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‘Elke dag liggen er kansen  
om dingen écht anders te doen’  

1

Voor mij gaat politiek over een Amstelveen waar het over 

100 jaar nog steeds goed leven is. Ik geloof dat het in 

Amstelveen niet beter wordt als de oplossingen van 

vandaag ten koste gaan van de stad, de mensen of de 

natuur van morgen. Voor die duurzame groei moeten we 

nu de zaadjes planten. 

Veel problemen spelen nu al, niet pas over 100 jaar. Meer 

en meer Amstelveners maken zich zorgen over hun baan, 

hun inkomen, hun gezondheid, hun omgeving en de 

kwaliteit van leven. Toch wil ik niet somberen. Elke dag 

liggen er kansen om dingen écht anders te doen. 

GroenLinks heeft vertrouwen in de kracht van het denken 

buiten geijkte kaders, van veranderen, van innoveren. De 

oplossingen waar wij vandaag mee komen, werken 

morgen ook.  

Volgens GroenLinks is het pas goed leven in een stad waar 

de lucht schoon is, je kinderen veilig buiten kunnen spelen 

en waar overal groen om je heen is. Ik ben ervan overtuigd 

dat je pas iets van je leven kan maken als je een goede 

plek hebt om te wonen, iedereen gelijke kansen heeft om 

zich te ontwikkelen, en je de kans krijgt om in je eigen 

onderhoud te voorzien, zelfvertrouwen te ontwikkelen en 

sociale contacten op te bouwen. Pech in het leven is geen 

keuze, dus blijven we samen zorg bieden aan hen die dat 

nodig hebben.  
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Amstelveen krijgt pas kleur als er altijd iets te beleven is. 

Wij worden enthousiast van alle eigen initiatieven van 

Amstelveners, van zwerfafval prikken tot zelf energie 

opwekken, van wijkmoestuinen tot autodelen en van 

groenbeheer tot buurtzorg. GroenLinks wil hen steunen.  

Natuurlijk is het in deze economische tijden belangrijk om 

lasten laag te houden. Maar lage lasten maken nog geen 

aantrekkelijke stad. Ik wil trots zijn op Amstelveen om 

haar ondernemerschap, innovatie en sociale 

verbondenheid. Een Amstelveen waar heel verschillende 

mensen kunnen wonen, werken en met vertrouwen en 

plezier samen kunnen leven. Een Amstelveen dat bruist 

van initiatieven tussen scholen en bedrijfsleven, tussen 

kunst en cultuur, tussen milieu en economie en tussen 

Amstelveners onderling.  

Dit is waarvoor GroenLinks in Amstelveen zich inzet. De 

rest van dit programma beschrijft wat wij willen doen en 

hoe wij dat willen doen. Het is onze belofte aan 

Amstelveen, waaraan u ons herkent, waarop u ons 

vertrouwt en waarvoor uw weer kan kiezen. Met uw steun 

blijven wij ons inzetten voor het Amstelveen van vandaag, 

morgen, en over 100 jaar. Plant nu dat zaadje, stem 

natuurlijk GroenLinks! 

Axel Boomgaars, lijsttrekker GroenLinks Amstelveen 
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onze politieke 
agenda 

1

1. Amstelveen: groen, gezond en kindvriendelijk. 
We zetten ons maximaal in voor een mooie, groene 

stad, waar geen plek is voor de gifspuit of dierenleed, 

maar wel voor gezond en lekker eten, voor onbezorgd 

buiten spelen en sporten, voor bescherming van plant 

en dier en voor genieten van de natuur. 

2. Vergroening en innovatie centraal in economie. 
Juist nu moeten we innoveren en investeren in een 

groene economie. Geen symboolpolitiek, maar laten 

zien dat duurzaamheid loont. Door voorloper te zijn in 

innovatieve, duurzame bedrijvigheid scheppen we 

groene groei en nieuwe werkgelegenheid.  

3. Gelijke kansen om (weer) mee te doen.          
Door de crisis zijn veel mensen hun baan en zeker-

heden kwijt. Behoud van werk en scheppen van 

nieuwe banen krijgt daarom topprioriteit. We bannen 

armoede uit en luisteren naar wat ieder mens écht 

nodig heeft om weer zelfstandig mee te kunnen doen. 

4. Samen zorgen voor elkaar.                           

Iedereen in Amstelveen moet toegang hebben tot 

goede zorg. Of je nou rijk, arm, jong of oud bent; je 

hebt recht op toegankelijke zorg: beter, goedkoper, 

dichterbij huis: dat doen we samen, voor elkaar! 

5. Uitdagend onderwijs voor talenten van morgen. 
Onderwijs is de sleutel tot zelfontplooiing, 

emancipatie en economische zelfstandigheid. Door 

nieuwe verbindingen stimuleren we talenten, geven 

we ze een bredere blik op de wereld en betere kansen 

voor de toekomst. 
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6. Niet braaf maar bruisend.                                      
Een stad waar onverwachte, creatieve, spannende en 

ontroerende dingen gebeuren, is een bruisende stad. 

Daarom zet GroenLinks zich in voor meer diversiteit 

aan evenementen en meer onverwachte 

ontmoetingen met kunst, theater, muziek, dans, 

literatuur, ondersteund door een interessant 

nachtleven en tophoreca.  

7. Kracht en kennis van Amstelveners benutten.  
Wetten en regels veranderen de wereld niet, mensen 

doen dat. Zonder overheidsbemoeienis ontstaan vaak  

waardevolle initiatieven. Die gaan we ondersteunen 

door belemmerende regels weg te nemen, te zorgen 

voor ontschotting binnen en tussen organisaties en 

door open en transparant te zijn. Bij onze plannen 

betrekken we inwoners altijd volledig vanaf het begin. 

8. Een toegankelijke woningmarkt                  
Onze woningmarkt zit op slot en is aan hervorming 

toe. GroenLinks zet in op betere kansen voor 

studenten, young professionals, jonge gezinnen en de 

middenklasse omdat die cruciaal zijn voor de 

dynamiek van Amstelveen. Senioren helpen we met 

doorstroming en in de sociale huur worden 

woonlasten lager door energiebesparing.  

9. Schoner en veiliger verkeer.                                  
GroenLinks zet in op betere bereikbaarheid en 

schonere lucht. Binnen Amstelveen moet de fiets of 

elektrisch vervoer de norm zijn. Het OV moet sneller, 

schoner, veiliger en betrouwbaarder worden en meer 

gericht op woon-werk verkeer in de regio.  



 
 
4 

1. Amstelveen groen, 
gezond & 

kindvriendelijk 

1

GroenLinks is trots op het groene karakter van 

Amstelveen, zoals onze monumentale (heem)parken, 

onze mooie polders en ons Amsterdamse Bos. 

Aantasting van al dit groen is voor ons dan ook geen 

optie. Spelen, sporten, recreëren in of gewoon genieten 

van het groen willen we nog meer stimuleren.  

GroenLinks wil het makkelijker maken voor bewoners 

om hun directe woonomgeving te vergroenen door 

bijvoorbeeld geveltuintjes aan te leggen of samen in de 

buurt een veld of groenstrook te onderhouden. 

Daarnaast willen we informatie voor Amstelveners 

over hoe zij hun tuin aantrekkelijk kunnen maken voor 

verschillende planten en dieren.  

Amstelveen stopt meteen met het gebruik van het 

schadelijke gif RoundUp. Groenbeheer op basis van 

natuurwaarde in plaats van alleen het mooie plaatje is 

gezonder voor de natuur en goedkoper. Wij willen 

planten de ruimte geven en zoveel mogelijk gebruik 

maken van (inheemse) planten en bomen die allerlei 

diersoorten aantrekken, maaien en afvoeren i.p.v. 

klepelen, natuurlijke oevers die veilig zijn voor dieren. 

Ook gaan we voor meer onderhoudsarme planten in 

plaats van gazon. De vuistregel “Doe maar gras” 

vervangen we dus door ”Doe maar kleur”. 

Bewegen begint bij buitenspelen, GroenLinks gaat voor 

uitdagende, veilige speelplekken om de hoek. Maar ook 

sport op school en goede voorzieningen voor jongeren 

en volwassenen met toegankelijke sportclubs en 

faciliteiten voor solosporters zijn van belang. 

Speelplekken en groen direct voor je huis worden 

vanzelfsprekend bij nieuwbouwprojecten; de 

2

parkeerplaats mag wel om de hoek. Bij scholen zorgen 

we voor groene, avontuurlijke schoolpleinen. Zo 

kunnen Amstelveense kinderen op veel meer plekken 

veilig buitenspelen en lekker ravotten in het groen. 

Wij vinden het belangrijk om kinderen zo vroeg 

mogelijk met natuur in contact te brengen. Dat doen 

we met alle mogelijkheden die bijv. schooltuinen, 

educatie bij de boer, schooldak-akkers en Elsenhove te 

bieden hebben. Om kinderen vertrouwd te maken met 

fruit en gezond eten komt er een Pluktuin in 

Amstelveen. Zo krijgt iedere school een tuin waarin 

kinderen zelf groente en fruit kunnen telen. 

Stadslandbouw zorgt voor lokaal en vanuit 

gemeenschapszin geproduceerde, groenten en fruit. 

