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VOORWOORD 
 

Amstelveen is een bijzonder groene en ondernemende stad vol cultuur, sport en met een internationale 

uitstraling. In Amstelveen kan iedereen meedoen ongeacht achtergrond, gender, seksuele voorkeur, 

leeftijd, beperking, geloof of levensovertuiging. Onze vrije en verdraagzame stad is inmiddels een thuis 

voor circa 140 nationaliteiten, waar mensen samenleven in verscheidenheid. De goede bereikbaarheid, 

veiligheid, groene leefomgeving en voorzieningen van hoge kwaliteit , maken van Amstelveen een 

bijzonder gewilde plek om te wonen, te werken en te recreëren. Op deze stad mogen we trots zijn!   

 

Amstelveen staat niet stil en de wereld om ons heen verandert ook steeds sneller. De coronapandemie 

heeft veel gevraagd van de flexibiliteit  en veerkracht van onze inwoners en ondernemers. Het herstellen 

van de schade van de pandemie heeft prioriteit . We willen iedereen kansen bieden op een vrij en 

kansrijk leven, waarbij iedereen mee kan doen in het sociale leven en op het werk.  Amstelveen staat 

daarnaast voor belangrijke uitdagingen op het gebied van onderwijs, wonen en klimaat, die ook om een 

blik verder vooruit vragen. Wij zetten in dit  verkiezingsprogramma onze plannen daarvoor uiteen.  

 

Goed onderwijs vormt de basis voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om de beste versie van zichzelf te zijn. Wij willen dat 

Amstelveen de stad is met de beste en meest inclusieve scholen waar voor álle kinderen ruimte is. In moderne scho olgebouwen, met een divers 

onderwijsaanbod, gegeven door voldoende goede leraren. Ieder kind verdient een rijke schooldag met voorschool, kinderopvang, sport, kunst, 

cultuur, huiswerkbegeleiding, muziek en het ontdekken van techniek en natuur. Wij zetten in op kleinere klassen, aanpak van taalachterstanden, 

schoolfruit  en de aanpak van personeelstekorten.  

 

Wonen is een fundamenteel recht dat in onze grondwet is vastgelegd. Een recht dat door de forse woningtekorten de afgelopen jaren f link onder 

druk is komen te staan. Amstelveen levert een flinke bijdrage aan het oplossen van het woningtekort, bijvoorbeeld door het ombouwen van  

leegstaande kantoren en door de gebiedsontwikkelingen Kronenburg, Scheg en Legmeer. Wij willen dat  iedereen kans heeft op een woning, 

ongeacht inkomen of achtergrond. We streven naar gemengde wijken en geven prioriteit  aan betaalbare huizen voor starters en doorstromers. Bij 

nieuwbouw beschermen we het groen en is behoud van leefbaarheid het uitgangspunt. Duurzaam bouwen staat voorop: energieneutraal, met 

hergebruik van materialen, oog voor groen en ecologie en met duurzame vervoersoplossingen.   

 

Nederland bungelt op de EU lijsten ten aanzien van klimaat onderaan. De opwekking van duurzame energie is laag, onze lucht en ons water zijn  

vervuild en de biodiversiteit  holt achteruit. Amstelveen kan laten zien dat we ambitieus én verstandig een koploper kunnen worden; door de 

uitstoot van broeikasgassen te verminderen met isolatie en schone mobiliteit; door de opwekking van hernieuwbare ene rgie te vergroten met 

zonnepanelen en aardwarmte; door afvalscheiding en een economie met hergebruik van grondstoffen; door de aanpak van hittestre ss en 

wateroverlast; door te investeren in biodiversiteit  en een groene gezonde leefomgeving.  

 

Tot slot een persoonlijke noot: dagelijks geniet ik van onze groene omgeving en wandel ik door onze parken en polders. Ik voel me betrokke n 

bij Amstelveen en ben trots op onze stad. Rechtvaardigheid, tolerantie en individuele vrijheid zijn voor mij belangrijk. Vanuit deze persoonlijke 

waarden heb ik mij met optimisme en passie de afgelopen jaren ingezet voor Amstelveen. Als moeder van drie schoolgaande kinde ren ben ik 

gemotiveerd om de lat steeds hoger te leggen. Wij willen Amstelveen immers goed achterlaten voor volgen de generaties. Het is daarom een 

grote eer lijsttrekker te mogen zijn van een optimistische en vooruitstrevende partij die dat als doelstelling heeft.  

 

Voor u ligt een ambitieus verkiezingsprogramma. Een programma dat de huidige kwaliteiten van Amstelveen  wil behouden: groen, cultureel, 

ondernemend en internationaal. Een programma dat laat zien dat we onze schouders eronder willen zetten om een antwoord te gev en op de grote 

opgaven van deze tijd op het gebied van onderwijs, wonen en klimaat.  

 

 
 

Floor Gordon 

Lijstrekker D66 Amstelveen  
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ONDERWIJS EN KANSENGELIJKHEID 
 

D66 wil dat Amstelveen de stad is met de beste en meest inclusieve scholen waar voor álle kinderen plek is. In moderne school gebouwen, met 

een divers onderwijsaanbod, gegeven door voldoende goede leraren. Goed onderwijs vormt de basis voor een vrije samenleving waarin iedereen 
de kans krijgt om de beste versie van zichzelf te zijn. Voor D66 is de school een plek die ook buiten schooluren een belangri jke functie vervult 

en onze wijken kan verrijken. Een plek voor educatie, zorg, welzijn, ontmoeting en ontspanning.  

 

Inclusief onderwijs: plek voor alle kinderen. D66 wil dat talenten de kans krijgen om zich volledig te ontwikkelen. Dat kan alleen als 

kinderen naar een school gaan waar ze het best tot hun recht komen. Dit moet zoveel als mogelijk op een reguliere school in de eigen wijk. 

Daarom stimuleert D66  inclusie in het onderwijs, waar kinderen met een aanvullende onderwijs-/zorgbehoefte extra aandacht krijgen. Wanneer 

er extra begeleiding nodig is, moet er voldoende ruimte zijn in de schoolgebouwen en moet professionele ondersteuning beschikbaar zijn. Door 

jeugdhulp op schoolniveau te organiseren, krijgen kinderen sneller hulp. Zo wordt voorkomen dat kinderen (verder) achterop raken. Daarom 

krijgen schole een vast zorgteam ter beschikking. Dat team bestaat ten minste uit  een schoolpedagoog, een schoolverpleegkundige, een 

schoolpsycholoog en iemand van jeugdhulp. 

 

Recht op onderwijs. Alle kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Ook wanneer er sprake is van bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke 

beperkingen, leer- of gedragsproblemen, hoogbegaafd zijn, of een combinatie daarvan. D66 accepteert niet dat leerlingen (met ontheffing van 

leerplicht) thuis komen te zitten, omdat ze als ‘niet schoolgeschikt’ worden geacht en/of niet terechtkunnen in het onderwijs. Terwijl zij zich wél 

kunnen ontwikkelen en kunnen leren. Wat D66 betreft is de gemeente en zijn scholen áltijd hoofdverantwoordelijk om ervoor te zorgen dat 

leerlingen naar school kunnen blijven gaan. D66 wil dat hier met scholen en samenwerkingsverbanden bindende afspraken over worden gemaakt 

en dat de gemeente hier strak op stuurt.  

 

Gemengde scholen en eerlijk aannamebeleid. D66 wil dat kinderen met verschillende achtergronden elkaar op school kunnen ontmoeten en 

dat Amstelveense scholen een afspiegeling zijn van de wijken. Er worden afspraken gemaakt met schoolbesturen om tweedeling in  het 

onderwijs tegen te gaan en om het aannamebeleid in Amstelveen eerlijker en transparanter te maken. D6 6 stimuleert ouderinitiatieven om 

scholen te mengen en beloont scholen die zich inzetten voor gemengde scholen.  

 

O ngelijk investeren voor gelijke kansen. D66 wil dat elke Amstelveense school een goede keuze is. Daarom moet kansenongelijkheid in 

onderwijs worden tegengegaan door 'ongelijk te investeren'. Scholen met bijvoorbeeld meer kinderen die extra stimulering kunnen gebruike n, of 

scholen met een lerarentekort, kunnen rekenen op extra ondersteuning.  

 

Personeelstekorten aanpakken in onderwijs en kinderopvang. Leraren en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang vormen de basis 

van de ontwikkeling van onze kinderen. Een groeiend tekort aan leraren en medewerkers in de kinderopvang bedreigt de kwalitei t  van het 

onderwijs. Daarom ondersteunen we scholen en kinderopvangorganisaties bij het aanpakken van hun personeelstekorten. We stimuleren 

vernieuwingen en andere organisatievormen in onderwijs en kinderopvang en investeren in een aantrekkelijk woon - en werkklimaat. Zo krijgen 
leraren voorrang en hulp bij het vinden van een betaalbare woning, zorgen we voor meer handen in de klas en bekijken we voorzieningen zoals 

volledige reiskostenvergoedingen en gratis parkeerplekken. 

 

Schoolleiders maximaal ondersteunen en betrekken. Goede schoolleiders zijn wezenlijk voor goed onderwijs en gelijke kansen voor onze 

kinderen. D66 ondersteunt schoolleiders waar mogelijk en geeft hen meer directe zeggenschap over de jeugd- en onderwijsplannen van de 

gemeente.  

 

Kleinere klassen om  het maximale uit leerlingen te  
halen. Kleinere klassen verlagen de werkdruk voor leraren 

en leiden tot meer aandacht en steun voor iedere leerling. 

D66 maakt zich hard om op termijn kleinere klassen te 

realiseren en verzet zich tegen te grote scholen.  

 

Taalachterstanden zo vroeg mogelijk aanpakken. Taal 

draagt bij aan talentontwikkeling, gelijke kansen en is een 

randvoorwaarde om onderwijs te volgen. Kinderen bij wie 
taalachterstanden dreigen te ontstaan, kunnen rekenen op 

extra ondersteuning. Bijvoorbeeld via de voorschool en via 

taalactiviteiten op school. D66 zorgt er samen met het 

onderwijs voor dat er voldoende leraren zijn die NT2-

onderwijs kunnen geven. Ook stimuleert D66 dat op alle 
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scholen in Amstelveen een schoolbibliotheek is en een Amstelveens leesoffensief. Door dit  leesoffensief gaan kinderen en jongeren meer lezen 

en wordt hun leesplezier vergroot. D66 heeft ook aandacht voor ouders: om taalachterstanden serieus aan te pakken moeten we o ns ook richten 

op de taalomgeving thuis. Ouders kunnen rekenen op goed taalonderwijs, voldoende taalk lassen, en taalactiviteiten voor kinderen en ouders op 

en rondom de school.  

 

Een kansrijke start op de basisschool. Ieder Amstelveens kind moet zich als baby of peuter optimaal kunnen ontwikkelen. Om kinderen voor 

te bereiden op een kansrijke start op de basisschool, pleit  D66 ervoor dat ieder kind vier dagen per week gratis naar de kinderdagopvang kan. 

Wanneer er sprake is van een taal- of sociale achterstand dan moeten er genoeg plekken zijn voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). D66 

onderzoekt ook hoe de huidige opvang, voorschoolse educatie en peuterspeelzaal meer kan worden samengevoegd tot één voorziening. Wij 

stimuleren een sterke verbinding tussen onderwijs en kinderopvang, zodat beide zoveel mogelijk fysiek op één locatie wordt aa ngeboden.  

 

Meer peuters naar de voorschool. D66 wil dat meer peuters naar de voorschool gaan. Wij breiden het aanbod van voorschoolse educatie uit  en 

zorgen dat peuters die dat nodig hebben daar meer gebruik van kunnen maken. Daarnaast willen wij actie van de gemeente , zodat álle kinderen 

die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie, worden bereikt. Aanmelden en deelnemen van kinderen moet zo makkelijk mogelijk 

worden gemaakt. 

 

Een rijke schooldag voor ieder kind. Onderwijs is een belangrijke motor voor kansengelijkheid. Toch wordt ongelijkheid op dit  vlak voor een 

groot deel buiten schooltijd bepaald: word een kind voorgelezen, krijgt het hulp bij huiswerk, gaat het ook naar sport - of muziekles, of niet? Om 

te zorgen voor meer gelijke kansen wil D66 rijke schooldagen invoeren. Op rijke schooldagen worden voorschool, kinderopvang, sport, kunst, 

cultuur, huiswerkbegeleiding, muziek en het ontdekken van techniek en natuur zoveel mogelijk onder het dak van de school ver enigd. Daarnaast 

zorgen we ervoor dat de succesvolle Amstelveense Zomerschool structureel beschikbaar komt voor kinderen die daar behoefte aan  hebben.  

 

Schoolfruit en gezonde schoollunches. Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat zij een gezonde lunch of fruit  mee naar school 

krijgen. D66 wil daarom gratis schoolfruit  en gezonde schoollunches beschikbaar stellen op Amstelveense scholen. Dit helpt om de gezondheid 

en eetgewoontes van leerlingen blijvend positief beïnvloeden. 

 

Huiswerkbegeleiding en studieruimtes. Een rustige werkruimte, bijles en huiswerkbegeleiding zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. D66 

wil dat huiswerkbegeleiding zoveel mogelijk via school wordt gegeven in plaats van via commerciële bureaus. Voor meer gelijke kansen stellen 

we - in samenwerking met scholen - financiële middelen en ruimte beschikbaar om bijles en huiswerkbegeleiding breder toegankelijk te maken. 

Ook investeert D66 in genoeg goede studieruimtes voor studenten en scholieren. Deze ruimtes moeten ook in de avonduren en in het weekend 

beschikbaar zijn. 

 

Een uitgestelde selectie wanneer dit beter past. De vroege selectie voor het voortgezet onderwijs zet gelijke onderwijskansen onder druk. 

Vooral bij leerlingen die iets meer tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Voor die leerlingen wil D66 de overstap naar de middelbare  school 

soepeler laten verlopen. Bijvoorbeeld door een vorm van een tienerschool te introduceren in Amstelveen en door brede brugkl assen te 

stimuleren. Ook bevorderen we met basisscholen dat er kansrijk wordt geadviseerd.  

 

Vrijheid en verdraagzaamheid als norm. D66 wil dat alle leerlingen zich veilig voelen op school. Vrijheid en verdraagzaamheid is de norm. 

Daarom wordt er actief ingezet op acceptatie van religie, etniciteit , geaardheid en gelijkheid tussen man en vrouw.  

 

Voor alle  leerlingen een stageplek. D66 wil dat alle Amstelveense leerlingen evenveel kans maken op een goede stageplek. We intensiveren de 

samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven, we sluiten stage-akkoorden met werkgevers en we bestrijden stagediscriminatie met een 

gerichte aanpak. 
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O pwaarderen vakonderwijs. Zonder (v)mbo’ers valt  Amstelveen stil. Er is in onze regio een schreeuwende behoefte aan vakmensen . Deze 

behoefte wordt de komende tijd alleen maar groter door de energietransitie en de circulaire economie. Als er niet genoeg mensen zijn die 

installaties kunnen (de)monteren, onderhouden en ontwikkelen dan zijn we uiteindelijk nergens. D66 geeft het vak onderwijs in Amstelveen een 

flinke boost. We versterken het techniekonderwijs op Panta Rhei, verbeteren de aansluiting met het bedrijfsleven en stimulere n de instroom 

vanuit het basisonderwijs naar technische richtingen in het VO en vanuit het VO naar het mbo. Panta Rhei kan rekenen op steun van D66 om 

een stevige positie te verwerven in het Amstelveense onderwijsveld.  

