zijn de lokale lasten voor inwoners gunstig.
 Goed voor Amstelveen wil de lokale lasten voor met name inwoners met een modaal inkomen,
zo laag mogelijk houden.
Goed voor Amstelveen wil dat goed onderzoek gedaan moet worden naar subsidieregelingen vanuit
Provincie en Rijk.
Kunst en Cultuur, Welzijn, Jeugdzorg, Gezondheidszorg en WMO hebben in de laatste
kabinetsperioden bezuinigingen gekend. Amstelveen moet via de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten een duidelijk protestgeluid laten horen wanneer de kwaliteit nog meer onder druk komt
te staan.
Slotwoord
Het opstellen van het verkiezingsprogramma is met oprechte intentie geschreven. Goed voor
Amstelveen vertrouwt erop dat het u aanspreekt en staat altijd open voor vragen of suggesties.
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