GroenLinks wil dat elke wijk de mogelijkheid krijgt om 

een eigen moestuin in te richten. Initiatieven worden 

gesteund door braakliggende gronden beschikbaar te 

stellen en door belemmerende regels weg te nemen. 

Groene Amstelveners brengen we middels het 

Natuurnetwerk Amstelveen met elkaar in contact  voor 

kennisuitwisseling, ideeënontwikkeling en 

ondersteuning.   

Met een regionale voedselstrategie geven we, samen 

met buurgemeenten, veel aandacht aan biologische 

landbouw, zorglandbouw, verduurzaming van 

gangbare land- en tuinbouw, dierenwelzijn, 

biodiversiteit en volksgezondheid. Als onderdeel 

hiervan starten we het project Eetbaar Amstelveen, 

samen met boeren, winkels, horecabedrijven, scholen 

en natuur- en milieuorganisaties die met gezond eten 

en lokaal voedsel Amstelveen op de kaart gaan zetten.  
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Onze mooie open polders zijn een groot pluspunt voor 

Amstelveen. Dat wil GroenLinks zo houden. Daarom 

sparen we het buitengebied als het gaat om 

nieuwbouw. Nieuwe woonwijken in open gebied zijn 

voor GroenLinks uitgesloten. Ook komt er wat ons 

betreft geen uitbreiding van sportvelden en 

sportgebouwen in het buitengebied. Amstelveen werkt 

niet mee aan concessies voor de winning van 

steenkoolgas of schaliegas in de polders.  

We gaan voor gezonde recreatie in het buitengebied 

door het maken van een fiets- en wandelpad over de 

ringdijk van de Bovenkerkerpolder. Een ringweg door 

die polder is voor GroenLinks onbespreekbaar. We 

verbinden de groene gebieden met elkaar. De Groene 

As (ecologische verbinding tussen Spaarnwoude en 

Amstelland) wordt voltooid. Daarom wil GroenLinks de 

inrichting van een ecologische zone langs de 

Nesserlaan mogelijk maken. Hiermee wordt niet alleen 

natuur en biodiversiteit bevorderd, maar komt er ook 

een mooi recreatiegebied. Deze zone biedt bovendien 

veiligheid aan wandelaars en fietsers, die anders 

zouden zijn aangewezen op de Nesserlaan. 

Amstelveen moet diervriendelijker worden. Muizen, 

ratten, duiven, ganzen, konijnen en mollen maken 

onderdeel uit van een gezonde leefomgeving, maar 

kunnen ook overlast veroorzaken. GroenLinks wil dat 

dieren zoveel mogelijk in leven worden gelaten en 

diervriendelijke manieren om eventuele overlast aan te 

pakken. Dat kan door voedsel onbereikbaar te maken, 

nestgelegenheid ontoegankelijk te maken of goede 

afrasteringen te plaatsen. Er komt een jachtverbod 

uitgezonderd situaties waar ernstige natuurschade 
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optreedt. Natuurvandalisme pakken we net zo hard 

aan als gewoon vandalisme. 

GroenLinks wil specifieke aandacht voor de wilde en 

honingbijen, die met bestuiving een cruciale rol spelen 

in onze voedselvoorziening. Met bijenhouders en 

groenbeheer wordt een plan gemaakt om Amstelveen 

aantrekkelijker te maken voor bijen, zoals slimmer 

maaien en ruimte voor grondholletjes. Braakliggende 

gronden worden ingezaaid met speciale bijen- of 

vlinderbloemen. 

De Amstelveense waterkwaliteit wil GroenLinks 

verbeteren door hemelwater te scheiden van 

afvalwater. De waterzuivering wordt zodanig verbeterd 

dat afvalwater op den duur als oppervlaktewater kan 

worden gebruikt. Hierdoor wordt Amstelveen voor haar 

oppervlaktewater zelfvoorzienend en hoeft er dus geen 

gebiedsvreemd, vervuild water meer te worden 

binnengelaten. Op termijn wordt het mogelijk om in de 

Poel te zwemmen. 

Iedere lente doet de gemeente een wijk-kijk: samen 

met de buurtkinderen inspecteren we alle 

speelplekken. Wat kapot is, wordt gerepareerd of 

vervangen; rommel wordt opgeruimd.  

Kostenbesparingen op groen, bijv. door onderhoud 

slimmer aan te pakken, zijn voor GroenLinks 

bespreekbaar, kille bezuinigingen beslist niet. Groen is 

een kernwaarde van Amstelveen en dat moet zo 

blijven. Het maakt Amstelveen tot een gewilde stad om 

te wonen te werken. Met onze plannen maken we 

Amstelveen groener, gezonder en kindvriendelijker. 

GROENLINKS wil: 
!  Groene karakter Amstelveen 

beschermen 
!  Ecologisch groenbeheer 
!  Verbod op RoundUp 
!  Ruimte voor stadslandbouw  
!  Met ‘Eetbaar Amstelveen’ 

gezond en lokaal voedsel op 
de kaart zetten  

!  Iedere school een moestuin 
!  Uitdagend buiten spelen en 

sporten 
!  Open, stille groene polders 
!  Biodiversiteit verhogen 
!  Diervriendelijke bestrijding 

van overlast  
!  Iedere lente een wijk-kijk 
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2. Innovatie en 
duurzaamheid 

centraal in onze 
economie 

1

Een duurzame economie is nu én in de toekomst een 

gezonde economie waar met voldoende 

werkgelegenheid, respect voor mens, omgeving en 

milieu prima geld wordt verdiend. Die omslag 

moeten we in Amstelveen ook maken. Daarom wil 

GroenLinks duurzaamheid niet verbijzonderen, 

maar integreren in alle beleidsterreinen. Daarbij 

hoort actieve communicatie over het gemeentelijk 

duurzaamheidsbeleid en de vorderingen en 

uitdagingen voor biodiversiteit, lucht-, bodem- en 

waterkwaliteit, geluid, duurzaam inkopen, 

energieverbruik en groen ondernemerschap. 

Amstelveen wil in 2040 energieneutraal zijn. Volgens 

GroenLinks kan dat ambitieuzer. Amstelveen moet 

de groenste stad van de regio zijn. Juist in tijd van 

bezuinigingen is het ook belangrijk én rendabel om 

te investeren in groene, innovatieve technieken. De 

gemeente gaat dit bijvoorbeeld doen door 

zonnepanelen te plaatsen op eigen daken; door 

scholen, kantoren en bedrijven te stimuleren 

zonnepanelen op hun daken te plaatsen en door te 

gaan met collectieve inkoop van zonnepanelen tegen 

een scherpe prijs. Via de ZonAtlas kan iedereen 

straks zien wat zonnepanelen op zijn dak zouden 

opleveren. De gemeente brengt ook het eigen 

energieverbruik omlaag. Alle gemeentelijke 

gebouwen krijgen minimaal het energielabel B.   

Bij nieuwbouw wordt Cradle2Cradle of 

klimaatneutraal bouwen de norm en gebruiken we 

altijd hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen. Elk 

bouwplan wordt getoetst op zijn energielabel. 
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Afhankelijk van energiezuinigheid/-neutraliteit worden 

de gemeentelijke leges verlaagd, ook bij 

bedrijfsgebouwen en winkels.   

Ook thuis kunnen Amstelveners geld besparen door 

hun huis duurzamer te maken. Door betere isolatie, 

zonnecollectoren, led-verlichting, groene stroom etc. is 

er veel mogelijk. GroenLinks wil de gemeentesite op 

internet gebruiken om Amstelveners te laten zien wat 

zij kunnen doen en waar ze moeten zijn om te 

besparen. In 2018 is zo minstens 10% van de 

Amstelveense huishoudens zelf producent van hun 

eigen energie door gebruik van o.a. windturbines, 

aardwarmte en zonnepanelen. Met woningcorporaties 

worden afspraken gemaakt om de sociale 

huurwoningen veel energiezuiniger te maken.  

Ondernemers hebben veel mogelijkheden om kosten te 

drukken als zij duurzamer ondernemen en 

samenwerken. Wie zelf energie wil besparen  of 

produceren wordt door de gemeente ondersteund met 

informatie en vergunningverlening, en samen met hen 

zorgen we dat er geen warmte verloren raakt door 

openstaande deuren, er efficiënter gekoeld wordt, led-

verlichting wordt gebruikt etc. Voorlopende duurzame 

ondernemers brengen we samen in de Green Business 

Club. Hun succesverhalen stimuleren andere 

ondernemers en instellingen om hun bedrijfsvoering te 

scannen en te verbeteren op duurzaamheid.  

Amstelveen heeft nog steeds een te laag percentage 

aan afvalscheiding, terwijl betere scheiding goed voor 

het milieu is én goed voor je portemonnee. Met name 

voor het inzamelen van plastic afval streeft GroenLinks 
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naar een makkelijker systeem, bijv met ondergrondse 

perscontainers. Beter afval scheiden in hoogbouw en 

de mogelijkheid voor nascheiding wil GroenLinks goed 

onderzocht hebben.  Samen met koeriers-en 

bestelservices zorgen we voor betere recycling van 

gebruikt (frituur)vet en inktcartridges: als ze je pizza 

komen brengen nemen ze je gebruikte vet mee terug 

(ipv met een lege auto of scooter terug te rijden). Al het 

ingezamelde GFT wordt verwerkt tot bio-energie. 