 

Een gelijkwaardige positie voor mbo-studenten. D66 maakt werk van een gelijkwaardige positie voor mbo-studenten ten opzichte van 

studenten aan universiteit  en hogeschool. Mbo-studenten moeten van dezelfde voorzieningen gebruik kunnen maken als andere studenten. Zo 

moet studentenhuisvesting ook voor mbo’ers beschikbaar zijn.  

 

Hoogwaardige, moderne en  multifunctionele schoolgebouwen. Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. D66 wil hoogwaardige, 

duurzame schoolgebouwen die aansluiten bij de onderwijsconcepten van onze scholen  en waar aandacht  is voor een verkeersveilige en groene 

schoolomgeving. Amstelveense schoolgebouwen worden ook buiten schooltijd maximaal gebruikt.    

 

Schoolgebouwen en -pleinen: groen en duurzaam. Onze scholen en schoolpleinen moeten groen en duurzaam zijn. D66 gaat schooldaken 

gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen en er wordt geïnvesteerd in groene schoolple inen- en daken. D66 geeft scholen ruimte, middelen 

en ondersteuning om dit samen met leerlingen en ouders te realiseren.  

 

Schoolomgevingen veiliger maken. Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen lopen of fietsen. D66 wil dat de verkeersveiligheid 

rondom alle Amstelveense scholen gegarandeerd is. Samen met ouders en verkeersregelaars zoeken we naar creatieve manieren om 

schoolomgevingen veiliger te maken. D66 onderzoekt de invoering van een proef waarmee de straat van de school twee keer per dag voor 30 

minuten wordt afgesloten voor auto’s. Een voorwaarde voor het fietsen naar school is natuurlijk dat alle kinderen een fiets h ebben. D66 wil dat 

de gemeente dit  faciliteert, bijvoorbeeld door het lenen en hergebruik van fietsen te stimuleren.  

 

Volgen wat goed gaat en wat beter moet. Er komt een tweejaarlijks verslag over ‘de staat van onderwijs en jeugd in Amstelveen’, waar 

leerlingen, ouders en leraren nauw bij worden betrokken. Hiermee volgen we wat goed gaat en wat beter moet. Zo kunnen we tijdig knelpunten 

opsporen, en geld en ondersteuning gerichter inzetten.  

 

Sneller uit armoede en schulden – vergroot kansengelijkheid  

Geldgebrek en schulden zijn een belangrijke factor voor onzekerheid en stress. Er is een grote samenhang tussen werkloosheid,  schulden, 

gezondheid en gezinssituatie. Armoede en schulden staan het maken van eigen keuzes in de weg en beperken mensen in hun ontwikkeling en 

zelfontplooiing. D66 wil de onvrijheid, veroorzaakt door armoede en schulden, hard bestrijden, zodat mensen in armoede zo sne l mogelijk weer 

zelfredzaam worden. In de eerste plaats door goede signalering en preventie, en door Amstelveners die dit  nodig hebben, zoveel mogelijk aan 

een baan te helpen. Want uiteindelijk is het hebben van werk de beste manier om geldproblemen te voorkomen, net zoals het voo rkomen van 

schulden beter is dan het genezen daarvan.  
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Maatwerk en meer vertrouwen. Amstelveners die afhankelijk zijn van de bijstand, schuldhulpverlening of minimaregelingen moeten op maat 

worden ondersteund. D66 wil overbodige regels en controles afschaffen en wil dat de dienstverlening van de  gemeente uitgaat van vertrouwen. 

 

Perspectief op een kansrijk leven. Schulden zetten mensen op achterstand. Vooral bij jongeren kunnen schulden snel escaleren, met 

verstrekkende gevolgen voor hun toekomst. D66 wil jongeren met (een risico op) schulden act iever bereiken en helpen. Door informatie, advies 

en hulp beschikbaar te stellen op plekken waar jongeren al zijn. Zoals op school, online en rondom sportvoorzieningen. Ook ga at D66 door met 

de pilot ‘Jongeren in Amstelveen Schuldenvrij’. Deze pilot is op ons initiatief ontstaan en helpt jongeren om eerder van hun schulden af te 

komen en om via scholing en werk te bouwen aan een stabiele toekomst.  

 

D66 wil ondernemers beter bereiken met hulp bij schulden. Ondernemers met financiële problemen willen zo lang mogelijk zelfredzaam 

blijven. Veel ondernemers praten liever niet over hun financiële problemen en stellen een hulpvraag uit . Velen van hen denken  niet aan de 

gemeente wanneer zij hulp nodig hebben bij schulden. D66 investeert extra in de schuldhulpverlen ing aan ondernemers. We maken de hulp van 

de gemeente meer bekend, zetten ervaringsdeskundige ondernemers in om anderen te helpen en willen een (online) loket voor mkb’ers en 

zzp’ers met financiële zorgen. 

 

Minimaregelingen versimpelen. In totaal kunnen minima gebruikmaken van zo’n 20 verschillende regelingen. D66 wil dat armoederegelingen 

voor mensen toegankelijk en begrijpelijk zijn en zo min mogelijk papierwerk vragen. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om  de 

minimaregelingen zoveel mogelijk te versimpelen. Bijvoorbeeld door ze te bundelen tot één budget of regeling, waarbij Amstelveners samen 

met de gemeente bepalen hoe dat budget het beste kan worden ingezet.  

 

Voedselhulp Amstelveen versterken. Zolang voedselhulp noodzakelijk is, blijft  D66 dit ondersteunen. Daarnaast verkennen we de invoering 

van een voedselpinpas voor Amstelveners die zijn aangewezen op de voedselbank. Met die voedselpinpas kunnen gezinnen geoormer kt geld 

krijgen dat zij kunnen besteden aan voeding. Zo wordt voedselhulp meer stigmavrij en hebben zij meer keuzevrijheid.  

 

Kinderen in armoede: doen wat nodig is. Kinderen in armoede moeten net als andere kinderen gewoon mee kunnen doen aan onze 

samenleving. D66 stelt  alles in het werk om te voorkomen dat kinderen door armoede op achte rstand raken. Wat D66 betreft biedt de gemeente 

maximaal maatwerk als het om kinderarmoede gaat. Niet de aanvraagcriteria van specifieke kindregelingen zijn leidend, maar dat wat het kind 

nodig heeft om kind te zijn en mee te doen.  

 

Taal en integratie  

D66 werkt aan een stad waarin mensen maximaal van elkaar mogen verschillen en tegelijkertijd maximaal verbonden zijn. Nieuwkome rs en 

migranten die naar Amstelveen komen om hier een toekomst op te bouwen , horen erbij vanaf dag één. Wij willen dat zij alle kansen krijgen om 

zich in Amstelveen thuis te voelen, een goed bestaan op te bouwen en om voor de volle 100% mee te kunnen doen. Dit gebeurt me t name via 

werk; werk is de beste manier om snel onderdeel van de samenleving te zijn en om de taal te leren. Wanneer inwoners onvoldoende digitale 

vaardigheden hebben of moeite hebben met taal, dan doen wij er alles aan om te voorkomen dat zij hierdoor op achterstand rake n. D66 

continueert daarom de strijd tegen (digitale)laaggeletterdheid in Amstelveen. 

 

Inburgering vanaf dag één. Wat D66 betreft blijft  er geen dag onbenut voor Amstelveense statushouders om te werken aan hun inburgering en 

participatie. Het inburgeringstraject voor Amstelveense statushouders start al in de opvang. Statushouders krijgen vanaf dag één les in de 

Nederlandse taal. 

 

Laaggeletterdheid nog harder aanpakken. Er komt een Amstelveens offensief tegen laaggeletterdheid. De gemeente, scholen, 

maatschappelijke organisaties, verenigingen, werkgevers, bibliotheken en andere partijen slaan de handen ineen om laaggeletterdheid harder dan 

ooit te bestrijden. Hierbij geven we extra aandacht aan digitale vaardigheden en het voorkomen van stigmatisering.  

 

Meer taalactiviteiten. Om laaggeletterdheid tegen te gaan, blijven we taalcursussen aanbieden, versterken we het taalhuis en stimuleren we de 

inzet van taalcoaches. In wijken waar dit  het hardst nodig is organiseren we extra activiteiten tegen laaggeletterdheid.   
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DUURZAAMHEID, GROEN, KLIMAAT 
 

De komende jaren zijn cruciaal voor het klimaatbestendig maken van de gemeente Amstelveen. Om onze stad goed achter te laten voor 

volgende generaties is meer ambitie nodig bij het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Amstelveen is een prachtige st ad met 

natuurparken, diverse wijken en veel groen. D66 wil dit  behouden maar klimaatverandering veroorzaakt steeds extremere weersomstan digheden 

en een stijgende zeespiegel. De komende jaren verhogen we daarom onze lokale ambities voor het klimaatadaptief, circulair en CO2 -neutraal 

maken van de gemeente Amstelveen. Dit doen we op een rechtvaardige manier, waarbij alle Amstelveners gelijke kansen krijgen om daarin mee 

te gaan. Daarbij heeft D66 bijzondere aandacht  voor de sociale kant van de energietransitie en een duidelijke communicatie met inwoners. Want 

uiteindelijk valt  of staat die energietransitie met draagvlak bij, en betrokkenheid van alle Amstelveners.  

 

De gemeente voorop in duurzaamheid 

De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming. D66 is trots op de grote stappen die in afgelopen jaren zijn 

gezet, zoals het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en het plaatsen van zonnepanelen op steeds meer publi eke gebouwen.  

 

Route naar 2030/2040. D66 wil dat de gemeente een duidelijk pad uitstippelt om het wettelijk verplichte CO2 -reductiedoel van 2030 te 

bereiken en een 95% reductie in 2040.  

 

Meer middelen voor duurzaamheid. Om de klimaatambities te verwezenlijken is er structureel meer geld nodig. De gemeente zal met eigen 

middelen het budget structureel met miljoenen moeten verhogen. D66 dringt er bij de Rijksoverheid op aan dat de gemeente hier fors hogere 

budgetten voor krijgt.  

 

Hergebruik grondstoffen bij bouwprojecten. Voor alle gemeentelijke objecten zoals banken en lantarenpalen, maar ook bij renovatie van 

verkeerswegen en paden geldt dat zo veel mogelijk materialen moeten worden hergebruikt. Amstelveen streeft naar het realiseren van een 

materialen hub voor herbruikbare materialen voor de openbare ruimte en werkt  hier, waar mogelijk, samen met andere gemeenten. 

 

Circulair inkopen. Circulair inkopen en aanbesteden wordt de norm in Amstelveen. Bij het selecteren van aanbestedingen kijkt de gemeente 

naar de true pricing (inclusief externe kosten zoals CO2 -uitstoot, etc.) van een product in plaats van enkel de laagste prijs.  

 

Elektrisch wagenpark. De gemeente elektrificeert het gemeentelijk wagenpark en zorgt voor zero-emissie (uitstoot) van gemeentelijke 

machines en voertuigen. D66 is er bijvoorbeeld voorstander van om de invoering van emissieloze vuilniswagens en brandweerwagens zo snel 

als dat technisch kan door te voeren. 

 

Inwoners betrekken bij vergroening. Om de klimaatambities te behalen is draagvlak onder onze inwoners cruciaal. D66 wil dat de gemeente 

de komende jaren veelvuldig en op een laagdrempelige manier met Amstelveners in gesprek gaat over de haalbaarheid van plannen  en hun 

ideeën en zorgen. 

 

Bewoners helpen bij de energietransitie. Amstelveners hebben een sleutelrol bij de verduurzaming van onze stad. Bij de beperking van de 

CO2 -uitstoot van de fysieke (gebouwde) omgeving, speelt de gemeentelijke overheid een grote rol.  De gemeente ondersteunt Amstelveners met 

bijvoorbeeld gemeenschappelijke inkoopacties voor zonnepanelen, energievouchers en bij het scheiden van afval en het isoleren  van hun 

woning. 

 

Betaalbare verduurzaming. De verduurzaming van woningen moet voor alle woningeigenaren betaalbaar zijn. D66 wil dat woningeigenaren 

ontzorgd worden, zowel in financieel opzicht als bij de uitvoering.  

 

Duurzame woningcorporaties. Juist woningcorporaties spelen een grote rol bij het realiseren van de energietransitie. D66 continueert de 

prestatieafspraken die tussen de gemeente en woningcorporaties zijn gemaakt over de verbetering van energiezuinigheid van woningen. 

Huurders met een lager inkomen krijgen extra ondersteuning bij de verduurzaming van hun huurwoningen.  
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Energiecoaches en energieadviseurs. D66 wil een verdere professionalisering van energiecoaches en energieadviseurs. D66 zorgt voor een 

uitbreiding van het netwerk en de kennis van zowel vrijwilligers als professionals. We zorgen voor een grote beschikbaarheid van instrumenten 

(bijvoorbeeld infraroodcamera’s), kennis over energielabels en input op het terrein van wijkplannen.  

 

Duurzame warmtebronnen. D66 wil dat er prioriteit  wordt gegeven aan het uitrollen van andere duurzame warmtebronnen voor Amstelveen. 

Zoals aardwarmte- en waterbronnen.  

 

Verduurzaming huurders stimuleren. D66 wil huurders stimuleren om zelf kleine energiebesparende maatregelen te treffen die direct 

bijdragen aan energiebesparing en wooncomfort, zoals radiatorfolie of tochtstrippen.  

 

Verduurzaming verhuurders stimuleren. D66 wil de verhuurders van woningen stimuleren om grotere energiebesparende maatregelen te 

treffen, zoals glas-, dak, of gevelisolatie. De huurder profiteert hiervan dus ligt een redelijke huurverhoging voor de hand. D66 wil onderzoeken  

hoe, naast de gemeente, stichting Woon! een rol kan spelen in het komen tot afspraken tussen verhuurders en huurders.  

 

Wijkgericht verduurzamen. Verduurzaming is maatwerk: een jaren 30-wijk heeft een andere aanpak nodig dan nieuwere wijken. D66 wil in 

kaart brengen welke wijk welk type duurzaamheidsinterventie nodig heeft. Deze inventarisatie gaat gepaard met een actieplan om 

verduurzaming te versnellen.     

 

Duurzaam bouwen met duurzame materialen. In overleg met aannemers en ontwikkelaars wordt gekeken naar gebruik van duurzam e 

bouwmaterialen - zoals hout - bij de realisatie van nieuwe bouwprojecten in de gemeente. 

 

Circulaire economie: afval als grondstof 

Een circulaire economie is essentieel bij de aanpak van klimaatverandering. Het voorkomt verspilling van waardevolle grondstoffen en biedt een 

kans voor innovatie, groei en banen. De kosten voor afvalinzameling gaan we eerlijker verdelen op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’. 

 

Betere afvalscheiding stimuleren. De komende jaren blijft  de gemeente werken aan het verbeteren van de voorscheiding bij afvalscheiding. 

D66 blijft  werken aan voorlichting over afvalscheidingsverbetering voor inwoners en bedrijven.   

 

Lagere heffing bij betere afvalscheiding. D66 is een voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’. De komende jaren onderzoeken we 

welke stappen we kunnen zetten op dit  vlak, zoals de verlaging van tarieven voor alleenstaande huishoudens ten opzichte van t arieven van 

meerpersoonshuishoudens. Ook kijken we naar het verbeteren van de afvalscheiding bij hoogbouw, het ophalen van grofvuil (elektrisch), het 

versterken van de handhaving en een aanpak snoeproutes bij scholen.  

 

Mobiele  milieustraten. Op basis van de behoefte van inwoners kijkt D66 naar  de mogelijkheid om specifieke afvalstromen zoals elektronica, 

metalen of medicijnafval, gratis gescheiden in te leveren. Hiermee wordt onder andere gezorgd voor een betere en laagdrempelige scheiding van 

afval dat niet als restafval aangeboden hoeft te worden. Ook biedt  dit  een communicatieve kans om afvalscheiding bij de mensen onder de 

aandacht te brengen. 

 

Duurzaam ondernemen. 

Steeds meer ondernemers zien de noodzaak om te verduurzamen. De gemeente helpt ook deze groep door het aanbieden van gratis scans om te 

onderzoeken of bedrijfsdaken geschikt zijn voor zonnepanelen, of met subsidie voor duurzame terrasverwarming.  

 

Bedrijfsdaken maximaal benutten. Met de beperkte ruimte die we hebben in Amstelveen, wil D66 het potentieel op bedrijfsdaken maximaal 

benutten om daar zonnepanelen op te plaatsen. Vanaf 2022 krijgen gemeenten de mogelijkheid om bedrijven te verplichten om zonnepanelen op 

bedrijfsdaken te leggen. Wat D66 betreft gaan we dit ook invoeren in Amstelveen. Daken van gemeentelijke gebouwen worden voll edig benut.  
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Energielabel C. Per 1 januari 2023 moeten bedrijven verplicht minimaal energielabel C hebben. D66 wil bedrijven beter informeren en 

adviseren om hun energielabel te verbeteren. Dit samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die  hier verantwoordelij k voor is.  

 

Energiebesparing bedrijven. Naast inwoners hebben ook bedrijven een rol bij het realiseren van energiebesparing. D66 wil aandacht voor de 

rol van bedrijven bij het realiseren van energiebesparing en daarbij  inzet plegen de Wet milieubeheer, waarbij bedrijven alle mogelijke 

energiebesparende maatregelen moeten nemen die zich binnen vijf jaar aantoonbaar terugverdienen.  

 

Natuur, milieu en groen  

Een groene aantrekkelijke leefomgeving heeft een positief effect op het milieu. Bomen zorgen voor CO2 -reductie, zuiveren de lucht, zorgen 

voor de regulatie van regenwater en verhogen de biodiversiteit . Maar groen heeft ook positieve effecten op onze gezondheid en  zorgt voor 

verbinding, bijvoorbeeld door buurtmoestuinen of groene schoolpleinen. We betrekken inwoners zoveel mogelijk bij onze groene ambities.  

 

Groen moet je  doen! De campagne ‘Groen moet je doen!’, waarvoor inwoners ideeën konden aandragen voor het vergroenen van Amstelveen, 

was zeer succesvol. D66 wil inwoners blijven betrekken bij het vergroenen van de stad. We gaan daarom verder met ‘Groen moet je doen!’   

 

O nttegelen en klimaatadaptieve tuinen. De komende jaren blijven we werken aan het onttegelen en vergroenen van Amstelveense 

binnentuinen. Door middel van voorlichting en positieve prikkels stimuleren we inwoners om te kiezen voor een klimaatadaptieve tuin.   

 

Meer bomen. In Amstelveen zijn we zuinig op onze bomen. In de openbare ruimte kappen we alleen bomen die gevaar, overlast of schade 

opleveren. Of om bijvoorbeeld ruimte te creëren voor kwalitatief beter groen. Groen dat verdwijnt wordt volledig gecompenseerd. D66 is 

kritisch op bomenkap op privé terrein en onderzoeken daarom de effectiviteit  van het invoeren van een kapvergunning. We versn ellen het 

terugplaatsen van alle gekapte (A9 en Amstelveenlijn )bomen en onderzoeken op welke plekken in Amstelveen er extra bomen kunnen worden 

toegevoegd. 

 

Ecologisch groenbeheer. D66 wil ecologisch groenbeheer om de biodiversiteit  in Amstelveen te ondersteunen. Voor bomentuinen wil D66 een 

vergelijkbare regeling als voor geveltuinen zodat bewoners hun straat verder kunnen vergroenen.  

 

Groene daken en wanden. De subsidie voor groene daken en muren is een van de meest succesvolle initiatieven van de gemeente Amstelveen. 

Wat D66 betreft gaan we hier mee door. Ook grijze publieke gevels, viaducten en wanden langs wegen willen wij de komende jare n vergroenen, 

om CO2 af te vangen en om de stad een nog groenere uitstraling te geven. 

 

Bomendepots. Bomendepots zijn plekken waar burgers, boswachters en gemeenten jonge (stekken van) bomen en struiken ‘s winters kunnen 

inleveren, en waar boeren, burgers en gemeenten deze op bestelling weer gratis op kunnen halen om te planten.  

 

Duurzame lokale landbouw. Landbouw- en grasland stoten grote hoeveelheden CO2 uit door de oxidatie van veen i.v.m. het lage waterpeil. 

D66 voert actief overleg met het waterschap en lokale boeren over hoe de verduurzaming van de lokale landbouw kan worden vormgegeven.   

 

Groene corridor of nieuw bos in Amstelveen. De natuur staat onder druk, daarom pleit  D66 voor een ecologische verbinding tussen de 

Westeinderscheg met daarin het dichte en watterrijke Amsterdamse bos en de open landschappelijke Amstelscheg. De realisatie van een nieuw 

bos of groene corridor in de Noorder Legmeerpolder in Amstelveen Zuid kan bijdragen aan een betere biodiversiteit . Dit nieuwe  gebied is van 

belang voor de natuur maar ook als recreatiegebied voor de Amstelveners. 

 

Schonere lucht. Binnen onze lokale mogelijkheden zorgen we dat de lucht zo schoon mogelijk is. Luchtverontreiniging wordt lokaal vaak 

veroorzaakt door verkeersuitlaatgassen. Daarom zet D66 in op schoner vervoer.  Ook overwegen we het verlagen van de snelheid of milieuzones 

daar waar de luchtkwaliteit  te slecht is om gezond te kunnen wonen. We richten ons op het voorkomen van overlast door houtsto ok. 
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Betere waterkwaliteit. Voor de verbetering van de waterkwaliteit  binnen de gemeente is een gezamenlijke aanpak door waterschap en 

gemeente essentieel. Goede waterkwaliteit  is belangrijk voor de ecologie en dieren. De aanwezigheid van waterplanten, helderh eid van het water 

en vervuiling door zwerfvuil bepalen hoe bewoners de waterkwaliteit  beleven. D66 streeft naar een hoge belevings- en ecologische waarde van 

het water in Amstelveen.   

 

Aandacht voor dierenwelzijn. Op het vlak van dierenwelzijn gaat D66 voor een intensievere samenwerking met partijen die zich bezig houden 

met dieren. Gezelschapsdieren zijn belangrijk voor mensen. Bij de aanschaf en zorg voor dieren kan een betere voorlichting en  educatie worden 

gegeven, bijvoorbeeld over het belang van het chippen van kittens, en door natuur - en milieu-educatie (NME)-programma’s voor kinderen. Elk 

dier verdient altijd goede zorg. Bij de beheersing van plaagdieren geeft D66 de voorkeur  aan diervriendelijke methoden.  
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WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING 
 

In heel Nederland is sinds de crisis van 2008 een groot tekort ontstaan aan woningen. Ook in Amstelveen is dit  te merken. Als we willen dat 

Amstelveen een plek blijft  waar studenten, starters en jonge gezinnen een woning kunnen vinden, dan zullen we de markt steviger moeten 

reguleren en ook in Amstelveen woningen bij moeten bouwen. Behoud van leefbaarheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt; in balans met 

voldoende voorzieningen.   

De afgelopen periode zijn al veel woningbouwprojecten in gang gezet. In de periode tot 2040 kunnen er in Amstelveen bijna 10. 000 woningen 

bijgebouwd worden voor alle doelgroepen. De gebiedstransformatie van Kronenburg beoogt 2.500 goedkope studentenwoningen op te leveren. 

De gebiedsontwikkeling naar het duurzame woon-werkgebied Nieuw Legmeer levert ruim 3.000 woningen op voor alle inkomens.  

In de nieuwe wijk De Scheg komen circa 1.300 gezinswoningen voor met name doorstromers. Binnenstedelijke projecten leveren nog eens 

1.800 woningen op, waarvan 80% gerealiseerd wordt voor de middeninkomens. Het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief wijst gebie den aan waar 

mogelijkheden liggen voor ontwikkeling. Wat D66 betreft komt de prioriteit  te liggen op betaalbare woningen voor starters en doorstromers.  

 

Wonen 

Meer aandacht voor jongerenhuisvesting. Jongeren hebben in Amstelveen te weinig mogelijkheden om de eerst e of de tweede stap (na 

studentenhuisvesting) in hun wooncarrière te zetten. Zij hebben te weinig wachttijd opgebouwd voor een sociale woning en hebben vaak een te 

laag inkomen voor de vrije sector. D66 wil in de bouwprogramma’s extra aandacht is voor jongeren en dat met corporaties afspraken worden 

gemaakt over het bouwen van extra woningen voor jongeren.  

 

Comfortabele seniorenwoningen. Er is voor ouderen te weinig mogelijkheid om hun grote eengezinswoning te verruilen voor een 

comfortabele seniorenwoning. De kinderen zijn uit  huis en men wil vaak best wel de woning verruilen voor een veilige, drempelvrije, 

gelijkvloerse woning. Die is echter onvoldoende of alleen als dure huurwoning beschikbaar, met als gevolg dat de grote woning niet beschikbaar 

komt voor een jong gezin. Er zullen dus meer passende en comfortabele (koop-)seniorenwoningen moeten komen.  

 

Sociale woningen.  We moeten meer sociale woningen bouwen dan de laatste jaren is gebeurd. D66 wil dat bij nieuwe initiatieven ten minste 20 

procent van de nieuwe woningen bestaat uit  sociale woningbouw. We willen meer initiatieven voor sociale woningbouw en gemengde 

woningbouw per wijk of buurt.  

 

Doorstroming vergroten. Mensen die in een sociale huurwoning wonen, hebben te weinig mogelijkheden om door te stromen naar een voor 

hen betaalbare woning. Om doorstroming op gang te brengen moeten er meer betaalbare huurwoningen (of goedkope koopwoningen) k omen. 

Dit zijn woningen met maandelijkse woonlasten van minder dan 1.000 euro. D66 doet er alles aan om deze doorstroming – met de beperkte 

instrumenten die de gemeente heeft – te realiseren.  

 

Verkoop sociale woningen aan zittende huurders. D66 wil doorgaan met het verkopen van sociale woningen aan zittende huurders die dat 

kunnen betalen. Zo krijgen huurders de kans om eigen bezit op te bouwen. We sturen erop aan dat  elke verkochte woning elders in de stad terug 

wordt gebouwd. Hiermee investeren we tegelijkertijd in de kwaliteit  van de sociale-woningbouwvoorraad. 

 

Wachttijd sociale huurwoning. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in Amstelveen veel te lang. Amstelveen is -  met een wachttijd 

van vijftien jaar en negen maanden – koplopergemeente op dit  gebied. Starters op de woningmarkt moeten zicht hebben op een betaalbare 

woning, daarom gaan we specifiek voor starters bijbouwen.  

 

Zelfbewoningsplicht. De wettelijke mogelijkheid voor zelfbewoningsplicht van nieuwbouwwoningen breiden we uit van 3 tot 5 jaar met een 

goede hardheidsclausule. Dit betekent dat een nieuwbouwwoning alleen gekocht  kan worden door iemand die kan aantonen dat hij ook in die 

woning gaat wonen. Zo voorkomen we huisjesmelkerij en speculatie. D66 ziet het instrument ‘opkoopbescherming’ ook als een mogelijkheid 

voor bestaande bouw in wijken. Wij willen dit  onderzoeken en toepassen als het ook daar mogelijk is. Bijvoorbeeld daar waar het eigen 

woningbezit laag ligt. Deze regeling dient in ieder geval te gelden voor het woonsegment waar nu de grootste woonvraag ligt: het 

middensegment, volgens de Amstelveense Woonagenda.  
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Duokoop. Om het voor mensen mogelijk te maken om een voor hen betaalbare woning te kopen, zijn er diverse constructies bedacht waarbij  

bijvoorbeeld de grond in eerste instantie buiten de koopsom wordt gehouden en de gemeente eigenaar van de grond wordt. Er is een meerjarige 

terugbetaling uitgewerkt waarbij een bewoner al dan niet de grond weer bemachtigt. D66 wil onderzoeken of dergelijke oplossin gen ook voor 

Amstelveense starters op de woningmarkt soelaas bieden. En dit  door voeren voor Amstelveen als blijkt dat dit  een oplossing biedt voor het 

kopen van een woning. 

 

Bijzondere woonvormen. De druk op de woningmarkt vraagt erom dat we creatiever worden met bestaande woningen. Onder goede 

voorwaarden staat D66 positief tegenover bijzondere woonvormen, zoals kangoeroewoningen, friends-concepten, hospitaverhuur, woongroepen 

en het splitsen van zelfstandige woningen, behalve voor commerciële kamerverhuur. 

 

Regionale samenwerking. Amstelveen is samen met zestien andere gemeenten onderdeel van de woonregio Amsterdam . Alleen via gerichte 

regionale samenwerking kunnen de woningvraagstukken opgepakt worden. Dat geldt ook voor de toewijzing van woningen (sociale v oorraad). 

D66 ziet echter dat deze regeling er nu toe leidt dat het voor een Amstelveense starter vrijwel onm ogelijk is om in de eigen woonplaats een 

woning te bemachtigen. Daarom is D66 er voorstander van dat de helft  van het beschikbare aantal woningen in eerste instantie wordt 

aangeboden aan woningzoekenden uit de eigen woonplaats.  

 

Discriminatie op woningmarkt tegengaan. De gemeente gaat handhaven bij discriminatie op de woningmarkt. D66 overweegt het invoeren 

van een verhuurders- en bemiddelingsvergunning waarmee discriminatie op de woningmarkt door makelaars en verhuurders kan worden 

tegengegaan. 