GroenLinks wil erkenning dat zzp’ers een economische 

factor van belang zijn in Amstelveen. GroenLinks wil 

daarom dat de gemeente in samenwerking met zzp’ers 

beleid gaat ontwikkelen om de bijdrage van zzp’ers aan 

onze lokale economie te versterken en te faciliteren. 

Bijvoorbeeld door plekken te creëren voor onderlinge 

samenwerking of door grotere bedrijven in contact te 

brengen met zzp’ers. Amstelveen moet in de regio de 

aantrekkelijkste stad worden voor zzp’ers! Daarbij 

hoort ook een samenhangend beleid op sociale 

zekerheid van zzp’ers. Inkopen en aanbestedingen van 

de gemeente zelf maken we zzp-vriendelijk door 

bij omzeteisen en clustering van opdrachten uit te 

gaan van de mogelijkheden die de nieuwe 

aanbestedingswet biedt.  

Om te zorgen dat de wijkwinkelcentra met lokale 

ondernemers levendig en toekomstbestendig blijven, 

komt er een overkoepelend detailhandelsplan. 

Bereikbaarheid is daar een belangrijk onderdeel van, 

zowel lopend, met de fiets, het OV, als de auto. Wat 

GroenLinks betreft gaan bewoners voor hun dagelijkse 

boodschappen naar de wijkwinkelcentra, en behoudt 

het Stadshart een meer regionale functie. Vernieuwing 
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van het Stadshart kan volgens ons zonder sloop van de 

Schildersbuurt.  

Het Oude Dorp vormen we samen met de horeca- en 

cultuurondernemers om tot het Amstelveense 

Centrum voor Smaak & Genieten. We streven naar een 

maandelijkse Pure Markt in het dorp, creëren meer 

ruimte voor terrasjes, stimuleren de combi Kunst & 

Culinair en zorgen voor een goede oplossing van het 

parkeren.  

GroenLinks wil dat de gemeente binnen een jaar al 

haar producten duurzaam inkoopt. Dat betekent Fair 

Trade, diervriendelijk en niet schadelijk voor natuur en 

milieu. Voor haar diensten en werk moet dat voor 2018 

op de 100% zitten. Samen met Amstelveense bedrijven 

sluit ze een convenant om hetzelfde te gaan doen, 

waarbij gezamenlijk ingekocht kan worden. 

Er zijn altijd redenen te bedenken om vernieuwing en 

experimenteren tegen te houden. GroenLinks wil  

echter juist mensen ondersteunen die buiten 

bestaande structuren iets voor elkaar kunnen krijgen: 

werknemers die tegen de stroom ingaan samen met 

enthousiaste Amstelveners. Er komt daarom een 

Vernieuwersbende: een stel talentvolle ambtenaren 

dat vier maanden wordt vrijgesteld van reguliere taken 

om een bepaald onderwerp aan te pakken en samen 

met Amstelveners tot innovatieve en duurzame 

oplossingen komen. Dat doet ze los van, maar met 

gebruikmaking van de faciliteiten die de gemeentelijke 

organisatie heeft. Zo maken we innovatie en 

duurzaamheid leidend in onze lokale economie. 

GROENLINKS wil: 
!  Investeren in groene 

innovatieve technieken 
!  Amstelveners helpen thuis 

te besparen op energie 
!  Aansluiting ZonAtlas 
!  Alle nieuwbouw 

klimaatneutraal gebouwd 
!  Meer afvalscheiding en 

betere recycling 
!  Amstelveen: dé ZZP-stad 
!  Oude Dorp als Centrum 

voor Smaak & Genieten 
!  Wijkwinkelcentra levendig 

en toekomstbestendig 
!  Vernieuwing Stadshart 

zonder sloop 
Schildersbuurt 

!  Start Vernieuwersbende 
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3. Gelijke kansen om 
(weer) mee te doen. 

1

Op je veertigste vanwege je leeftijd al geen baan meer 

krijgen, of juist als jongere niet omdat er geen plek 

voor je is, het is ook in Amstelveen soms harde 

realiteit. GroenLinks staat voor gelijke kansen voor 

iedereen om mee te doen. Het gaat ons daarbij niet om 

verschillen tussen generaties, het gaat over verschillen 

binnen de samenleving: kansrijk of kansarm, hulp-

behoevend of gezond, en vooral arm of rijk. Wij nemen 

de mogelijkheden van mensen als uitgangspunt. 

Meedoen staat voor GroenLinks voorop: via arbeids-

participatie of een andere vorm van maatschappelijke 

activiteit.  

Via de gebaande paden van bijvoorbeeld het UWV en 

verplicht solliciteren is het vaak ontzettend moeilijk 

om werk te vinden. Daarom moet de gemeente een 

actief eigen arbeidsmarktbeleid gaan voeren waarin we 

afspraken maken met werkgevers en onderwijs- 

instellingen over de aanpak van (jeugd)werkloosheid. 

Samen met lokale ondernemers gaan we 

bijeenkomsten organiseren om Amstelveners zonder 

baan te helpen met bijv. solliciteren, omscholen of 

netwerken. Er komen talent-managers om jongeren 

zonder startkwalificatie te begeleiden naar de 

arbeidsmarkt.  En we gaan de mogelijkheid van 

‘koppelbanen’ onderzoeken, waarbij in één functie de 

kennis van de jeugdige werkloze en de ervaring van de 

oudere zonder baan gecombineerd worden.  

De gemeente geeft het goede voorbeeld door 

maatschappelijke stages en leerwerkplekken voor 

burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te 

bieden binnen de eigen organisatie. Waar de gemeente 

optreedt als opdrachtgever verwachten we hetzelfde 
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van leveranciers en aannemers (social return). In 

bouwprojecten en andere grote opdrachten van de 

gemeente worden leerwerktrajecten verplicht 

opgenomen. 

Amstelveners die van een minimuminkomen moeten 

rondkomen krijgen, via bijvoorbeeld de Amstelveenpas 

kwijtschelding van gemeentelijke belasting of  via 

bijzondere bijstand, de mogelijkheid hun situatie wat 

te verbeteren. GroenLinks wil meer publiciteit voor de 

Amstelveenpas, iedereen met een minimuminkomen 

moet er gebruik van kunnen maken, de pas moet 

bruikbare kortingen bieden, en kwijtscheldings-

regelingen moeten makkelijk en vlug kunnen worden 

aangevraagd. Ook het aanvragen van bijzondere 

bijstand moet eenvoudiger. GroenLinks wil bijhouden 

of de gevolgen van beleid uit Den Haag, met name door 

stapeling, onze minima niet te hard treffen en zo nodig 

kunnen bijsturen. 

Eén op de negen kinderen leeft in armoede, daarom is 

het noodzakelijk dat de gemeente in haar 

armoedebeleid extra gespitst is op kinderen. 

GroenLinks wil specifieke aandacht  schenken aan 

kinderen die onder de armoedegrens leven. Er moet – 

naast sport en cultuur - meer ingezet worden op hulp 

die ten goede komt aan sociale, geestelijke en 

lichamelijke ontwikkeling van kinderen. De 

leeftijdsgrens van 8 jaar voor tegemoetkoming in de 

kosten voor de aanschaf van een computer moet naar 

6 jaar.  

GroenLinks wil mensen met schulden helpen, maar 

probeert schulden veel liever te voorkomen. Wij gaan 
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voor een actieve aanpak met inzet op preventie, goede 

schuldsanering en nazorg. Er komt extra aandacht 

voor (zwerf)jongeren. Hun inkomen is vaak zo laag dat 

ze niet in de schuldhulpverlening komen, maar wel 

steeds meer schulden maken. GroenLinks wil een 

stevige afdeling voor schuldhulpverlening in stand 

houden, bij elke schuldsanering budgetadvies geven, 

de vier maanden eigen ‘leertijd’ afschaffen, betere 

nazorg en extra aandacht voor stille armoede, bijv. 

mensen die in een ZZP-constructie gedwongen zijn.  

De voedselbank is inmiddels al een paar jaar een feit in 

Amstelveen. GroenLinks vindt het heel pijnlijk dat 

mensen vanwege bijvoorbeeld financiële problemen 

hun gezin niet kunnen voeden. Hoe beter het dus gaat 

met de voedselbank, hoe slechter het gaat met 

Amstelveen. De gemeente kan de anonieme cliënten 

echter helpen hun leven weer op de rails krijgen via 

bijvoorbeeld de schuldsanering of het wmo-loket. Als 

de voedselbank met de gemeente de handen ineenslaat 

om voor haar klanten de weg omhoog weer in te zetten 

en zichzelf onnodig te maken, krijgt ze wat GroenLinks 

betreft ondersteuning. 

Een fysieke beperking is van grote invloed op het leven 

en de omgeving van degene wie het overkomt. Met 

goede infrastructuur kunnen mensen met een 

beperking echter prima meedoen. Bij alle plannen in de 

publieke ruimte, bebouwing of OV moet de 

toegankelijkheid voor mensen met een beperking wat 

GroenLinks betreft gegarandeerd zijn. Amstelveen 

wordt ‘rolstoelbestendig’ en ook de werkplek moet voor 

iedereen toegankelijk zijn. 

4

De re-integratie naar regulier werk van mensen met 

een mentale beperking moet goed begeleid worden. 

GroenLinks verwacht van de gemeente dat minimaal 

5% van de eigen  werknemers arbeidsbeperkt is. Voor 

alle instellingen die subsidie krijgen van de gemeente 

is dat minimaal 2%. Het goede verloop daarvan wordt 

regelmatig gecontroleerd. Ook voor psychiatrische 

patiënten blijft de gemeente de huidige voorzieningen 

van werkverschaffing projecten faciliteren. Sommige 

mensen kunnen vanwege hun rijke werkervaring en 

achtergrond echter beter zelf naar werk zoeken dan 

dat ze door de gemeente geholpen worden. Bij hen 

vertrouwen we op hun zelfredzaamheid.  

Mensen die een uitkering hebben zijn soms verplicht 

een tegenprestatie aan de gemeente te leveren. Daarbij 

moet het volgens GroenLinks echt gaan om het bieden 

van werkervaring aan mensen die hen helpt om later 

weer een baan te krijgen, en niet om goedkope 

sneeuwschuivers.  

Moeite met lezen, schrijven, of rekenen mag nooit een 

drempel vormen voor jong of oud om mee te doen in 

Amstelveen. Voor peuters met taalproblemen wil 

GroenLinks dat ze in 2015 allemaal meedoen met 

voorschoolse educatie en dat de overdracht naar 

school goed verloopt via een doorlopende leerlijn. Voor 

volwassenen die kampen met laaggeletterdheid  

komen meer cursusplekken bij het ROC en worden ze 

in contact gebracht met taalambassadeurs. 

Hulpverleners en gemeentelijke ambtenaren worden 

gestimuleerd analfabetisme te herkennen en mensen 

door te verwijzen. Zo krijgt iedereen gelijke kansen om 

(weer) mee te doen. 

GROENLINKS wil: 
!  Topprioriteit voor behoud 

van werk en scheppen 
nieuwe banen  

!  Talentmanagers voor 
jongeren op zoek naar werk 

!  Actief gemeentelijk 
arbeidsmarktbeleid 

!  Armoede uitbannen 
!  Werkend vangnet voor 

minima. 
!  Amstelveen fysiek 

toegankelijk voor iedereen 
!  Stevig aanpakken van 

laaggeletterdheid 
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4. Samen zorgen  
voor elkaar 

1

GroenLinks gaat ervan uit dat ieder mens zich nuttig 

kan en wil maken, en dat mensen zich 

verantwoordelijk voelen voor elkaar. Het is goed als 

mensen elkaar ondersteunen en hun zorg en welzijn 

onderling regelen; dat er een meer zelfredzame, 

solidaire samenleving ontstaat. Samenredzaamheid in 

wijken en buurten, waarbij ook ‘zorgvragers’ en 

ouderen een actieve bijdrage kunnen blijven leveren 

aan de samenleving.  

Maar zelfredzaamheid is geen wondermiddel. Niet 

alles kan door mantelzorgers en vrijwilligers gedaan 

worden, participatie vraagt ook om een lokale overheid 

die investeert om het zelfstandig functioneren van 

inwoners mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door 

gerichte hulp, het creëren van ontmoetingsplekken, 

het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers, 

en ouderen helpen een eigen ‘zorgnetwerk’ op te 

bouwen. Amstelveen moet een gemeente zijn die 

samen met haar inwoners zoekt naar een passende 

oplossing van hun problemen. Mensen zijn het 

uitgangspunt, niet het aanbod van allerlei instellingen.  

Er verandert veel op het gebied van zorg en sociale 

zekerheid. De gemeente zal de aankomende jaren meer 

taken van Den Haag moeten uitvoeren voor minder 

geld. Dat zal een pijnlijke operatie worden, en nog 

niemand kan het hele speelveld overzien. GroenLinks 

is er van overtuigd dat we fors kunnen besparen op 

bureaucratie. De afgelopen jaren zijn de mensen op de 

werkvloer die zorg verlenen veel meer tijd kwijt aan 

het verantwoorden van wat ze doen, dan dat ze 

daadwerkelijk zorg kunnen bieden. GroenLinks wil in 

de zorg meer ruimte voor en vertrouwen in de 

2

professionaliteit van zorgmedewerkers, en dus minder 

tijd dan nu aan verantwoording besteden.   

Daarnaast staat kleinschalige zorg dichtbij mensen 

voorop, waarbij zij zelf de regie in handen hebben. 

Amstelveners verdienen meer vertrouwen en 

zeggenschap. Persoonsgebonden budgetten kunnen 

goed werken om mensen invloed te laten hebben op de 

manier waarop zij zelf het liefst zorg willen ontvangen. 

Ook Amstelveense initiatieven als zorgcoöperaties, 

waarbij groepen inwoners zelf zorg organiseren en 

inkopen kan volgens GroenLinks worden gefaciliteerd 

met groepsgebonden budgetten.  

Lichamelijke of psychische beperkingen mogen niet 

leiden tot sociaal isolement en vereenzaming. Mensen 

zijn meer dan hun ziekte of handicap. Ondersteuning 

bij participatie moet dan ook speerpunt zijn bij het 

Wmo-beleid. Bezuinigingen op ondersteuning zoals het 

Rijk doorvoert, leveren nu misschien wat geld op. Zij 

kunnen er echter ook toe leiden dat mensen, doordat 

ze niet meer kunnen meedoen, later meer en duurdere 

zorg nodig hebben. Investeren in welzijn kan veel leed 

en dure zorg voorkomen. 

In Amstelveen willen wij de zorg zo veel mogelijk op 

wijkniveau organiseren, met voor elke wijk een 

multidisciplinair wijkteam. Dat betekent minder 

versnippering. Professionals horen generalisten te zijn. 

GroenLinks wil geen dure indicatiesystemen voor lichte 

gevallen, dat kan goedkoper. In de wijkteams komen 

welzijnswerk, maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, 

en opvoedondersteuning samen. Het wijkteam gaat in 

overleg met huisarts en ggz. Per gezin één plan, één 
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regisseur, maar één keer je verhaal hoeven vertellen. 

Alle overlap moet verdwijnen. 

Met cliëntgericht werken kan maatwerk worden 

geleverd en ontstaat er de noodzakelijke differentiatie 

in het hulpaanbod. Door middel van experimenten en 

pilots wordt gezocht naar de beste manieren in zorg en 

welzijn echt dit maatwerk te leveren. 

Aanbestedingen in de zorg moeten zich richten op 

kwaliteit en op innovatie. Niet de prijs, maar de 

kwaliteit en klantgerichtheid moeten voorop staan. 

Aanbieders moeten worden uitgedaagd om mee te 

denken hoe de zorg te optimaliseren. Van mensen die 

het kunnen betalen vragen we een eigen bijdrage voor 

geleverde voorzieningen. 

De gemeente  heeft de taak om aansluiting tussen 

jeugdzorg en passend onderwijs te bewerkstelligen en 

draagt er aan bij dat zorgadvies-teams van scholen 

hun zorgplicht kunnen uitvoeren. Vrijwillige 

hulpverlening op maat, die aansluit bij de wensen en 

de mogelijkheden van kinderen, ouders en hun eigen 

netwerk is in de meeste gevallen te verkiezen boven 

gedwongen hulp. Wanneer kinderen desondanks in de 

knel dreigen te komen en gedwongen hulp of 

maatregelen nodig zijn, moet dit gebeuren met respect 

voor de waarden en de privacy van het gezin. Zonder 

wachtlijsten en onnodige bureaucratie. 

Mantelzorg, het helpen van een naaste die behoefte 

heeft aan zorg, is heel belangrijk en vertrouwd voor 

mensen die zorg nodig hebben. Het vraagt wel heel 

veel van een mantelzorger zelf, die ook werkt, zorgt 
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voor kinderen of vrijwilliger is. Door extra 

investeringen in tijdelijke vervanging (respijtzorg), 

inzet van vrijwilligers als ook cursussen en 

bijeenkomsten voor mantelzorgers wil GroenLinks 

zorgen dat elke mantelzorger krijgt waar hij of zij 

behoefte aan heeft en dat overbelasting wordt 

tegengegaan. 

Omdat Den Haag steeds meer verwacht van 

vrijwilligers, vindt GroenLinks het heel belangrijk dat 

deze Amstelveners goede ondersteuning krijgen, want 

ze kunnen en hoeven de professionals uiteindelijk niet 

te vervangen. De gemeente moet zich hardmaken voor 

modern, flexibel vrijwilligerswerk en ook jongeren zien 

aan te trekken. Er komt een keurmerk voor 

organisaties waar vrijwilligers op hun plek zijn. 

Een plek in de wijk om elkaar te kunnen ontmoeten en 

activiteiten te organiseren is essentieel voor de sociale 

samenhang. De afgelopen jaren is echter gebleken dat 

er binnen welzijn meer geld gaat naar stenen dan naar 

mensen. Volgens GroenLinks moet dat andersom. Voor 

ons is het daarom niet vanzelfsprekend dat elke wijk 

een heel wijkcentrum heeft. GroenLinks gaat voor een 

uitgebreid wijkcentrum in Amstelveen Noord en in 

Amstelveen Zuid, maar in elke wijk sowieso voor 

buurtkamers: kleinschaligere plekken waar iedereen 

gemakkelijk terecht kan voor een praatje of een 

activiteit, de wijkverpleging zit er en bewoners zelf 

invloed en verantwoordelijkheid hebben. Zo zorgen we 

in Amstelveen samen voor elkaar. 