 

Ruimtelijke ordening en bouwen 

 

Balans tussen huur en koop. D66 streeft naar gemengde wijken waarin voor alle inkomensgroepen ruimte is. De verdeling tussen huur - en 

koopwoningen zou idealiter 50%-50% moeten zijn. Bij nieuwe bouwplannen in wijken houden we daar uitdrukkelijk rekening mee en richten 

we ons op behoud van een goede balans. Gezien het feit  dat de afgelopen periode veel projecten voor huurwoningen in productie zijn genomen , 

leggen we meer prioriteit  bij initiatieven met meer betaalbare koopwoningen voor starters en doorstromers. 

 

O ntwikkeling in balans. Extra woningbouw en groei van de stad moet in balans blijven. Groei van het aantal inwoners moet gelijke tred 

houden met investeringen in ons groen, in maatschappelijke voorzieningen en werklocaties. De kosten daarvoor delen wij met pa rtijen die 

vastgoed ontwikkelen. De stad mag niet dichtslibben met extra verkeer. Daarom investeren we daar waar knelpunten dreigen te ontstaan in  onze 

infrastructuur, met voorkeur voor gebruik van duurzame vervoersmiddelen zoals het OV en de (elektrische) fiets.  

 

Groen beschermen. Naast woningbouw legt ook de energietransitie een beslag op onze ruimte. Als we de stad groen willen houden dan vraagt 

dit  om stevige regie op de ruimtelijke ordening. D66 wil niet bouwen in de groene longen van stad. De Bovenkerkerpolder, de M iddelpolder, 

onze sportvelden en wijkparken blijven groen. De hoofdgroenstructuur van Amstelveen brengen we kwalitatief in kaart en besche rmen we. Er 

wordt alleen gebouwd op plekken die al bebouwd of verhard zijn. Groen dat door bouw verloren gaat wordt volledig gecompenseerd.  

 

Woningen met buitenruimte. Door corona is de waarde van een goede buitenruimte bij een woning extra zichtbaar geworden. 

Nieuwbouwwoningen op straatniveau moeten daarom een tuin hebben en appartementen in alle segmenten moeten wat D66 betr eft een 

minimale hoeveelheid buitenruimte hebben. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke daktuin.  

 

Amstelveense hoogtemaat. Om het groene en intieme karakter van bestaande woonwijken te sparen, is de maximale bouwhoogte in 

Amstelveen bepaald op zes verdiepingen (de gemiddelde hoogte van onze boomkruinen). D66 wil niet dat zes verdieping de norm voor 

nieuwbouw is, maar uitdrukkelijk een maximum blijft . Nieuwbouw in wijken moet altijd passen in de omgeving: qua hoogte passen  bij de 

omliggende bebouwing en de aanwezige boomkruinen. 

 

Hoogbouw. Het stapelen van meerdere functies in één gebouw is geen doel op zich. Soms leent hoogbouw zich goed als accent of oriëntatie punt 

en kan het een bijdrage leveren aan de woningbouwopgave. In de hoogbouwvisie zijn plekken aangewezen waar bouwen hoger dan 6 

verdiepingen mogelijk is. D66 wil dat er voor hoogbouw altijd richtlijnen worden vastgesteld door de gemeenteraad, met welsta ndseisen over 

uitstraling, kleur en materiaalkeuze. Groen op hoge gebouwen – langs de gevel en op daktuinen -  zou de norm moeten zijn. 
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Kwaliteitsverbetering woningen en wijken. D66 ziet voor verdere woningbouw binnen de bestaande stad kansen in de aangewezen gebieden 

in het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief 2020 (Stadshart, de Scheg, Kronenburg en Legmeer) en in de vorm van stadsvernieuwingsprojecten. 

Bij deze projecten moeten kwalitatieve verbetering van bestaande woningen en noodzakelijke verduurzaming van woningen hand in  hand gaan. 

Verdichting kan goed samengaan met verhoging van de kwantiteit  en kwaliteit  van het groen en de voorzieningen. Behoud van leefbaarheid 

staat bij nieuwe ontwikkelingen voorop. 

 

Duurzaam bouwen. Door duurzaam te bouwen belasten we het milieu zo min mogelijk, realiseren we een optimale woonkwaliteit  en hebben 

gebouw en openbare ruimte een lange levensduur. Nog niet alle duurzame bouwambities zijn al in wet - en regelgeving opgenomen. D66 

stimuleert daarom volledig duurzaam bouwen.  Dat betekent energieneutraal, met hergebruik van materialen, het gebruik van duurzame 

materialen en klimaatadaptief. Daarnaast  oog voor groen, ecologie en duurzame reis- en vervoersoplossingen, rondom het gebouw.  

 

Welstand en erfgoed. De kwaliteit  van de bebouwde omgeving is belangrijk. Bouwplannen moeten goed aansluiten op de omliggende 

bebouwing. D66 hecht waarde aan historie en beschermt cultureel erfgoed, van monumentale woonhuizen tot historische dijklinte n. In 

historische wijken stellen wij hogere eisen aan architectuur en uitstraling. In nieuwbouwwijken zijn er meer vrijheden. 
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MOBILITEIT EN VERKEER 
Het bouwen van meer woningen draagt bij aan het oplossen van de wooncrisis, maar zet de bereikbaarheid van de gemee nte onder druk. Naast 

uitbreiding van de bestaande capaciteit  aan wegen en fietspaden zijn creatieve oplossingen de komende jaren nodig om Amstelve en bereikbaar 

te houden. D66 richt zich daarbij op duurzame mobiliteit  en openbaar vervoer . De gemeente Amstelveen is de grootste gemeente van Nederland 

zonder eigen NS-station. Daar komt wat ons betreft verandering in. Voor reizen bínnen de gemeentegrenzen is ons uitgangspunt dat essentiële 

voorzieningen (denk aan winkels, scholen, zorg) voor alle Amstelveners met 10 minuten te bereiken zijn per fiets en openbaar vervoer.  

 

 

 

O penbaar vervoer en fietsverkeer 

Treinstation Amstelveen-Zuid of doortrekken metro naar Schiphol. Amstelveen is de grootste gemeente zonder eigen NS Station. D66 zou 

dit  uiteraard anders willen, maar dit  is helaas voor de korte termijn een gegeven. Daarom richten wij ons op het verbeteren van de bereikbaarheid 

van de stations Amsterdam-Zuid, Schiphol en Bijler Arena. Een station dient vanuit alle wijken rechtstreeks per tram of bus bereikbaar te zijn 

met een korte route. Dat is bij alle inzet rond het openbaar vervoer steeds ons uitgangspunt. 

D66 wil onderzoeken of de Amstelveenlijn, die vanaf 2023 in Uithoorn eindigt, vanaf daar langs de N201, of mogelijk met een zijtak vanaf de 

Westwijk, kan worden doorgetrokken naar Schiphol en ook op die manier de Bloemenveiling Aalsmeer een betere verbinding kan bi eden. 

Vooral de Amstelveenlijn dient, nu de verbouw van station Zuid is opgeschort, een (tijdelijk) eindpunt te krijgen dichter bij de ingang van het 

station dan nu het geval is.  

 

Busnetwerk: duurzaam en fijnmazig. De komende jaren werken we aan een fijnmazig busnetwerk in Amstelveen met bijzondere aandach t 

voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis en het oude dorp. D66 kijkt ook naar het verbeteren van oost -west-verbindingen en heeft bijzondere 

aandacht voor de toegankelijkheid van het OV. Uiterlijk aan het eind van de volgende gemeenteraadsperiode zijn al le bussen in Amstelveen 

elektrisch. De halte Langehuize ligt nu te ver van het ziekenhuis en D66 wil kijken of dit  anders kan. Voor mensen die niet zelfstandig met het 

openbaar vervoer kunnen reizen en voor ouderen is er de regiotaxi. Deze is geen vervanger voor regulier openbaar vervoer, maar hierop een 

aanvulling voor wie dit  nodig heeft. De regiotaxi rijdt tegen openbaar vervoer tarief.  

 

Doortrekken lijn 5. D66 wil een onderzoek of lijn 5 kan worden doorgetrokken naar een eindpunt dichterbij het stadsplein /busstation. Hiermee 

verbetert  de aansluiting tussen tram en de diverse buslijnen en worden reizigers meer tot in het stadshart gebracht. Bovendien verhoogt  het de 

bereikbaarheid en de kwaliteit  van het stadshart.  
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Groene en duurzame bushokjes. D66 wil bushokjes met groene daken en zonnepanelen realiseren. Hierdoor verhogen we het comfort voor 

reizigers en dragen we bij aan de energietransitie, en het klimaatadaptief maken van de gemeente.  

 

Veilige fietsenstallingen en deelfietsen. In het Stadshart en bij wijkwinkelcentra realiseren we bewaakte en overzichtelijke fietsenstallingen om 

ruimte te creëren op stoepen en pleinen. Bij OV-knooppunten onderzoekt D66 of het mogelijk is om deelfietsen aan te bieden voor reizigers. 

Fietswrakken worden sneller opgeruimd.  

 

Fietssnelwegen voor e -bikes. Door het groeiend gebruik van e-bikes komt door wisselende snelheden de veiligheid op fietspaden onder druk te 

staan. Door het realiseren van fietspaden met een extra baan, bijvoorbeeld langs de Beneluxbaan en r ichting Amsterdam Zuid-Oost wordt er 

ruimte gecreëerd voor e-bikes. Ook het bestaande netwerk aan fietspaden gaan we de komende jaren kwalitatief verbeteren. We reageren sneller 

op overlastmeldingen zoals losliggende stoeptegels.  

 

E-mobilite it 

Het groeiend gebruik van elektrische voertuigen zoals elektrische auto’s, e-bikes of elektrische scooters vraagt om een gemeente die 

meebeweegt en soms grenzen stelt . De komende jaren werkt D66 aan het vinden van een gelijkwaardige balans tussen bestaande mobiliteit  en 

het groeiend gebruik van E-mobiliteit . Het uitgangspunt de komende jaren is het stimuleren van duurzame mobiliteit .  

 

Meer laadpunten voor e -bikes en e -scooters. Bij OV-knooppunten, winkelcentra en zorginstellingen zorgen we voor meer veilige 

oplaadpunten voor e-bikes en e-scooters.  

 

Laadpalen voor auto’s eerlijk verdelen. De komende jaren werken we aan de uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s. 

Bij de verdeling van plekken houden we rekening met de groei van elektrische auto’s in de verschillende wijken van Amstelveen . In sommige 

gevallen, bijvoorbeeld bij mensen met een beperking, leveren we maatwerk.  

 

O pladen van auto’s vanuit het e igen erf. Het opladen van elektrische voertuigen vanuit het eigen erf kan voor veel mensen uitkomst bieden. 

Het zorgt ook voor een verdelingsvraagstuk omdat de openbare weg van iedereen is. Er komt een uniforme regeling voor het opla den vanuit het 

eigen erf, waarbij ook de veiligheid een criterium is zodat kabels niet los over de stoep komen te liggen.  

 

Meer ‘slimme’ verkeerslichten. De komende jaren werken we aan het optimaliseren van de verkeersinstallaties zodat auto’s minder vaak stil 

hoeven te staan voor verkeerslichten. Op bijvoorbeeld de Beneluxbaan realiseren we een ‘groene zone’.  

 

Geen wildgroei aan deelscooters en geen deelsteps . Met kortlopende contracten en het hanteren van een maximum aantal reguleren we het 

aantal deelscooters in Amstelveen. Zo beperken we de verrommeling van de Amstelveense stoepen, maar wordt e-mobiliteit  wel bevorderd. Ook 

elektrische deelsteps worden niet in de openbare ruimte toegelaten.  

 

Infrastructuur inrichten op meer bezorging. Door de groei van het aantal aan-huis-bezorgingen neemt ook het aantal bestelbussen en 

bezorgscooters toe. De komende jaren gaat D66 daar bij de herinrichting van straten rekening mee houden. De afhaallocaties we ren we van 

wijkwinkelcentra om die levendig en voor reguliere detailhandel te behouden.  

 

Verkeer en grote projecten  

 

Meer groene golven; doorstroming verbeteren.  D66 onderzoekt of de snelheid op de Beneluxbaan verhoogd kan worden en we voeren een 

groene zone in om de doorstroming te bevorderen. Ook bij andere uitvalswegen als de Bovenkerkerweg en de Oranjebaan onderzoeken we of de 

doorstroming kan worden verbeterd door de invoering van groene golven.  

 

Hub-functie van bedrijventerreinen.  Amstelveense bedrijventerreinen worden ingericht om als hub-functie (knooppunt) te fungeren. Vanuit 

daar vindt bezorging plaats door kleinere elektrische voertuigen. Dit draagt bij aan schone lucht en meer verkeersveiligheid.  
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O ude Dorp en Stadsplein bezoekersvriendelijk en 

autovrij. Het Stadshart en het Oude Dorp worden 

volledig autovrij en er komt meer ruimte voor wandelaars, 

fietsers, terrassen en fietsparkeerplekken.   

 

Groene toegangswegen. De entrees van de gemeente 

Amstelveen krijgen meer groen. De wegen aan de 

Amsterdamseweg en Bovenkerkerweg krijgen groene 

middenbermen. Ook alle nieuwe op- en afritten van de A9 

worden uitgevoerd met veel groen, water en bomen.  

 

30km/h in wijken wordt de norm. In alle wijken wordt 

een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur de norm. 

Ook kijkt D66 naar de invoering van het concept ‘de auto 

te gast’ waarbij fietsers en voetgangers meer ruimte 

krijgen boven automobilisten. 

 

O nderzoek invoeren milieuzones. D66 streeft naar de invoering van milieuzones in samenhang met andere gebieden. Onderzoek moet 

uitwijzen of, waar en hoe dit  te realiseren is. 

 

Parkeren  

 

Betaald parkeren om overlast tegen te  gaan . Betaald parkeren is geen doel op zich maar kan wel overlast tegengaan. Het parkeerregime van 

het Stadshart gaat aansluiten bij de rest van Amstelveen. De verplichte 16 euro voor vier uur parkeren rond het Stadshart wor dt afgeschaft en in 

heel Amstelveen-Noord wordt betaald parkeren ingevoerd. Blauwe zones bij kleine winkelstrips blijven behouden of worden uitgebreid.  

 

Meer handhaving bij blauwe zones en OV-stations. De handhaving op betaald parkeren wordt opgevoerd bij blauwe zones en OV-stations om 

oneigenlijk gebruik van parkeerplekken door forenzen tegen te gaan.  

 

Parkeergeld gebruiken voor duurzame mobiliteit. Een eventueel overschot op de parkeerexploitatie wordt breed ingezet om duurzame 

mobiliteit  te stimuleren, bijvoorbeeld voor de aanleg van ondergrondse parkeervoorzieningen of bredere fietspaden.  

 

Flexibele parkeernormen voor woningbouw. Om de bouw van meer betaalbare woningen in het sociale segment en middensegment te 

realiseren wordt flexibel omgegaan met het  aantal parkeerplekken bij woningen. Om duurzame mobiliteit  te bevorderen worden wel meer 

fietsparkeerplekken gerealiseerd, ook vlak bij OV-voorzieningen.  