GROENLINKS wil: 
!  Zorg om de hoek, gewoon 

in je eigen wijk 
!  Eigen invloed door 

persoonsgebonden budget 
!  Aanbesteden op kwaliteit 
!  Maatwerk door 

clientgericht werken 
!  Betere ondersteuning van 

mantelzorgers en 
vrijwilligers 

!  Buurtkamers als kloppend 
hart van de wijk 

!  Sociaal isolement en 
eenzaamheid voorkomen 
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5. Uitdagend 
onderwijs voor 

talenten van morgen  

1

Elk kind verdient een goede start, in een gezonde 

omgeving en met onderwijs dat achterstanden 

wegwerkt en talenten ontwikkelt. GroenLinks wil 

investeren in jongeren door ze uit te dagen om zich in 

te zetten voor anderen en ze verantwoordelijkheid te 

geven. We willen niet dat jongeren voortijdig afhaken: 

iedereen die leerplichtig is, zit op school of volgt een 

leerwerktraject. Bij problemen wordt met de jongeren 

zelf gekeken naar de oorzaak. De gemeente stimuleert 

dat het aanbod van het beroepsonderwijs goed aansluit 

bij de behoefte van het bedrijfsleven en stimuleert een 

zo breed mogelijk aanbod aan stageplekken in de 

gemeente.  

Scholen spelen voor GroenLinks een belangrijke rol op 

allerlei vlakken in de ontwikkeling van kinderen. Elke 

basisschool wordt een kindcentrum waar onderwijs, 

ondersteuning en vrije tijd samenkomen. Een 

kindcentrum is meer dan een brede school. Naast een 

plek waar onderwijs wordt gegeven, is er ook 

kinderopvang, wordt er samengewerkt met welzijns- 

en zorginstellingen, culturele en sportverenigingen, 

binnen en buiten reguliere schooltijden. Zo ontstaat 

een plek waar kinderen de hele dag terecht kunnen.  

Om ouders te helpen met de indeling van hun tijd en 

kinderen te leren omgaan met elkaar, is buitenschoolse 

opvang belangrijk. De afgeschafte peuterspeelzalen 

waren een ideale manier voor kinderen om al spelend 

te leren en samen te werken. Tegenwoordig moet 

eenzelfde pedagogisch programma in de kinderopvang 

zitten. Om zeker te zijn dat zulke jonge kinderen de 

ontwikkeling krijgen die ze verdienen voor hun 

toekomst, moet de gemeente samen met de 

2

kinderopvanginstellingen een goed pedagogisch 

klimaat mogelijk maken en kwaliteit in de gaten 

houden.  

Elk kind krijgt het onderwijs dat het beste bij zijn of 

haar talenten en beperkingen past. Scholen zijn vanaf 

1 augustus 2014 verplicht een passend 

onderwijsarrangement aan te bieden aan leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben. Een deel heeft 

buiten de school zorg nodig, bijvoorbeeld van de 

jeugdhulpverlening. De gemeente maakt samen met 

het onderwijs afspraken over de zorg die het onderwijs 

en de zorg die de gemeente (via de verschillende 

jeugdzorgaanbieders) levert. Zo bieden onderwijs en 

gemeente samen en in samenhang passend onderwijs 

en passende opvoed- en opgroeiondersteuning aan een 

kind, gezin, en docenten in de klas (om te voorkomen 

dat zwaardere extra zorg nodig is).  

Met het grote aantal expats in Amstelveen is een van 

de grootste uitdagingen om zij-instromers met een 

(taal)achterstand snel aansluiting te bieden op het 

huidige onderwijs. Dat vraagt extra inzet op 

taalonderwijs voor deze leerlingen dat flexibel 

inzetbaar is, want het hele jaar door komen er nieuwe 

leerlingen binnen en elke leerling heeft individuele 

(taal)wensen/behoeften.  

Voor hooggetalenteerde leerlingen komen er meer 

mogelijkheden die aansluiten op hun eigen 

ontwikkeling. De gemeente stimuleert dat scholen 

extra aandacht hebben voor deze leerlingen. Niet alle 

leerlingen zullen binnen het reguliere onderwijs 

kunnen worden opgevangen: voor hen blijft het 
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speciaal onderwijs. Voor kinderen die een extra 

steuntje in de rug nodig hebben kan het opzetten van 

een Zomerschool ook een duurzame verrijking van het 

onderwijsklimaat zijn. De gemeente gaat er actief op 

toezien dat elke school een goedwerkend anti-

pestprogramma heeft of de uitgangspunten van ‘de 

vreedzame school’ hanteert.  

Goed onderwijs is alleen mogelijk in prettige 

schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: 

schoon, veilig, comfortabel en groen. Het programma 

van de vernieuwing van de onderwijshuisvesting wordt 

voor 2018 voltooid. De gemeente stimuleert scholen 

energiebesparende voorzieningen als zonnepanelen 

aan te brengen, zowel vanuit de voorbeeldfunctie naar 

leerlingen als ook om kosten te besparen. 

Schoolpleinen worden groen en avontuurlijk ingericht. 

Schoolkantines verkopen uitsluitend gezonde voeding. 

Samenwerking tussen scholen, wijkplatforms, ouders 

en anderen binnen het project Eetbaar Amstelveen 

levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde en 

lokale voeding van kinderen op school én thuis.  

De Amstelveense middelbare scholen doen het goed en 

daar is GroenLinks trots op. In het voortgezet onderwijs 

zet de gemeente zich samen met de scholen in om te 

zorgen voor voldoende plekken zodat iedere 

Amstelveense leerling die dat wil naar een 

Amstelveense school kan. Door verdere samenwerking 

tussen de scholen realiseren we innovaties en excellent 

onderwijs voor iedereen: van VMBO tot Gymnasium.  

Amstelveen is een gemeente met grote 

kennisinstellingen om de hoek die een grote rol 
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kunnen spelen in innovatie. We zoeken samenwerking 

met bijvoorbeeld de VU om met het bedrijfsleven een 

nieuwe maak- en kennisindustrie in de regio te laten 

ontstaan rondom duurzaamheid met als speerpunten: 

duurzaam ondernemerschap, gezonde voeding, groene 

chemie, schoon vervoer en kennis-”bedrijven”.  

GroenLinks vindt het belangrijk om kinderen van jongs 

af aan te laten bewegen. Daarom wordt flink 

geïnvesteerd in sporten op school. De samenwerking 

tussen sportverenigingen onderling en met onderwijs 

en de naschoolse opvang wordt verder gestimuleerd. 

Meer scholen gaan sport aanbieden als naschoolse 

activiteit. Sporters en atleten zijn idolen, ook voor de 

jonge Amstelveners. De gemeente zet zich daarom 

onder strikte voorwaarden in om grote 

sportevenementen te organiseren, namelijk als deze 

bijdragen aan de lokale economie, top- en breedtesport 

actief met elkaar verbinden, lokale talenten betrokken 

worden en bereikbaarheid middels openbaar vervoer 

wordt geïntensiveerd. 

GroenLinks wil minstens zoveel aandacht voor kunst- 

en cultuuronderwijs als voor sport. We gaan voor 

betaalbare cursussen en verenigingen, meer 

wisselwerking tussen scholen en kunstenaars, en een 

jongerencultuurprijs om talenten in het zonnetje te 

zetten. Ook verbinden we scholen met culturele 

instellingen in Amstelveen. Het schoolgebouwtje naast 

het Van der Togt Museum wordt overgedragen aan het 

museum ten behoeve van kunsteducatie.  

Met al deze nieuwe verbindingen creëren we uitdagend 

en excellent onderwijs voor de talenten van morgen.  

GROENLINKS wil: 
!  Onderwijs dat 

achterstanden wegwerkt en 
talenten stimuleert 

!  Doorgaande leerlijn van 
peuter tot puber 

!  Taalonderwijs voor kinderen 
van expats 

!  Opzetten Zomerschool 
!  Meer combinaties van 

onderwijs, opvang, sport, 
kunst, cultuur en vrije tijd  

!  Schone, veilige en groene 
scholen & schoolpleinen 

!  Anti-pestprogramma op elke 
school 

!  Verbinden scholen met 
bedrijfsleven en 
kennisinstellingen in regio 
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6. Niet braaf maar 
bruisend 

1

Kunst en cultuur laten de stad bruisen, bieden mensen 

de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en ontplooien, 

en houden Amstelveen zelfs economisch aantrekkelijk. 

GroenLinks wil niet dat de crisis zorgt voor een verdere 

verschraling van het kunst- en cultuuraanbod, daar is 

de afgelopen jaren al veel op bezuinigd. Wel willen we 

bestaand geld beter inzetten voor vernieuwende 

initiatieven zoals graffiti, mode, fotografie en nieuwe 

mediakunst. Daarnaast komt er een Amstelveens 

Amateurfestival waarin iedereen kan zien wat 

Amstelveen te bieden heeft. Ook gaat de gemeente 

instellingen ondersteunen bij het creëren van meer 

private inkomsten. Er komt een lokale cultuurraad die 

de gemeente adviseert op bovenstaande, en alle andere 

aan cultuur gerelateerde zaken. 

Het is voor kunstenaars vaak moeilijk goede 

atelierruimtes te vinden. GroenLinks wil dat de 

gemeente jonge kunstenaars op weg helpt door 

tijdelijke atelierruimte te beschikking te stellen. Samen 

met commerciële partijen wil GroenLinks werk maken 

van een culturele broedplaats, een (tijdelijke) plek 

waar kunstenaars en commercie kunnen 

samenkomen, repeteren of werken aan creatieve 

projecten. In 2018 willen we twee van zulke 

broedplaatsen gerealiseerd hebben in leegstaande 

kantoren. 

GroenLinks wil zich samen met jongeren blijven 

richten op activiteiten die zowel leuk als nuttig zijn. 

Met sport, cultuur en het jongerenwerk helpen we 

jongeren om zelf een goed en modern programma neer 

te zetten. Verder mag iedereen hangen, zolang je maar 

geen overlast veroorzaakt.  

2

We betrekken kinderen en jongeren actief bij alles wat 

over hen gaat. GroenLinks wil met jongeren in gesprek, 

hen stimuleren en uitdagen en inspelen op hun 

behoeftes. We praten niet over jongeren, maar mét 

jongeren als het gaat over bijv. de inrichting van speel-, 

sport- en ontmoetingsplekken, het jongerenwerk en de 

bestrijding van jongerenoverlast. 

Het Amstelveense nachtleven is ingedut, hoewel er 

soms leuke initiatieven zijn. GroenLinks wil samen met 

lokale ondernemers komen tot een plan om 

Amstelveen ook in de avonduren een aantrekkelijker 

uitgaansleven te geven. Wij gaan voor een bioscoop, 

een club in Uilenstede en levendige nachthoreca. 

Uilenstede is met zo’n 3000 studenten de hoogst 

opgeleide wijk van Amstelveen met de jongste 

inwoners. Er komt daar binnenkort een herinrichting, 

waarbij de wijk wat GroenLinks betreft omgetoverd 

wordt tot moderne campus met ruimte voor groen, 

wonen, ontspanning en jonge ondernemers. Daarnaast 

gaan we er werk van maken dat we deze groep ook na 

hun studententijd aan Amstelveen binden, door onder 

andere afstudeerstages op HBO- en WO-niveau en 

meer woningen voor young professionals. 

Internet is wat GroenLinks betreft een nieuwe 

nutsvoorziening die voor iedereen altijd beschikbaar 

moet zijn tegen niet-commerciële tarieven. Daarom 

willen we een openbaar dekkend wifi-netwerk in heel 

Amstelveen, te beginnen met het Stadshart, Uilenstede 

en de wijk-/jongerencentra. Ook benutten we 

maximaal de subsidies voor aanleg van glasvezel 

netwerken.  
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Veiligheid is nodig om met elkaar in vrijheid te kunnen 

leven. Veiligheid maak je met z’n allen. Voor elke wijk 

wil GroenLinks een wijkveiligheidsplan. Samen met 

bewoners, politie, instellingen, bedrijven en gemeente 

worden onveilige knelpunten gesignaleerd en 

oplossingen gezocht. Het is ook zaak veel voorlichting 

te geven en gezamenlijke inkoop van inbraak-

beveiligingsmateriaal te organiseren om woning- en 

auto-inbraken tegen te gaan, want voorkomen blijft 

beter dan genezen.  

GroenLinks hecht aan het grondrecht om te  kunnen 

gaan en staan waar je wilt zonder bemoeienis van de 

overheid. We moeten ervoor waken dat repressieve 

mogelijkheden klakkeloos worden ingezet. Dit kan 

leiden tot een ‘low trust society’ die het vertrouwen in 

de samenleving ondermijnt en de onveiligheids-

gevoelens vergroot. GroenLinks kiest voor een 

preventief veiligheidsbeleid, gebaseerd op een ‘high 

trust society’, dat gericht is op contact tussen mensen 

en het creëren van een ontspannen, veilige 

leefomgeving, waar ruimte is voor de vrijheid van 

iedereen. Vrijheidsbeperking staan we dan ook alleen 

onder zeer strenge voorwaarden toe. Camera-toezicht, 

mosquito’s, preventief fouilleren, gebieds-ontzeggingen 

en samenscholingsverboden worden alleen in situaties 

toegepast waarin niets anders helpt. Er komt zo snel 

mogelijk beleid waarmee we gebruik van drones aan 

banden leggen. 

Iedereen moet kunnen vertrouwen op een gelijke 

behandeling. Geloof, geslacht, lichamelijke of 

geestelijke gezondheid, seksuele oriëntatie of 

nationaliteit mogen nooit een reden zijn voor pesten, 
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uitsluiting of discriminatie. Op initiatief van 

GroenLinks is de gemeente begonnen hier actie op te 

ondernemen. Samen met o.a. ouders, scholen en 

sportclubs blijven we erop letten dat iedereen erbij 

hoort en mee kan doen. Het homovriendelijke 

keurmerk ‘de roze loper’ behoort door alle 

verzorgingshuizen gehaald te worden en een veilig 

klimaat voor álle inwoners is cruciaal. Ook komt er een 

werkgroep van bekende Amstelveners die zich publiek 

inzetten voor meer tolerantie, verbinding en 

hoffelijkheid. 

GroenLinks staat voor een verantwoorde, maar niet 

krampachtige omgang met genotsmiddelen. Jongeren 

blijven we voorlichten over hoe je verantwoord drinkt 

of blowt, en bij te jonge jongeren zien we er streng op 

toe dat ze er niet aan kunnen komen. Daarover maken 

we afspraken met supermarkten, horeca en 

gemeentelijk jongerenwerk. Ook is het cruciaal om 

ouders meer te betrekken bij waar hun jongeren zijn 

en wat ze gebruiken. 

Amstelveen is een stad met internationale allure en 

daar zijn we trots op. Dat vraagt om constant contact 

met en zorg voor onze internationale gemeenschappen 

zoals de Japanners, Indiërs en andere expats binnen de 

gemeente, als ook het internationale bedrijfsleven. 

Onze stedenbanden in Europa hebben hun 

meerwaarde de afgelopen jaren weinig laten zien. 

Daarom stoppen we daarmee. Vanuit de 

milleniumdoelen blijven we de stedenband Villa El 

Salvador krachtig voortzetten en blijven we streven 

naar nieuwe stedenbanden in India en China die we 

ook vanuit ons economisch beleid invulling geven.  

GROENLINKS wil: 
!  Uitdagende kunst met 

ruimte voor kunstenaars 
!  Activiteiten voor en door 

jongeren organiseren 
!  Uilenstede als bruisende 

studenten campus 
!  Dekkend wifi-netwerk  
!  Wijken samen veilig maken 
!  Bruisend nachtleven 
!  Preventief veiligheidsbeleid 
!  Niet krampachtig, maar 

verantwoord omgaan met 
drank en drugs 

!  Open omgang verschillen 
!  Internationale solidariteit 

via nieuwe stedenbanden 
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7. Kracht en kennis van 
Amstelveners benutten 

1

Amstelveen heeft de afgelopen jaren beroerd geacteerd 

als het op luisteren naar en betrekken van inwoners 

aankomt. Dat demotiveert mensen die echt betrokken 

zijn en willen meedenken. Betrokken burgers hebben 

een betrokken en betrouwbare overheid nodig en 

andersom. Bij dossiers als het parkeerbeleid en de 

uitbreiding van het Stadshart voelden inwoners zich 

eerder behandeld als lastpakken en zich voor 

voldongen feiten geplaatst. GroenLinks vindt dat juist 

in een tijd waar Amstelveners meer verantwoordelijk-

heid krijgen, ze ook echt vertrouwen en echte inspraak 

verdienen. Op grote thema’s moeten betrokken 

buurtbewoners vanaf het begin meedenken én 

meebepalen: beginspraak wordt de norm in alle 

dossiers. Dan voelen mensen zich serieus genomen en 

kunnen we met, in plaats van tegen elkaar aan een 

beter Amstelveen werken.  

De gemeente kan niet meer alles zelf regelen, en moet 

dat ook niet willen. Op veel vlakken moet de gemeente 

leren ‘loslaten’ en meer overlaten aan burgers zelf en 

vrijwilligers in de omgeving. Minder over mensen 

praten, meer met mensen praten. Minder voor 

mensen, meer door mensen. Het goed ontwikkelen van 

de nieuwe gemeentelijke rol als facilitator, aanjager 

en verbinder is een van grootste uitdagingen voor de 

komende periode. Loslaten betekent zeker niet laten 

vallen. Wie loslaat heeft twee handen vrij om op 

andere manieren te steunen. Minder voorschrijven, 

meer meedenken. Minder controleren, 

meer enthousiasmeren. Minder zelf regelen, meer 

contacten leggen tussen mensen die elkaar kunnen 

helpen. Meer dan ooit moet de gemeente samenwerken 

2

met burgers, bedrijven en instellingen en met andere 

overheden in de regio.      