 

Verkeersveiligheid 

 

Hulp van inwoners bij verkeersveiligheid. Door middel van een digitale enquête bij inwoners worden jaarlijks de meest verkeersonveilige 

punten geïnventariseerd. De meest genoemde knelpunten worden direct aangepakt. Via een professionele jaarlijkse blackspot-analyse worden de 

daaruit voorkomende verkeersonveilige locaties direct verbeterd.  

  

Scooter naar de rijbaan met helmplicht. Door het stijgend gebruik van e-bikes worden fietspaden steeds drukker en met meer wisselende 

snelheden. D66 onderzoekt of verplaatsing van scooter naar de rijbaan kan bijdragen aan de verkeersveiligheid en het verlichten van de druk op 

fietspaden. Als uit  dit  onderzoek blijkt dat dit  de veiligheid ten goede komt, voeren we dit doo r. 
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Schiphol 

Schiphol is met een uitgebreid netwerk van directe bestemmingen een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor internationaal opererende 

bedrijven. Schiphol zorgt voor economische groei en biedt werkgelegenheid aan mensen met verschillende opleidingsniveaus. Het  streven naar 

economische groei is echter geen vanzelfsprekendheid. De ontwikkelingen op Schiphol hebben grote impact op de leefomgeving in  Amstelveen. 

Geluidsoverlast, CO2 -uitstoot, lokale luchtverontreiniging en de beperkingen op de woningbouw in de regio zijn steeds belangrijker. Voor D66 

staat een groener Schiphol en het verbeteren van de leefkwaliteit  voorop.  

 

Focus op kwaliteit van de economie. Wat D66 betreft komt er een discussie over de economische bijdrage van Schiphol. Deze moet meer gaan 

over de kwaliteit  van de economie en het genereren van groene banen. Schiphol wil in 2030 de meest duurzame luchthaven ter wereld zijn.  D66 

onderschrijft  die ambitie.  

 

Geen groei van het aantal vluchten. D66 wil de komende jaren geen extra vluchten op Schiphol. De 500.000 vliegbewegingen blijft  het 

maximum. Schiphol zal eerst binnen de huidige milieucontouren keuzes moeten maken. Lelystad Airport en de herverdeling van he t luchtruim 

zouden door het Rijk in een groeidiscussie betrokken moeten worden. Schiphol blijft  een vervoersknooppunt met betere trein- en 

metroverbindingen. 

 

Minder geluidshinder. Het gesprek moet meer gaan over de beleving en reductie van geluid. D66 wil daarom geen nachtvluchten meer op de 

Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan. In de lucht moet de focus liggen op optimalisatie van aanvliegroutes, grotere voorspelbaarheid van de 

vluchten en het stiller maken van de vloot.  

 

Luchtkwaliteit verbeteren en schonere vliegtuigen. Voor de gezondheid van onze inwoners is het belangrijk dat Schiphol inzet op het  

verbeteren van de luchtkwaliteit  door het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden, fijnstof en ultrafijnstof. Vliegtuigen moeten schoner 

worden en onnodige uitstoot bij tanken en warmdraaien moet zoveel mogelijk worden beperkt. Elektrisch vervoer en elektrisch taxiën moet op 

de luchthaven zelf de norm worden. De luchtvaart moet duurzamer en dus vergroenen: meer elektrisch, en schonere motoren.  

 

Goed bestuur. Te vaak is er discussie over de prestaties van de luchthaven in zaken rond volksgezondheid,  regie in procedures, en het 

handhaven van gemaakte afspraken. D66 wil dat cijfers duidelijker en controleerbaar worden om te komen tot transparante besluitvorming. In de 

samenwerking tussen overheden en de luchtvaartsector moet op goede wijze invulling gegeven worden aan adequate informatievoorziening en 

maatschappelijke participatie. Dat is essentieel voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor toekomstige ontwikkel ingen.  
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ECONOMIE, WERK EN INKOMEN 
 

De Amstelland-Meerlanden-regio is na Amsterdam de belangrijke economische motor van de Metropoolregio Amsterdam. De AM -regio draagt 

voor bijna 20% bij in het bruto regionaal product en de totale werkgelegenheid; in Amstelveen onder andere binnen de zakelij ke, financiële en 

ICT-dienstverlening. Onze economie is echter in verandering. Er zijn ingrijpende ontwikkelingen die zorgen voor nieuwe economisch e kansen 

en uitdagingen. Denk aan de woningbouwopgave, digitalisering en de transitie naar een circulaire eco nomie en duurzame mobiliteit . Deze 

ontwikkelingen raken alle sectoren en verdienmodellen.  

De schade van de coronapandemie is onevenredig verdeeld tussen de sectoren. Dit is onder andere zichtbaar bij de detailhandel  tegenover de 

bezorgeconomie. Veel ondernemers en werknemers hebben het moeilijk; voor anderen brengt corona juist kansen. De coronacrisis heeft de 

Amstelveense economie en daarmee de werkgelegenheid geraakt.  Het is belangrijk dat het economisch herstel zo snel en volledi g mogelijk 

gerealiseerd wordt, voor iedereen.   

 

Economische kracht behouden. D66 wil in Amstelveen behoud van economische kracht en werkgelegenheid. Dat betekent dat we 

ondernemers moeten steunen bij de veranderingen van deze tijd. Ook zullen we moeten streven naar het aantrekken van nieuwe, 

toekomstbestendige bedrijven. Het realiseren van een duurzaam bedrijventerrein in Amstelveen Zuid is daarvoor essentieel. Daa rnaast moet er 

een gangbaar en duurzaam kantorenaanbod zijn. Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor blo emen en planten. De Amstelveense 

tuinbouwsector heeft alleen toekomst als het bouwt aan een groene sector van morgen. Dat betekent focus op kennis en innovati e en circulaire 

tuinbouw.  

 

Een florerend internationaal bedrijfsleven. D66 is trots op het internationale en verbindende profiel van Amstelveen. Dat willen we graag 

behouden. Via Amsterdam inbusiness richten wij ons mede op (internationale) bedrijvigheid die kwaliteit  toevoegt aan onze economie. Bij 

relatiebeheer en acquisitie van nieuwe bedrijven staan duurzaamheid, kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerszin centraal.  

 

O ndernemers verdienen goede dienstverlening. Een sterk midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor een gezonde lokale economie. D66 staat 

voor een goede dienstverlening naar al onze bedrijven. Het is belangrijk dat de gemeente actueel inzicht heeft en houdt in wat er speelt binnen 

het lokale bedrijfsleven. Via accountmanagers voor bedrijven is de gemeente snel bereikbaar bij vragen. Wij investeren in rel atiebeheer met 

onze ondernemers en de ondernemersnetwerken. Zo blijft  Amstelveen een mkb-vriendelijke gemeente. 

 

O ndernemers ondersteunen.  De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk lokale steun kan zijn voor ondernemers. Voor ondernemers die 

failliet dreigen te gaan of tussen wal en schip dreigen te vallen is de gemeente het dichtstbijzijnde overheidsorgaan. De gemeente heeft vanuit 

verschillende afdelingen (van accountmanagers economische zaken tot schuldhulpverlening sociaal domein) zicht op activiteiten  van 

ondernemers in brede zin. D66 wil startende en gevestigde ondernemers blijven ondersteunen waar mogelijk.   

 

Meer samenwerking in Bedrijveninvesteringzones (BIZ). Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een bedrijventerrein of een winkelgebied. 

Binnen een BIZ investeren ondernemers en eigenaren samen in de kwaliteit  van hun bedrijfsomgeving via een speciale belasting. D66 blijft  

investeren in het versterken en uitbreiden van deze zones, voor stabiliteit  en meer ondernemerschap. De gemeente ondersteunt samenwerking 

met een subsidie.  

 

Wijkwinkelcentra van de toekomst. Wijkwinkelcentra voorzien in dagelijkse behoeften van omwonenden. Ze hebben ten minste één 

supermarkt, en winkels die aanvullend zijn voor de dagelijkse boodschappen. Wijkwinkelcentra vervullen vaak ook een sociale f unctie als 

ontmoetingsplek. D66 ziet deze centra als een huiskamer van de buurt en stimuleert eigenaren om te blijven investeren in hun vastgoed; van een 

kinderhoek tot aandacht voor groen. Zo worden kwaliteit  en klantbeleving vergroot. Het herstellen van de woonfunctie boven wi nkels kan 

leegstand tegengaan en vergroot sociale controle.  

 

Richten op kwaliteitstoerisme. Amstelveen onderscheidt zich op toeristisch gebied met het hoogwaardige winkelgebied Stadshart, musea en 

podia, internationale restaurants, de heemparken, het Amsterdamse bos en de Amstel. D66 wil een gevarieerd en verantwoord aanbod van 

overnachtingsmogelijkheden, waarbij gasten ook aangezet worden tot een bezoek aan lokale musea, restaurants en cafés .  

De groei van hotels wordt beperkt en kan alleen als de aanbieder iets wezenlijks toevoegt (ruimtelijk, economisch, maatschappelijk) aan 

Amstelveen. D66 denkt hierbij aan extended stay (langer verblijven) van internationale werknemers (Kronenburg/Stadshart) of een hoogwaardig 

boetiekhotel (nabij het Amsterdamse bos of de Amstel). De toeristenbelasting moet vergelijkbaar zijn met omliggende gemeenten.    
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Stadspromotie inspireert tot deelname. Stadspromotie heeft als doel Amstelveen op de kaart te zetten bij inwoners en bezoekers, t ijdens en na 

de coronacrisis. Het verleiden en enthousiasmeren van mensen om erop uit  te gaan is goed voor de ondernemers en zorgt voor een bruisende 

stad. Het “merk” Amstelveen gaat over hoogwaardig shoppen, genieten van groenvoorzieningen, kunst en cultuur en culinair geni eten.  

Het platform Visitamstelveen.nl is het belangrijkste promotiemiddel waarin D66 wil blijven investeren: honderden partijen uit  de stad 

leveren inmiddels hun content en bijdragen aan. 

 

Versterken levendigheid O ude Dorp. Het oude dorp is een mooie plek, waar wonen, recreëren, winkelen en horeca samengaan. D66 blijft  
investeren in het aantrekkelijk houden van dit  gebied voor alle Amstelveners en haar bezoekers. Nu de herinrichting van het dorp klaar is en de 

Dorpsstraat autoluw, wil D66 de groene verbinding met de noordelijke Poeloever en het Amsterdamse bos versterken. Dit geldt ook voor de 

toekomstige overkapping van de A9. D66 wil dat de horeca bruist en richt zich op ruimte voor grotere terrassen, bijvoorbeeld op het Dorpsplein. 

Het dorp heeft veel parkeerruimte in het openbaar gebied en daarmee veel verstening. Daarom wil D66 onderzoeken of hier een centraal gelegen 

parkeergarage haalbaar is om het dorp meer kwaliteit  en vergroening te bieden. Afhankelijk van uitkomsten van dit  onderzoek k an dan hierover 

besluitvorming plaats hebben. 

 

 

Vernieuwing in het Stadshart. D66 richt zich op een bruisend Stadshart dat - met een goede mix van cultuur, festivals, horeca, winkels en 

woningen – bijdraagt aan de economische vitaliteit  van de stad. D66 wil meer groen, zitgelegenheden en gezellige verlichting op het Stadsplein. 

D66 is voorstander van vernieuwing en verbetering van het Stadshart, inclusief nieuwe functies, woningen en terrassen, zolang dit  gebeurt in 

samenspraak met inwoners en ondernemers.  

 

Meer kansen op de arbeidsmarkt. D66 wil dat iedereen die kan werken, een baan kan vinden op een plek die bij hem of haar past. Door te 

werken ontstaat perspectief en wie werkt is vrijer en voelt zich beter. Werk is meer dan een salaris en financiële onafhankel ijkheid. Werk is ook 

een plek waar je je ontwikkelt, sociale contacten opdoet en je zelfvertrouwen kweekt. Iedereen heeft talent en D66 wil meer doen om mensen de 

mogelijkheid te geven hun talenten via werk te benutten.  

 

Werk moet altijd lonen. Wanneer Amstelveners met een uitkering de stap naar werk zetten, moeten zij geen last krijgen van verrekeningen van 

subsidies en toeslagen, waardoor ze er financieel op achteruit gaan. Ook moet het wat D66 betreft makkelijker zijn om - naast een uitkering - 

vrijwilligerswerk te verrichten, een opleiding te volgen of bij te verdienen. Regels die dit  alles in de weg staan, schaffen we af.  

 

De banen van de toekomst. Ontwikkelingen als robotisering, automatisering en de energietransitie leiden tot een verschuiving op de 

arbeidsmarkt. De komende jaren zullen bestaande banen verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. Door scholing en begeleiding bereiden we 

Amstelveners gericht voor op de arbeidsmarkt van de toekomst. Samen met House of Skills helpen we Amstelveners hun vaardigheden verder te 

ontwikkelen en koppelen we hen aan banen die daarbij passen. Daarnaast stimuleert D66 werkgevers om niet alleen naar diploma’s te kijke n. 

Ook ervaringen en vaardigheden van mensen tellen mee.   

 

Werken in sectoren met tekorten. Op dit moment zijn er meer vacatures dan werkzoekenden. De bouw, ICT, horeca, de zorg en het onderwijs 

staan te springen om personeel. D66 wil dat het voor mensen makkelijker wordt om zich om te scholen naar werk met een tekort aan personeel 

(zorg, onderwijs, politie). De gemeente betaalt  mee aan de kosten. Mensen die vanuit een uitkeringssituatie doorstromen naar werk in het 

onderwijs of de zorg, krijgen een werkbonus wanneer zij minimaal drie jaar in de zorg of in het onderwijs blijven werken.  

 

Jeugdwerkloosheid voorkomen. - D66 blijft  het uiterste doen om werkloosheid onder jongeren te voorkomen en terug te dringen. Dit doen we 

onder andere door te zorgen voor voldoende stageplekken, meer leerwerkbanen te realiseren en door specifieke coachingstraject en voor jongeren 

te ontwikkelen. Wat D66 betreft heeft de gemeente coaches en werkmakelaars beschikbaar die zich specifiek op jongeren richten. Daarnaast zet 

D66 zich in om binnen het MBO College Amstelland een werkcentrum te realiseren waarvandaan mbo -studenten aan het werk worden 

geholpen. 

 

Meer inclusie op de arbeidsmarkt. D66 wil dat alle Amstelveners gelijke kansen hebben op een baan. D66 wil meer inclusie op de 

arbeidsmarkt, met extra aandacht voor ouderen, statushouders en mensen met een beperking. Door te investeren in scholing, ont wikkeling, 

begeleiding én door AM – Match - het sociale ontwikkelbedrijf van de gemeente – een stevigere positie te geven, helpen we meer Amstelveners 

met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Verder zorgen we ervoor dat inwoners zo min mogelijk belemmeringen ervaren als zij de 

overstap maken tussen de uitkering of dagbesteding en (beschut) werk.  
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Snellere en eenvoudigere werkgeversdienstverlening. D66 wil dat de dienstverlening aan werkgevers sneller, eenvoudiger en laagdrempeliger 

wordt. De gemeente moet voor een werkgever qua snelheid en kwaliteit  net zo aantrekkelijk zijn als een uitzendbureau. Werkgevers die 

inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, ontvangen van de gemeente begeleiding en ondersteuning en worden naar 

anderen toe naar voren gebracht als goed en aansprekend voorbeeld. 

 

Startende ondernemers en zzp’ers krijgen ondersteuning. Wat D66 betreft kunnen startende ondernemers en zzp’ers rekenen op begeleiding, 

advies en ondersteuning van ervaren ondernemers. Bijvoorbeeld als ze een bedrijf willen opzetten, hun toekomststrategie willen vernieuwen, of 

vragen hebben over hun loopbaan. D66 wil dat hier een platform voor komt.  

 

Discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken. Samen met bedrijven strijdt D66 tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en bij stages. We 

willen dat gemeente en bedrijven samenwerken om diversiteit  op de werkvloer te bevorderen.   
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RECREATIE EN CULTUUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreatie  

D66 hecht veel waarde aan het groene karakter van Amstelveen. Het draagt bij aan een gezonde, prettige leefomgeving. Een bijz ondere 

prestatie, zeker gezien onze ligging in een stedelijke omgeving. Doordat we de komende jaren fors groeien als stad is het vo or ons een 

belangrijke uitdaging om die leefomgeving aantrekkelijk en gezond te houden. D66 wil dat alle Amstelveners gezonde lucht kunn en inademen 

en op korte afstand van parken, water en groenvoorzieningen wonen.   

 

Water en groen als recreatie. Veel Amstelveners hebben geen tuin of weinig buitenruimte. Daarom bieden het water, de heemparken en 

groenvoorzieningen een ideale gelegenheid – voor iedere inwoner - om te ontspannen. D66 wil ruimte bieden voor recreatie, sport, festivals en 

evenementen, waarbij we tegelijkertijd blijven waken over de kwaliteit  van het groen en water in onze stad.  

 

Meer natuur en recreatiemogelijkheden. D66 wil natuur- en recreatiemogelijkheden in en rondom Amstelveen verder uitbreiden. Er wordt 

bijvoorbeeld gekeken naar opties aan de randen van het Amsterdamse bos. Ook wil D66 in de nieuwe wijken van Amstelveen ruimte voor 

speelbadjes voor kleine kinderen.  

 

Toekomst Amsterdamse bos. Het Amsterdamse bos ligt grotendeels op Amstelveens grondgebied, terwijl het beheer in handen is van de 

gemeente Amsterdam. D66 wil dat Amstelveen en Amsterdam veel intensiever samenwerken als het gaat over de toekomst van het 

Amsterdamse bos.  

 

Festivals: levendig- en leefbaarheid. D66 wil de balans bewaken tussen de levendigheid die evenementen met zich meebrengen en de 

leefbaarheid voor de omgeving die soms in het gedrang komt. Leefbaarheid staat hoog in het vaandel, maar het leven en wonen i n een stad als 

Amstelveen brengt ook enige overlast met zich mee. Het volledig uitsluiten van geluids- of andere vormen van overlast is praktisch onmogelijk.  

 

Kunst en cultuur voor iedereen.  

Kunst en cultuur zijn de aanjager voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling en zorgen voor verbeelding, reflectie en vermaak. Iedereen 

moet in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen genieten van een breed aanbod; van opera tot urban en van festivals tot kamermuziek.  

Met de groei van Amstelveen moet ook het aanbod van kunst en cultuur meegroeien. Daarom investeert D66 de komende periode ove rtuigd in 

kunst en cultuur voor alle Amstelveners. We faciliteren vernieuwende en ambitieuze initiatieven binnen de sector, we verdiepen de 

cultuureducatie voor onze jeugd en we maken kunst en cultuur toegankelijker voor alle Amstelveners.  

 

Kunst en cultuur: vanaf peuteropvang tot in verzorgingstehuis. D66 wil dat iedereen op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur te 

maken kan krijgen. Daarom stimuleert D66 kunst en cultuur vanaf de peuteropvang tot in het verzorgingshuis. Op iedere leeftij d bieden 

Amstelveense cultuurvoorzieningen een waaier aan creativiteit , verbinding, ontroering, begrip en samenwerking. Van de professionele 

muziekdocent in de klas tot een speciaal begeleid bezoekuur voor dementerenden aan onze musea. Voor inwoners met een laag ink omen nemen 

we drempels weg die toegang tot kunst en cultuur belemmeren.  
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Kunst in de openbare ruimte. D66 maakt ruimte voor experimenten en zorgt voor meer kunst in openbare ruimte. Waarbij inwoners zo veel 

mogelijk zelf bepalen welke kunstwerken zij in hun wijk krijgen. D66 ziet onze wijkcentra graag meer als cultuurhuizen waar de ervaring van 

kunst en cultuur dicht bij inwoners wordt gebracht, waar kunstenaars tentoonstellingen kunnen houden en waar de ontwikkeling van talent 

centraal staat.  

 

Sterker uit de crisis. De coronacrisis heeft zijn sporen nagelaten en veel van onze culturele instellingen staan onder druk. D66 wil de culturele 

basis in Amstelveen verstevigen en ondersteunt de sector onverminderd om sterk uit  de crisis te komen. Wij stimuleren het cultureel 

ondernemerschap van onze instellingen en verwachten dat zij het kunst - en cultuuraanbod vernieuwen, dat zij initiatieven ontplooien om 

bezoekersaantallen te verhogen en zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering. We vertrouwen daarbij  maximaal op de eigen kracht van de 

culturele instellingen. Wanneer nodig vervult de gemeente een ondersteunende rol.  

 

Ambitieus samenwerken. D66 daagt de culturele instellingen uit  tot een ambitieuzere onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied 

van cultuureducatie en een rijker aanbod van kunst en cultuur, maar ook op het gebied van communicatie en PR. Met name tussen het Cobra 

Museum en Museum Jan ziet D66 mogelijkheden tot verdere wisselwerking en wederzijdse versterking.  

 

O nze musea: positie heroverwegen. Amstelveen groeit, behoeften van inwoners veranderen en de culturele sector is volop in beweging. D66 

wil een fundamentele heroverweging van hoe de blijvende waarde van onze musea voor Amstelveen en haar inwoners kan worden ver groot. 

Wanneer één (organisatorisch) museum onderbouwd leidt tot meer kwaliteit  en een stevigere positie in de culturele sector, dan is D66 daar 

voorstander van. 

 

Evenredige verdeling van geld. D66 wil dat geld voor culturele instellingen evenrediger wordt verdeeld. Wij willen duidelijke en transparante 

criteria op basis waarvan deze verdeling plaatsvindt. 

 

Meer ruimte, meer lokale binding. Om meer ruimte te maken voor individuele kunstenaars en kleine collectieven introduceren we pop -up 

ateliers. Ook wil D66 dat onze musea meer aandacht besteden aan Amstelveense kunstenaars en de geschiedenis van Amstelveen. Dit geeft 

binding in de Amstelveense samenleving. 
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O nze culturele voorzieningen op een podium. D66 wil een jaarlijks terugkerend stadsevenement waarbij de prachtige culturele voorzieningen 

die Amstelveen rijk is, duidelijk op de kaart worden gezet. De introductie van een tweejaarlijkse kunstmarkt ziet D66 als een  verrijking van 

mooie evenementen (Diwali, Cherry Blossom-festival) die we in Amstelveen al hebben. Bij evenementen gericht op kunst en cultuur is er extra 

aandacht voor verbinding met onze jeugd.  

 

Rijker aanbod cultuureducatie. Cultuuronderwijs is niet alleen leuk en inspirerend, het zorgt ook voor historisch besef en draagt bij aan de 

vorming van een eigen identiteit . Daarom wil D66 kinderen en jongeren al vroeg met kunst en cultuur in aanraking brengen. Naast de invoering 

van de Rijke Schooldag willen wij een rijker aanbod voor cultuureducatie en dat het voor scholen makkelijker wordt om een pak ket voor 

cultuureducatie af te nemen.  

 

Meer poëzie in het straatbeeld. Poëzie is een verrijking van het culturele aanbod en speelt een belangrijke rol bij het verbinden van 

Amstelveners met elkaar en met de stad. D66 wil meer poëzie aanbrengen in het straatbeeld en wil een Amstelveense jeugdstadsdichter met 

aandacht voor spoken word. 

 

P60 als culturele huiskamer van de stad. D66 wil dat  P60 zich meer ontwikkelt als cultureel centrum waar talent – jong en oud – ruim baan 

heeft om zich te ontwikkelen en te laten zien. P60 moet een plek zijn waar startende artiesten live ‘podiummeters’ kunnen mak en en waar volop 

ruimte is voor cabaret, muziek, dans, toneel, creatieve cursussen, cultuureducatie, audities en try -outs. Wat D66 betreft wordt P60 

multifunctioneel ingezet en ontwikkelt het zich meer als ‘huiskamer van de stad’ waar culturele, sociale en maatschappelijke functies bij elkaar 

komen.  

  

Belemmerende regels schrappen voor meer evenementen. Evenementen leveren een onmisbare bijdrage aan bruisend Amstelveen en bieden 

een platform voor ontmoeting en culturele verrijking. D66 wil onnodige regels in het Amstelveense evenementenbe leid schrappen en wil dat het 

beleid meer maatwerk mogelijk maakt. D66 wil dat de gemeente kleinschalige evenementen in wijken stimuleert en waar nodig subsidieert als 

die een maatschappelijke bijdrage leveren aan ontmoeten en samenzijn (24H Amstelveen, Diwali). 

 

Stadsplein als stadspodium. D66 wil dat het Stadsplein zich meer ontpopt als stadspodium in de openlucht. Hier moet het hele jaar door allerlei 

leuks te beleven zijn. Van kinderconcerten en dansevenementen tot theatervoorstellingen en open podia. W at D66 betreft wordt de 

programmering op het Stadsplein afgestemd op de programmering van P60, Schouwburg, Platform C en straks de Pathé -bioscoop. Hierdoor 

kunnen mensen meer genieten van het ruime aanbod en hebben zij een rijkere cultuurervaring in het culturele centrum van onze stad.  

 

Beeldenroute met groene kunstwerken. D66 is een groot voorstander van een beeldenroute tussen het Cobramuseum en museum Jan. De 

verbreding en verlaging van de A9 bieden nu een uitgelezen kans zo’n beeldenroute te realiseren . In plaats van de huidige galerie onder de A9, 

wil D66 groen en kunst integreren op de traverse over de A9. D66 investeert in groene kunstwerken en ruimte voor street art. 

 

In de stad naar de bioscoop. D66 wil dat er een hypermoderne nieuwe Pathé-bioscoop in het Stadshart van Amstelveen komt. Zo blijft  het 

Stadsplein in combinatie met de horeca ook in de avonduren levendig. De bioscoop heeft niet alleen een meerwaarde voor het St adshart, maar 

voor heel Amstelveen en de regio. Met de komst van de bioscoop wil D66 de cultuurstrip als geheel opwaarderen en levendiger maken.  

 

Bibliotheek: versterking maatschappelijke functie. De Amstelveense bibliotheek speelt een belangrijke rol in het bevorderen van 

kansengelijkheid. Naast dat het nog steeds een plek is waar inwoners de gelegenheid hebben om in boeken te neuzen en te lezen , wil D66 dat de 

bibliotheek nóg meer een plek wordt waar mensen elkaar ontmoeten . Waar zij informatie vinden en uitwisselen, activiteiten organiseren en waar 

verschillende culturele, sociale en maatschappelijke functies bij elkaar komen. Hiervoor is een bestendige samenwerking met onder andere 

culturele instellingen, wijkcentra, Participe en bijvoorbeeld het jongerenwerk nodig. D66 wil daarnaast de functie van centra al-informatiepunt 

versterken, en extra investeren in programma’s om taal, reken - en digitale vaardigheden van Amstelveners te verbeteren.  
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ZORG EN SPORT 
 

Kansengelijkheid door een goede gezondheid  

Een goede gezondheid heeft grote invloed op de kansen in het leven. Wie gezond is leeft doorgaans langer, haalt  betere result aten op school en 
werk, en ervaart over het algemeen een betere kwaliteit  van leven. D66 wil dat alle Amstelveners gelijke kansen h ebben op een gezond leven in 

onze stad. Gezondheid is echter veel meer dan ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gez ondheid horen hier 

allemaal bij. D66 stimuleert  een gezonde levensstijl en maakt van sport en bewegen , preventie en toegang tot zorg van goede kwaliteit  een 

speerpunt van het gemeentelijk beleid.   

 

Gelijke kansen op genoeg beweging. Wie regelmatig beweegt en sport voelt zich gelukkiger en geniet meer van het leven. Sporten bevordert 

een actieve en gezonde leefstijl, voorkomt isolement en verbindt. Daarom richt D66 zich op een leven lang bewegen. Hiervoor geldt: jong 

geleerd is oud gedaan. Wij streven ernaar dat alle kinderen en jongeren de beweegnorm halen. Daarom gaan wij sporten en bewegen door 

kinderen en jongeren fors stimuleren. Bijvoorbeeld op scholen. Want dat is de plek waar alle kinderen en jongeren samen komen. Hierbij  streven 

we naar de invoering van de zogenaamde ‘2+1+2 aanpak’ waarbij per week wordt uitgegaan van 2 uur bewegen op school met een vakdocent, 1 

uur op en rondom school bewegen (bijvoorbeeld bewegend leren) en 2 uur beweegaanbod (direct) na schooltijd.  

 

Sportdeelname vergroten. Financiële, fysieke of geestelijke belemmeringen kunnen – voor zowel kinderen als volwassenen - deelname aan een 

sport verhinderen. Door die belemmeringen weg te nemen worden gelijke kansen vergroot. D66 pleit  voor laagdrempelige sport - en 

beweegprogramma’s, voor zowel jongeren als ouderen.  

 

Investeren in de openbare ruimte als sportvoorziening. 
D66 investeert in genoeg vrij toegankelijke speelplaatsen en 

sportveldjes, en genoeg sportfaciliteiten in de openbare 

ruimte. In alle wijken zien wij graag open sportinlopen waar 

Amstelveners laagdrempelig en vrij kunnen sporten. 

Bijvoorbeeld in de gymzaal van een school, op het 

schoolplein, op een grasveld in de wijk of in de omgeving 

van een wijkcentrum of zorginstelling. D66 is geen 

voorstander van het opgeven van sportvelden voor 

bebouwing.  

 

Een inclusief sportklimaat. Sport moet een activiteit zijn in 

een omgeving waar iedereen zich thuis kan voelen en mee 

kan doen. D66 is voor een inclusief sportklimaat met extra 

aandacht voor minder valide sporters, en LHBTI-acceptatie. 

We ondersteunen sportverenigingen zodat ze beter kunnen 

omgaan met discriminatie, agressie, asociaal gedrag en 

uitwassen op en rond de sportvelden. 

 

Sterke sportverenigingen. D66 stimuleert de samenwerking tussen sportverenigingen en ondersteunt hen om wachtlijsten weg te werken, 

bijvoorbeeld door creatief gebruik te maken van buitenruimtes of door dubbel-gebruik van gebouwen mogelijk te maken.  