Waar Amstelveners met eigen initiatieven komen om 

bijvoorbeeld hun buurt te vergroenen, of het 

buurtgevoel te versterken, moet de gemeente dat zo 

veel mogelijk omarmen. Nog te vaak stelt de gemeente 

zichzelf centraal en verzanden dat soort initiatieven in 

ambtelijke processen waardoor enthousiasme weer 

verdwijnt. Bewonersbedrijven kunnen ondersteund  

worden door vanuit de gemeente juridische en 

financiële expertise beschikbaar te stellen, materialen 

uit te lenen of (tijdelijk) bedrijfsruimte beschikbaar te 

stellen in leegstaande gebouwen. Er komt een platform 

voor crowdfunding dat ondersteuning biedt bij het 

vinden van alternatieve financiering voor lokale, 

duurzame initiatieven. Kijken welke regels nodig en 

overbodig zijn is een standaardtaak van de gemeente, 

maar juist nu gaat GroenLinks voor een taskforce 

‘Eigen Initiatief’ om meer vertrouwen en flexibiliteit 

mogelijk te maken, zonder alles maar goed te vinden.  

Veel wijkplatforms hebben al tijden moeite met het 

vinden van hun rol, hun bezetting en zijn niet altijd 

representatief voor de wijk. Wat ons betreft wordt er 

met deze wijkplatforms een modern alternatief 

gezocht zodat betrokken bewoners kunnen blijven 

meedenken, maar ook een groter publiek wordt bereikt 

en de rollen duidelijker worden. Een digitaal platform 

waar bewoners de ontwikkelingen in hun wijk kunnen 

volgen en met elkaar in contact gebracht kunnen 

worden om actie te ondernemen is een goede optie. 

GroenLinks wil dat de gemeente succes en falen eerlijk 
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durft te delen met Amstelveners en daar lessen uit 

trekt. Daarom komt er extra aandacht voor 

verantwoording, door middel van een simpel on-line 

systeem waar per wijk en onderwerp gekeken kan 

worden wat beleid kost en oplevert. De gemeente 

ondersteunt daarvoor ook een pluriforme en 

onafhankelijke lokale pers en nieuwsgaring. En mocht 

er een keer een probleem zijn, dan proberen we dat 

altijd eerst met mediation op te lossen.  

Het geld dat de gemeente uitgeeft, is dat van 

belastingbetalers. Zij moeten ervan uit kunnen gaan 

dat de gemeente het geld goed beheert. Dat betekent 

een sluitende begroting en niet gokken met geld voor 

een extra procentje rente. En ons geld zetten we op een 

eerlijke bank. De gemeente zal de komende jaren meer 

taken moeten uitvoeren voor minder geld. Bij de 

onvermijdelijke bezuinigingen hanteren wij de 

volgende richtsnoeren: 

! We bezuinigen niet met de kaasschaaf, maar alle 

beleidsterreinen worden fundamenteel tegen het licht 

gehouden. Wat niet werkt, wordt stopgezet. Wat niet 

nodig is, verdwijnt. Inhoudelijke keuzes blijven altijd 

leidend. Zo creëren we ruimte voor nieuwe initiatieven. 

! Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de 

duurzame ontwikkeling en de sociale structuur. 

Mensen gaan voor cijfers. Er komen lagere tarieven 

voor burgers en bedrijven die duurzame keuzes maken 

en hogere tarieven voor vervuilende activiteiten: de 

vervuiler betaalt.  

! Op verschillende beleidsterreinen kan het anders en 
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goedkoper: Amstelveen kan met ecologisch 

groenbeheer besparen, het profijtbeginsel moet ook 

voor de sport gelden, participatie kan moderner en 

slimmer en in het welzijnswerk dient geld uitgegeven 

te worden aan mensen, ipv vooral aan gebouwen. 

! Minder subsidiëren en meer participeren via  

‘revolverende’ fondsen, waarin investeringen in 

bijvoorbeeld energiebesparing en duurzame energie 

zichzelf terugverdienen en zo zelf weer ruimte 

geven voor nieuwe investeringen. Door juist te 

investeren in duurzaamheid levert dat verdere 

besparingen op. 

! Elke kans om efficiënter te gaan werken moet 

worden aangegrepen. Amstelveen wordt voorloper met 

digitale dienstverlening: vanaf 2016 moeten inwoners 

en bedrijven al hun zaken met de gemeente digitaal 

kunnen afhandelen.  

! Personeelskosten worden vooral hoog als er externe 

personen of bureaus worden ingehuurd. Amstelveen 

heeft een goede ambtelijke organisatie, dure externe 

inhuur moet minimaal blijven. GroenLinks pleit voor 

het inzetten van crowdsourcing en lokale ZZP-ers als 

alternatief voor dure interim- en consultancybureaus. 

! Lokale lasten in balans: In een tijd van crisis die 

Amstelveners al aan alle kanten merken, is het niet 

logisch om onze inwoners via bijvoorbeeld de OZB nog 

eens extra te belasten. Het dak moet je repareren als 

de zon schijnt. Alleen als de duurzame ontwikkeling of 

sociale structuur van Amstelveen sterk in gevaar 

komen, is lastenverzwaring een laatste redmiddel. 

GROENLINKS wil: 
!  Cultuuromslag: inwoners 

ECHT betrekken 
!  Eigen initiatieven volop 

stimuleren, niet smoren in 
regels 

!  Gemeente moet meer 
‘loslaten’ 

!  Nieuwe vorm wijkplatforms 
!  Gemeentelijk succes en falen 

eerlijk delen. 
!  Financiën op orde. Geen 

lastenverzwaring tenzij 
sociale structuur of 
duurzame ontwikkeling 
bedreigd worden.  

!  Maximale inzet op digitale 
dienstverlening 
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8. Een toegankelijke 
woningmarkt 

1

Zolang er op Rijksniveau geen grote hervormingen in 

de woningmarkt worden doorgevoerd, zal de situatie in 

Amstelveen moeilijk blijven. De gemeente moet zich 

daarom met haar regionale partners hard maken voor 

structurele hervormingen bij Den Haag. Alleen dan zijn 

wachtlijsten noemenswaardig terug te dringen en 

krijgen mensen weer een betere kans op een passende 

woning.  

In de tussentijd moet Amstelveen doen wat het kan om 

extra kansen te creëren voor die mensen die het op de 

lokale woningmarkt het zwaarst hebben. Het 

aantrekken en vasthouden van afgestudeerden en 

jonge werkenden is van groot belang voor de verdere 

ontwikkeling van Amstelveen en onze economie. Dat 

betekent inzetten op zowel nieuwbouw als op 

doorstroming, en met bijzondere aandacht voor de 

doelgroepen starters, young professionals en jonge 

gezinnen met een middeninkomen. Daarvoor komt er 

een Deltaplan Jongerenhuisvesting. De gemeente zet 

wat GroenLinks betreft ook de starterslening door om 

de stap naar een koopwoning voor starters kleiner te 

maken. 

In de regio blijft een groot tekort aan studentenkamers, 

via bijvoorbeeld het ombouwen van kantoren wil 

GroenLinks aan die behoefte tegemoetkomen. Vanwege 

de aanvliegroute van Schiphol, is er een beperking aan 

de bouw op Uilenstede en Kronenburg. GroenLinks wil 

ook die regels versoepelen en op die manier meer 

studentenwoningen mogelijk maken.  

Woningdelen, het met meerdere personen 

samenwonen in één zelfstandige woning waarbij 
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gezamenlijk een duurzaam gemeenschappelijke 

huishouding gevoerd wordt, moet weer mogelijk 

worden. Het kan een goede optie zijn voor mensen die: 

onvoldoende wachttijd hebben opgebouwd bij 

Woningnet voor een sociale huurwoning, die een te 

hoog inkomen hebben voor de sociale sector, of een te 

laag inkomen hebben voor de vrije sector waar vaak 

salariseisen gelden, of geen vast arbeidscontract 

hebben en daarom geen hypotheek kunnen krijgen. 

Daarnaast is woningdelen voor veel jongeren vaak een 

eigen keuze. Men prefereert het samenwonen met 

vrienden of collega’s vaak boven het alleen wonen. 

Woningdelen kan ook van toepassing zijn als er een au 

pair inwoont, er ouders inwonen (mantelzorg) of 

grootouders hun studerende kleinkinderen in huis 

nemen. 

 

De kantorenleegstand in Amstelveen is groot, met als 

triest dieptepunt het nog steeds leegstaande KPMG-

gebouw. GroenLinks wil geen kantoren meer bijbouwen 

buiten de al vastgestelde plannen. Met ontwikkelaars 

wordt een programma opgezet om te zorgen dat in de 

behoefte aan kantoorruimte wordt voorzien met 

gebruikmaking van bestaande kantoorgebouwen. In de 

toekomst worden alle kantoren die worden gebouwd zo 

ingericht dat ze met simpele aanpassingen bruikbaar 

zijn als woning, school, culturele broedplaats of hotel. 