 

Preventie 

 

Ieder kind recht op een kansrijke start. Een goede start van het leven is cruciaal voor de kansen van een kind. Dit begint al voor de geboorte. 

Daarna zijn de eerste 1000 dagen een belangrijke graadmeter van mogelijke problemen op latere leeftijd, zowel psychisch als fysiek. Goede 

jeugdgezondheidszorg in de buurt – vanaf het eerste begin - draagt bij aan gelijke kansen. D66 wil de jeugdgezondheidszorg versterken door die 

in meer wijken beschikbaar te maken. Daarnaast leggen we een stevigere verbinding tussen jeugdgezondheidzorg, kinderopvang en het 

onderwijs.  

 

Gezonde keuzes makkelijk maken. D66 wil dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze leven. Tegelijkertijd willen wij het maken van gezonde 

keuzes stimuleren, zeker voor kinderen en jongeren. Door mensen elkaar meer te laten ontmoeten, samen te laten sporten en doo r meerdere 

voorzieningen op dezelfde locatie aan te bieden, wordt preventieve ondersteuning laagdrempelig. Om te voorkomen da t vragen problemen 
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worden, investeert D66 in educatieve programma’s over en interventies bij eenzaamheid, dementie, gezond eten en drinken, over gewicht, 

verslaving, drugs en fysieke, mentale en seksuele gezondheid.  

 

Meer opvoedondersteuning: preventie in wijken en op scholen. Het voorkomen van problemen is beter dan die te genezen. Lopen ouders 

tegen opvoedproblemen aan, dan moet hulp en informatie laagdrempelig en makkelijk beschikbaar zijn. Het aanbod van preventiev e 
programma’s op scholen en in wijkcent ra verdient voor D66 meer aandacht en uitbreiding. Juist door gezinnen elkaar te laten helpen ontstaat er 

meer onderlinge samenhang en worden onnodige zorgkosten vermeden.  

 

Een rookvrije  stad. D66 blijft  werken aan een rookvrije generatie in Amstelveen. Rookvrije speelplaatsen, schoolpleinen, sportparken en 

andere ontmoetingsplekken zijn de norm. We stimuleren organisaties, verenigingen en instellingen maximaal om hun locaties ook  rookvrij te 

maken. 

 

Eenzaamheid aanpakken. Eenzaamheid in onze stad moet worden bestreden; D66 wil aandacht en informatie voor eenzaamheid vergroten, het 

taboe doorbreken dat op eenzaamheid rust, en wil een gerichte aanpak om eenzaamheid te bestrijden. Speciale aandacht hebben we daarbij voor 

ouderen, jongeren, LHBTI+-personen en mensen met een migratieachtergrond/kenniswerkers. We betrekken daarbij niet alleen scholen en 

welzijnsorganisaties, zorgverleners en vrijwilligers, maar ook sport - en cultuurverenigingen en ondernemers.  

 

Gameverslaving tegengaan. Steeds meer Amstelveense huisartsen trekken aan de bel over de toename van jongeren met een gameverslaving. 

D66 wil dat hier extra aandacht voor komt in de vorm van signalering, hulp en voorlichting. We stimuleren scholen, de GGD en Brijder Jeugd 

om jongeren en ouders goede voorlichting te geven. Campagnes worden gestart om het bewustzijn over gameverslaving te vergroten en om meer 

jongeren te bereiken met initiatieven en behandelingen om gameverslaving tegen te gaan.  

 

(Jeugd)zorg 

 

Goede zorg en maatwerk. D66 wil dat iedereen die hier niet zelf in kan voorzien, gelijke kansen heeft op toegang tot zorg van goede kwaliteit . 

Zorg moet maximaal aansluiten bij de persoonlijke situatie van Amstelveners en zij moeten zoveel als mogelijk zélf kunnen bep alen welke zorg 

wordt ingezet. D66 doet er alles aan om wachttijden voor jeugdhulp en andere zorg terug te dringen, wachttijden bij aanbieders voor 

Amstelveners inzichtelijker te maken en het kwaliteitstoezicht van de gemeente te vergroten. Op die manier kunnen inwoners altijd blijven 

rekenen op zorg van goede kwaliteit . De gemeente blijft  eventuele tekorten in de (jeugd)hulp opvangen als dat nodig is.  

 

O pgroeien in gezonde thuisomgeving. D66 wil dat jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen gelijke kansen hebben op gezond en veilig 

opgroeien. Onze eerste inzet is om uithuisplaatsingen zo veel mogelijk te voorkomen. Als een uithuisplaatsing echt onvermijdelijk is dan komen 

kinderen – als dat past –  in een gezinsvorm zoals pleegzorg of een gezinshuis terecht. D66 richt zich sterk op de wervin g en ondersteuning van 

pleegouders en wil dat er gezinshuizen in Amstelveen komen waar kinderen dichtbij en kleinschalig opgevangen kunnen worden al s pleegzorg 

geen optie is.  

 

Gelijke kansen op een veilig thuis. Het voorkomen, opsporen en aanpakken van kindermishandeling is voor D66 een prioriteit . We maken 
‘Veilig Thuis’ beter bekend, focussen meer op samenwerking tussen diverse hulporganisaties. We versterken de rol van het onde rwijs bij het 

signaleren van kindermishandeling en de ondersteuning van kinderen die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld door het programma Handle 

With Care breed uit  te rollen. 

 

Soepel volwassen worden. De overgang naar volwassenheid gaat bij veel jongeren goed. Voor sommigen gaat dat minder makkelijk. Vanaf 18 

jaar zijn jongeren volwassen voor de wet en mogen en moeten zij van alles regelen zoals geldzaken, verzekeringen, wonen, werken en school. 

D66 wil dat alle jongeren gelijke kansen krijgen om op een goede manier volwassen te worden. Iedere jongere uit  Amstelveen kr ijgt op 17-jarige 

leeftijd gericht informatie over welke veranderingen zich voordoen nadat hij/zij 18 jaar is. Daarnaast krijgen jongeren van 1 7 jaar het aanbod om 

een toekomstplan te maken en komen er op scholen spreekuren voor hen die dit  nodig hebben. Met jeugdh ulporganisaties maken we afspraken 

over continuïteit  van zorg. 

 

Goede hulp voor gezinnen met meerdere problemen. Soms hebben gezinnen te maken met meerdere problemen tegelijkertijd 

(multiproblemen), zoals schulden, verslaving en GGZ-problemen. Die problemen beïnvloeden elkaar en houden elkaar in stand. D66 wil dat alle 

gezinnen met multiproblemen in beeld zijn, en op maat worden geholpen door professionals met specifieke kennis en vaardighede n. De 

gemeente moet maatwerk mogelijk maken en ervoor zorgen dat aan al deze gezinnen één gezinsregisseur wordt gekoppeld. Deze regisseur kan 

zorg op- en afschalen, stuurt erop aan dat hulpverleners elkaar aanvullen en doen wat nodig is én dwingt doorbraken af wanneer dat moe t. De 

gezinsregisseurs zijn duidelijk aanspreekpunten voor scholen.  
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Gelijke kansen op prettig zelfstandig wonen. D66 wil dat het voor ouderen makkelijker wordt om zelfstandig thuis te wonen. D66 wil dat de 

gemeente en corporaties zorgen voor meer vormen van gemengd wonen, en woon - en zorgvormen zoals geclusterde woningen, 

kangoeroewoningen en particuliere initiatieven, gericht op gemengd wonen. Er komt een wooncoach die senioren helpt met en adv iseert over 

vraagstukken rondom wonen. Verder stimuleert D66 zorg op afstand, zelfstandig wonen met technologie en het structureel beschikbaar maken 
van het zorg-innovatiefonds. Dit fonds is op initiatief van D66 in het leven geroepen en maakt mogelijk dat inwoners, maatschappelijke 

organisaties en zorgaanbieders innovaties kunnen doorvoeren waarmee de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar wordt gehouden.  

 

Een dementievriendelijke(re) stad. Amstelveen moet een dementievriendelijke stad zijn. We helpen mensen met dementie en hun 

mantelzorgers door de kennis over dementie in onze stad te vergroten. Onder inwoners en ondernemers, maar bijvoorbeeld ook bij 

winkelpersoneel. Daar komen cursussen en campagnes voor. Ook wil D66 dat er in alle wijken inloopmogelijkheden komen en voorl ichting 

voor mensen die te maken hebben met dementie, zoals bijvoorbeeld het Odensehuis.  In samenwerking met de Alzheimerstichting komt er 

speciale aandacht voor jong-dementerenden.  

  

O ndersteunen en versterken mantelzorgers. We erkennen de belangrijke positie van de mantelzorger en ondersteunen mantelzorgers vanaf de 

eerste dag door middel van voorlichting, coaching en begeleiding. D66 stimuleert respijtzorg en logeerzorg: mantelzorgers krijgen daardoor wat 

meer rust.  

 

Ruim baan voor vrijwilligers. We blijven in onze vrijwilligers investeren en koesteren ze. D66 wil dat vrijwilligers de kan s krijgen zich te 

ontwikkelen; we nemen de belemmeringen, waar vrijwilligers op lokaal niveau tegenaan lopen, weg, zodat zij hun belangrijke we rk zonder 

problemen kunnen doen. 

 

Voorkomen van dak- en thuisloosheid. Dak- en thuislozen hebben ongelijke kansen om mee te doen in de samenleving. D66 investeert extra 

in het voorkomen van dak- en thuisloosheid door de beschikbaarheid van betaalbare huisvesting, een ijzersterke schuldenaanpak, goede 

signalering en algemeen toegankelijke GGZ-ondersteuning in de wijken. Er moet bijvoorbeeld een time-out-voorziening zijn als de reguliere 

GGZ niet beschikbaar is. We passen de kostendelersnorm niet toe als dat helpt om dak - en thuisloosheid bij jongeren te voorkomen.  

 

Gratis SOA-tests. De gemeente Amstelveen pleit  in het  regionale samenwerkingsverband met de GGD Amsterdam-Amstelland voor het gratis 

beschikbaar stellen van SOA-testen. Lokaal maken we hier budget voor vrij.  

 

Inwoners aan zet in wijken. D66 wil dat activiteiten van wijkcentra zich blijven richten op verbinding, ontmoeting en ontplooiing en zij een 

diverse groep Amstelveners aantrekken. Deze activiteiten kunnen ook buiten de wijkcentra plaatsvinden, zoals binnen de gebouwen van onze 

culturele instellingen, in onze ruime schoolgebouwen en in de buitenlucht. Hierbij moet de directe invloed van inwoners worden vergroot: zij 

moeten veel meer zelf initiatieven kunnen ontplooien. Het welzijnswerk heeft een belangrijke taak om dit mogelijk maken. Naast volwassenen 

moeten kinderen en jongeren méér van onze centra gebruik (kunnen) maken.  

 

D66 wil zorg en welzijn verbinden. Een groot deel van de mensen die regelmatig de huisarts bezoeken met dezelfde klachten heeft 

psychosociale problemen. Deze problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Daarvoor zijn geen 

medicijnen of verwijzingen naar psychologische zorg nodig. Wel zijn inwoners geholpen met het behouden en verbeteren van gezo ndheid en 

welzijn. D66 wil dat de gemeente, onze welzijnsorganisaties, huisartsen, het zorgkantoor/zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en zorgaanbieders 

beter met elkaar samenwerken om zorg en welzijn beter met elkaar te verbinden. Er moeten duidelijke samenwerkingsafspraken ko men, meer 

creatieve verbindingen, en professionals moeten worden geholpen om zorgvragen meer met welzijn op te lossen.  
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VRIJHEID EN VEILIGHEID 
 

Veiligheid begint bij de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Amstelveen is een gemeente waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht 

seksuele voorkeur, afkomst of religie. Alhoewel Amstelveen een van de veiligste gemeenten van Nederland is blijft  ook de kome nde jaren inzet 

vereist bij het tegengaan van discriminatie en criminaliteit . Ook is er wat D66 betreft de komen de jaren bijzondere aandacht voor het verbeteren 

van de veiligheid van kwetsbare groepen als ouderen en de LHBTQI-gemeenschap. We zetten daarnaast stappen om Amstelveen een inclusieve 

gemeente te maken waarin iedereen zich thuis kan voelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen ter bevordering van de veiligheid moeten wat D66 

betreft altijd in verhouding staan tot de mate waarin de individuele vrijheid van inwoners mag worden ingeperkt.  

 

Criminaliteitsbestrijding begint bij de jeugd. Jongeren die actief zijn in het maatschappelijk leven door te werken of te studeren komen 

aantoonbaar minder in aanraking met criminaliteit . D66 zet via jeugdzorg, jongerenwerk en het onderwijs daarom volop in op ka nsen voor 

jongeren. Jongeren hebben verder altijd recht op een tweede kans. 

 

Meertalige gemeente. De gemeente Amstelveen herbergt meer dan honderd nationaliteiten. D66 is trots op de diverse achtergrond van onze 

gemeenschappen. Op verzoek van inwoners kunnen - na hun inschrijving - gemeentelijke brieven standaard ook in het Engels worden 

toegezonden.  

 

Discriminatie: beter melden, beter aanpakken. Als er gediscrimineerd wordt moet dit  worden gemeld. D66 wil het Antidiscriminatie-

meldpunt bekender maken en zorgen voor meer laagdrempelige meldingsmogelijkheden in Amstelveen. Zo willen wij  het Meldpunt i n 

Amstelveense wijken verankeren door wijkcentra in te zetten als meldpunten.  

 

Voorkomen van uitsluiting. De veelkleurigheid van Amstelveen is haar kracht. We spannen ons tot het uiterste in om te zorgen dat iedereen 

zich thuis voelt in onze stad, onafhankelijk van waar je in gelooft, van wie  je houdt, waar je bent geboren of hoe je eruitziet. D66 zet zich vol 

overgave in om de rechtstaat te beschermen en om racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting tegen te gaan. Inclusie en gelijke 

kansen staan voor ons als een paal boven water.  

 

O penlijk kunnen zijn wie je bent. D66 wil dat de gemeente, scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties publiekelijk uitdragen dat 

iedereen in Amstelveen welkom is, ook mensen die zich niet voelen passen in  het ‘hokje’ man of vrouw. D66 wil verder dat allerlei vormen van 

onnodige sekseregistratie verdwijnen.  

 

Ruim baan voor toegankelijkheid. Iedereen moet zich vrij kunnen bewegen door de stad. Toegankelijkheid blijft  de norm in Amstelveen. Met 

hulp van ervaringsdeskundigen moet de gemeente blijven werken aan een stad waarin iedereen zich vrij kan verplaatsen en mee kan doen. Dus 

ook mensen met een fysieke, intellectuele, zintuiglijke of psychische beperking en/of een chronische ziekte. Bedrijven en organisaties kunnen 

rekenen op ondersteuning van de gemeente om beter toegankelijk te worden. Er is bijvoorbeeld in het OV bij bushaltes en in st reekbussen ruimte 

voor verbetering. Ook gebruik van bewegwijzering voor slechtzienden of slechthorigen wordt verder verbeterd. 

 

Softdrugs en coffeeshops: pilot regulering. In Amstelveen worden als gevolg van illegale hennepteelt jaarlijks enkele woningen op last van de 

burgemeester gesloten. Ongecontroleerde illegale hennepteelt  zorgt voor brandgevaarlijke situaties middenin woonwijken. Naast verscherpte 

handhaving hierop is ook regulering van de ‘achterdeur’ noodzakelijk. Amstelveense jongeren zijn nu aangewezen op coffeeshops in 

Amsterdam. In overleg met de politie wordt bezien of ook in Amstelveen een coffeeshop gevestigd kan worden om zo de illegale handel in 

softdrugs te verminderen. 

 

Veiligheid door samenwerking 

 

Meer actie  tegen woning- en autoinbraken. De komende jaren investeert de gemeente meer in het tegengaan van woning- en autoinbraken. 

Met gerichte huis-aan-huis acties worden huizen- en autobezitters gewezen op de risico’s. Door middel van meer preventieve maatregelen 

maken we het inbrekers moeilijker. 
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Geen ruimte voor (straat)intimidatie. Er is in Amstelveen geen ruimte voor straatintimidatie. Via een lokaal verbod op straatintimidatie en 

meer handhaving voorkomen we dat vrouwen of mannen zich op straat onveilig voelen.   

 

Aandacht voor privacy in de publieke omgeving. De groei van het aantal camera’s in de publieke en private omgeving zorgt voor vraag naar 

een meer eenduidige richtlijn op het gebied van privacy. D66 is geen voorstander van de invoering van privacy -beperkende en racismegevoelige 

(veiligheids)maatregelen in de openbare ruimte. Toezicht door camera’s in de openbare ruimte wordt altijd vooraf getoetst. De komende jaren 

werkt de gemeente daarom een richtlijn uit  voor het privacy-proof plaatsen van camera’s door de gemeente, particulieren en bedrijven. Er komt 

voorlichting en handhaving over het ongeautoriseerd filmen van voorbijgangers met bijvoorbeeld mobiele telefoons.  

 

Zichtbare en toegankelijke wijkagent. Verhoogde inzet van agenten in de regio, bijvoorbeeld als gevolg van evenementen of zware 

criminaliteit  in bepaalde buurten, mag niet ten koste gaan van de inzet van wijkagenten in Amstelveen. De gemeente faciliteer t de 

toegankelijkheid en zichtbaarheid van wijkagenten voor inwoners. Bij wisselingen worden inwoners daarvan op de hoogte gesteld.  

 

Digitale fraude en babbeltrucs: voorlichting en preventie. Speciaal voor de Amstelveense ouderen wordt een actieprogramma gestart voor 

het herkennen van digitale fraudepogingen zoals phishing. Ook wordt d.m.v. voorlichtingsavonden in wijkcentra ouderen geleerd om 

babbeltrucs van malafide huis-aan-huis criminelen vroegtijdig te herkennen.  

 

O nveilige situaties thuis bestrijden. Voor huiselijk geweld, burenruzies of intimidatie in buurten of wijken is in Amstelveen geen ruimte. In 

samenwerking met hulporganisaties en de politie creëert de gemeente Amstelveen een meldpunt waar slachtoffers situaties -ook anoniem- 

kunnen melden.  

 

Brandveilige gebouwen. De gemeente Amstelveen heeft de afgelopen jaren een aantal keren te maken gehad met brand-incidenten. Om die te 

voorkomen wil D66 meer regie en inzet voor het brandveilig maken van onze bebouwde omgeving. De gemeente maakt daarom middele n vrij 

voor het plaatsen van blus- en rookmelders, zeker bij wooncomplexen voor studenten en ouderen. Er komt bijzondere aandacht voor het 

brandveilig maken van onze lokale monumenten.  

 

Actie  tegen ondermijning. Het actieprogramma voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit wordt doorgezet en uitgebreid. De 

toepassing van de Wet BIBOB gaat – naast de horeca - voor meer sectoren gelden. Voor de controle hierop worden middelen vrijgemaakt.  

  



                              Verkiezingsprogramma 2022-2026  30 

FINANCIËN, BESTUUR, DEMOCRATIE 
 

Vertrouwen in de overheid: Organisatie, politiek en bestuur 

D66 staat voor een open, transparante en integere lokale overheid. Met meer persoonlijk contact en minder formulieren. Een lokale overheid die 

uitgaat van vertrouwen in de Amstelvener, de menselijke maat in de uitvoering, nabijheid en controleerbaarheid van politiek e n bestuur. Alle 

Amstelveners moeten makkelijk toegang hebben tot informatie van de gemeente en duidelijk ervaren dat de gemeente er voor ze i s en naast hen 

staat. Dit vergt van de gemeente dat zij van buiten naar binnen redeneert in plaats van andersom. En dat ambtenaren van de gemeente actief de 

dialoog aangaan met inwoners en ondernemers uit  Amstelveen, met aandacht naar de samenleving luisteren en samenwerking zoeken  met 

inwoners en ondernemers om maatschappelijke problemen op te lossen.  

 

Vertrouwen in de overheid. D66 wil dat Amstelveners vertrouwen hebben in de overheid. Dit kan alleen als de gemeente eerlijk en transparant 

handelt en als zij zelf vertrouwen gééft aan Amstelveners. Daarom streeft D66 naar goede communicatie, maximale transparantie  en integer 

gedrag van de gemeente. Wij willen dat de gemeente een open en dienende houding heeft ten opzichte van inwoners, ondernemers en de media . 

Dat betekent ook dat de gemeente actief de dialoog voert met de Amstelveense samenleving en ideeën, kennis en ervaringen uit  de stad ophaalt. 

Hierbij is speciale aandacht voor toegankelijke informatievoorziening voor laaggeletterden, internationals en inwoners met ee n audiovisuele 

beperking.  

 

Integere bestuurders en raadsleden. Een goed bestuur is ook integer. Integriteit is meer dan je alleen aan de regels houden. D66 vraagt van 

bestuurders en raadsleden dat ze zich bewust zijn van mogelijke belangenconflicten en alle schijn daarvan vermijden.  

 

Een sterker duaal systeem. D66 wil meer dualisme: een duidelijke afbakening van rollen tussen gemeenteraad en college. Niet alleen door een 

dualistische opstelling van de D66-fractie zelf, maar ook door te pleiten voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Hierdoor is er meer ruimte 

voor een echt politiek gesprek met de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden van D66 nemen hun controlerende taak serieus en staan hiervoor 

nauw in verbinding met de Amstelveense samenleving. Daarnaast bevorderen wij de rolvastheid tussen gemeenteraad en college. D it is wat ons 

betreft essentieel voor een gezonde werking van de lokale democratie. 

 

Lokale media versterken. Lokale media zijn een waakhond voor de lokale politiek en openbaar bestuur. Zij houden de samenleving scherp, 

brengen zaken aan het licht en beschermen daarmee de rechtsstaat. D66 blijft  zich onvermin derd inzetten voor een sterk medialandschap met 

veel nadruk op samenwerken, ondernemerschap en vernieuwing.  Het door D66 geïnitieerde onafhankelijke lokaal mediafonds voor objectieve 

lokale journalistiek biedt de mogelijkheid om de politiek dichter bij de burger te brengen.  

 

D66 wil de gemeente een gezicht geven. D66 wil dat de gemeente duidelijk laat zien en horen dat zij er voor de Amstelveners is. Niet alleen 

wanneer er problemen zijn, maar altijd. Wat D66 betreft komen er– naar succesvol voorbeeld van onze wijkagenten en accountmanagers in het 

mkb -  ook ambtenaren en wethouders die specifiek worden gekoppeld aan een wijk. Zij zijn aanspreekpunt voor de wijk en vormen het gezicht 

van de gemeente.  

 

De menselijke maat in de uitvoering. D66 

wil dat mensen met problemen respectvol, 

vriendelijk en met empathie worden 

bejegend. Ambtenaren moeten naast en niet 

tegenover hen staan en hen zo goed als 

mogelijk helpen. D66 wil hier meer focus 

op en wil dit  meten. Daarnaast willen wij 

dat de dienstverlening ten aanzien van het 

sociaal domein beter op elkaar wordt 

afgestemd. 

 

 

 

 

https://www.gemeente.nu/raadsledennieuws/kaderstelling-en-controle-in-de-praktijk/


                              Verkiezingsprogramma 2022-2026  31 

Persoonsgegevens: inzicht voor inwoners. D66 wil dat Amstelveners weten hoe data van hen worden verwerkt, en tot welke beslissingen dat 

kan leiden. D66 wil dat het gebruik van algoritmes transparant wordt gemaakt voor inwoners en dat Amstelveners zov eel mogelijk eigenaar zijn 

van hun eigen gegevens. Wat D66 betreft maakt de gemeente inzichtelijk waarom en hoe de gemeente persoonsgegevens van inwoner s 

verwerkt, en krijgen inwoners toegang tot -  en waar mogelijk regie over -  informatie die de gemeente over hen heeft opgeslagen.  

 

Constructieve en ambitieuze regionale samenwerking. Om ook in de toekomst een goede kwaliteit  van dienstverlening te kunnen bieden, is 

het noodzakelijk dat de gemeente Amstelveen goed samenwerkt met omliggende gemeenten. Dit is noodzakelijk, want veel rijkstaken zijn 

gedecentraliseerd, waardoor afstemming met buurgemeenten noodzakelijk is. De afgelopen jaren is er al veel regionaal samengewerkt op het 

gebied van wonen, werken, mobiliteit , jeugdzorg, gezondheid, veiligheid, recreatie en toerisme. Voor meer voordelen voor Amstelveen, wil D66 

de samenwerking met omliggende gemeenten versterken, bijvoorbeeld in de Metropoolregio Amsterdam. Hierbij houden we de democr atische 

legitimiteit  van deze samenwerking scherp in het oog.  

 

Financiën 

Amstelveen staat er op dit  moment financieel gezien goed voor en daar zijn we trots op. We moeten juist nu investeren in duur zaam herstel en 

tegelijkertijd de financiële klap van de coronacrisis te boven komen. Daarnaast komen er grote uitdagingen op ons af die vragen om financiële 

investeringen. Bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid, de groei van de stad en het onderwijs. Met verantwoord investeri ngsbeleid wil 

D66 Amstelveen de komende jaren financieel gezond houden. D66 zal zich daarom blijven inzetten voor duurzaam financieel beleid, met een 

realistisch uitgavenpatroon en verantwoordelijkheid voor de toekomst. D66 wil de rekening van investeringen en tegenslagen ni et doorschuiven 

naar volgende generaties.  

 

Reële lokale lasten en verantwoord investeren. D66 wil dat elke Amstelvener in een betaalbare stad kan wonen, met hoogwaardige 

voorzieningen. Om dit voorzieningenniveau op peil te houden is een gezond financieel beleid voor de langere termijn noodzakel ijk. D66 wil dat 

het belastingsysteem in Amstelveen eenvoudig is met reële tarieven voor gemeentelijke belastingen. Wanneer extra geld nodig is voor grote 

investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, duurzaamheid of wonen, kiezen we niet voor het bezuinigen op essenti ële 

voorzieningen voor Amstelveners. We zoeken in de eerste plaats naar ruimte binnen de begroting door oud beleid te vervangen door nie uw 

beleid. Wanneer dit  onvoldoende soelaas biedt is verhoging van de onroerendzaakbelasting bespreekbaar.  

 

Meevallers inzetten voor grote opgaven. D66 wil de extra financiële ruimte die ontstaat door inkomensmeevallers of bijvoorbeeld de groei van 

de gemeente reserveren voor investeringen in de grote opgaven voor Amstelveen: de groei van de stad, duurzaamheid en onderwij s. Eenmalige 

uitgavenmeevallers vloeien terug naar de algemene middelen, zodat over de besteding daarvan een gemeentebrede afweging kan wor den 

gemaakt. 

 

Goed inpassen van investeringen. D66 wil dat investeringen goed en tijdig worden ingepast in de begroting van de gemeente. Daarom kijken 

we een aantal jaren vooruit en houden we de meerjarenbegroting in balans. Zo borgen we solide financieel beleid.  

 

Participatie 

D66 wil dat Amstelveners gelijke kansen hebben om mee kunnen praten en beslissen over hun stad. Want een lev endige democratie vraagt om 

actief burgerschap van Amstelveners, maar ook dat kinderen van jongs af aan meedoen en leren over democratie.  D66 wil dat in woners en 

andere betrokkenen zo vroeg mogelijk betrokken worden bij plannen die hun woon - en leefomgeving raken; hun stem weegt zwaar mee bij de 

besluiten die genomen worden. Dit betekent dat de gemeente veel moet investeren om inwoners te informeren, te raadplegen en h un mening en 

ideeën te horen. Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen stad moet vo or iedereen mogelijk zijn. 

 

Maatwerk bij meebeslissen. D66 wil dat inwoners en ondernemers vroegtijdig worden betrokken en in de gelegenheid worden gesteld om 

invloed uit  te oefenen op plannen en beleid van de gemeente. Hierbij is maatwerk een leidend prin cipe. Niet bij elk traject past dezelfde aanpak.  

 

Gelijke kansen om te  participeren. Voor D66 is de stem van alle Amstelveners even belangrijk en moet iedereen even serieus genomen 

worden. Tegelijkertijd vinden wij dat de luidste stem niet de meeste invloed hoeft te hebben. D66 wil dat de gemeente de participatie van 

inwoners transparanter, toegankelijker en inclusiever maakt, zodat ook ouderen, mensen met beperkingen, maar bijvoorbeeld ook  de 

internationale inwoners van Amstelveen, kunnen meedoen.  
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Bewoners beslissen: budgetten voor groen en sociaal. D66 wil dat Amstelveners op een laagdrempelige manier plannen kunnen maken die de 

buurt groener, gezonder, socialer of leuker maken. Met buurtbegrotingen of –budgetten maken we mogelijk dat inwoners plannen maken en 

samen beslissen over de besteding van middelen voor hun buurt. Hierbij is speciale aandacht voor jongeren: de jeugd wordt act ief aangespoord 

om eigen plannen voor Amstelveen te ontwikkelen en uit  te voeren.  

 

Jongeren aan zet. Jongeren zijn onmisbaar in de politiek. En toch zie je bij veel politieke besluiten de belangen van jongeren bijna nooit 

expliciet terug. D66 wil bij voorstellen explicieter uitgewerkt zien of en welke gevolgen besluitvorming heeft voor toekomstige generat ies (een 

generatietoets). Daarnaast willen wij dat met name jongeren van 14 tot 18 jaar meer inspraak geven. De gemeente moet actief e n op de 

‘vindplaatsen’ (buiten, op school en online) van jongeren zijn, om hun input op te halen over thema’s die hen rake n (bijvoorbeeld sport, 

onderwijs en klimaat). Daarnaast willen wij dat jongeren jaarlijks hun visie op de lokale uitdagingen en plannen voor Amstelv een aan de 

gemeenteraad presenteren en zij budget krijgen om oplossingen te realiseren voor zaken die zij be langrijk vinden.  