We zetten fors in op ombouw van leegstaande 

kantoren naar woningen voor studenten en starters. In 

eerste instantie zoekt de gemeente samen met 

eigenaren naar een nieuwe bestemming, mocht dat 

echter te stroef lopen wil GroenLinks een 

leegstandsverordening voor meer actie. 
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Met woningcorporaties maken we afspraken en starten 

we een banenproject om huizen te isoleren en te 

renoveren om zo alle huurwoningen voor 2020 naar 

gemiddeld energielabel B te krijgen. Sociale huurders 

besparen hierdoor op de woonlasten. Corporaties 

zullen minder inzetten op nieuwbouw en juist meer op 

renovatie en onderhoud van de bestaande bouw. Op de 

lange termijn zal de bestaande woningvoorraad 

volledig energieneutraal moeten worden: optimaal 

geïsoleerd en zelf energieleverend voor bijvoorbeeld 

elektrische auto of fiets.  

Duurzaamheidsambities worden een leidend criterium 

bij het gunnen van bouwprojecten aan ontwikkelaars. 

Zo wil GroenLinks dat alle nieuwe woningen met de 

meest milieuvriendelijke en energiezuinige materialen 

worden gebouwd, uitstekend geïsoleerd zijn, en een 

mogelijkheid hebben om zelf energie op te wekken 

Met ontwikkelaars wordt gestreefd om vaker 

aanpasbaar te bouwen zodat er bijvoorbeeld meer 

huizen komen die voldoen aan nieuwe woonwensen 

zoals een extra werkkamer voor de thuiswerkende 

ZZP-er, of voor inwonende ouders. Alle bouwprojecten 

kennen aangepaste woningen en worden 

levensloopbestendig gebouwd. De gemeente stelt ook 

grond beschikbaar voor particulieren die zelf 

(groepsgewijs) hun duurzame woning willen bouwen, 

al dan niet met gemeenschappelijke voorzieningen. Dit 

bouwen-van-onderop leidt tot minder eenheidsworst in 

de bouw, kan de (nieuw)bouw op gang houden en 

versterkt het buurtgevoel.  

Als sloop nodig blijkt omdat woningen verouderd of 
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gehorig zijn, te kleine kamers hebben of anderszins, 

dan wil GroenLinks dat er voldoende gevarieerde 

woningen terugkomen om het aanbod voor 

Amstelveners actueel te houden. Naast midden en 

hoge inkomens, moet er in Amstelveen ruimte blijven 

voor mensen met een kleinere beurs. We maken 

daarvoor scherpe afspraken met woningcorporaties 

over huurprijzen en stijgingen daarvan, we maken ook 

afspraken over te verkopen huurwoningen en, indien 

noodzakelijk, terugbouw van huurwoningen.  

We offeren geen groen en speelruimte op voor 

verdichting. Wel komt er een onderzoek naar 

binnenstedelijke vernieuwingskansen voor 

Beneluxbaanzone en Bedrijventerrein Legmeer.  

GroenLinks wil ouderen zo veel mogelijk helpen 

zelfstandig te blijven, bijvoorbeeld via hulp bij 

verhuizen, benodigde aanpassingen, groepswonen 

zoals het Thuishuis Amstelveen, of speciale 

mengwoningen. Gemeente en corporaties gaan 

afspraken maken om die zelfstandigheid ook echt 

mogelijk te maken. Ook het middelen van de huren 

wanneer ouderen naar een speciale seniorenwoning  

overstappen (kleiner, maar vaak duurder) kan helpen 

de overstap te vergemakkelijken en de doorstroming te 

bevorderen. We zetten in op kleinschalige woon-

zorgprojecten in de buurt in plaats van grote centrale 

woonzorg-complexen.  Zo kunnen ouderen bij 

voorkeur wonen in de buurt van belangrijke 

voorzieningen zoals kleinschalige gezondheidscentra 

in de buurt. De voorzieningen moeten naar ze toe. Zo 

maken we de woningmarkt toegankelijker. 

GROENLINKS wil: 
!  Deltaplan 

Jongerenhuisvesting 
!  Lege kantoren omvormen 

tot woningen 
!  Aanpasbaar bouwen voor 

nieuwe woonwensen 
!  Woningdelen mogelijk 

maken 
!  Duurzaamheid criterium 

bij gunning projecten 
!  Ruimte voor bouwen van 

eigen duurzame woning 
!  Isolatie van bestaande 

huurwoningen 
!  Ouderen ondersteunen 

om zelfstandig te kunnen 
blijven wonen 

!  Kleinschalige woon-
zorgprojecten in de buurt 
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9. Schoner en veiliger 
verkeer  

1

Voor GroenLinks krijgen fietsers binnen het 

verkeersbeleid fietsers prioriteit. Fietsen is gezond, 

schoon en vaak het snelste vervoer binnen de stad. Dat 

betekent dat we kiezen voor veilige, snelle fietsroutes 

door heel Amstelveen met meer veilige 

fietsparkeerplekken. Ook krijgen stoplichten op 

belangrijke fietsroutes aftellers en regensensoren 

(sneller op groen bij regen) om het de fietsers prettiger 

te maken. Scooters weren we van het fietspad, dat is 

veiliger en gezonder. Auto’s zijn minder leidend. Alle 

woonbuurten worden ingericht als 30 km gebieden 

conform de landelijke ‘Duurzaam Veilig’ richtlijnen. 

In de buurt van scholen is verkeersveiligheid extra 

belangrijk. Doordat ouders de omgeving niet veilig 

vinden, brengen zij de kinderen vaak met de auto. Door 

geparkeerde auto’s, plots overstekende kinderen, etc. 

neemt de onveiligheid juist verder toe. Om deze 

vicieuze cirkel te doorbreken wil GroenLinks de 

omgeving van scholen zodanig inrichten dat kinderen 

veilig kunnen oversteken, auto’s te gast zijn en fietsen 

wordt gestimuleerd.  

Fietsen wordt pas aantrekkelijk op een comfortabel 

wegdek. Betonnen platen zoals op de Bovenkerkerweg 

of scheve tegels zoals aan de Handweg nodigen niet uit 

om je fiets te pakken. Daarom maken we een grote 

inhaalslag bij het onderhoud van fietspaden. We gaan 

ook door met het weghalen van obstakels als paaltjes, 

drempels en onhandige randen.  Bij de aanleg van 

fietspaden en fietsparkeerplekken wordt rekening 

gehouden met ruimte voor bakfietsen, elektrische 

fietsen en scootmobiels. Op het Stadshart komt een 

gratis bewaakte fietsenstalling. 

2

Drukke wegen (Amsterdamseweg, Van der Hooplaan, 

Keizer Karelweg, Groenelaan) zijn voor fietsers soms 

moeilijk in een keer te kruisen. Daarom wil GroenLinks 

op dergelijke kruisingen zonder stoplicht fietseilanden 

maken waardoor die wegen in twee etappes 

overgestoken kunnen worden. GroenLinks wil dat er bij 

wegwerkzaamheden gestopt wordt met de verplichting 

‘fietsers afstappen’. Bij alle werkzaamheden hoort de 

verantwoordelijkheid om ook een (alternatieve) route 

voor fietsers te maken en aan te geven. 

Niet alle vervoer kan per fiets. Waar mensen toch 

kiezen voor de auto of scooter, hebben wij een  sterke 

voorkeur voor elektrisch vervoer. Er komt een dekkend 

netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s, 

fietsen en scooters bij parkeergarages en -plaatsen. 

Daarbij worden afspraken gemaakt met werkgevers 

met een groot wagenpark. Bewoners die een 

elektrische auto kopen en een laadpaal willen, worden 

ondersteund met snelle, gemakkelijke aanvragen en 

duidelijke informatie over alles wat kan en mag. Voor 

schone deelauto’s komt er een extra stimulerings-

regeling. Gemeentelijke voertuigen worden bij 

vervanging verduurzaamd. 

In het Openbaar Vervoer is een inhaalslag nodig op het 

gebied van comfort, betrouwbaarheid en veiligheid, 

met schone wagens, vandalisme bestendige haltes en 

waar nodig toezicht. Prijzen mogen alleen omhoog als 

daar ook duidelijke verbeteringen voor reizigers 

tegenover staan. In Amstelveen West blijft het cruciaal 

dat de snelle verbinding met Amsterdam gehandhaafd 

blijft middels snel en goed busvervoer met weinig stops 

en overstappen. GroenLinks wil een vrije busbaan naar 
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Uithoorn en verkeerstechnische aanpassingen binnen 

Amstelveen om de doorstroming te versnellen. Er komt 

een verbeterplan voor de busroute Waardhuizen-

Groenelaan-Bankras-Kostverloren-Kronenburg richting 

Amsterdam Zuid om het OV daar aantrekkelijker te 

maken en de railverbindingen te ontlasten. In de 

nieuwe concessie zetten we in op zuinig, stil en 

milieuvriendelijk OV. In 2015 voldoen alle bussen aan 

de Euronorm 6 voor uitstoot van schadelijke stoffen en 

zijn ze voorzien van Wifi. 

Het lijnenplan moet zowel ruimte bieden voor snelle, 

doorgaande verbindingen in de regio om het OV voor 

forensen interessant te maken, als voor fijnmazigheid 

binnen Amstelveen om belangrijke voorzieningen per 

bus of tram bereikbaar te houden. Na de ombouw van 

de metro en tram moet er een snellere, betrouwbare en 

aantrekkelijke lijn liggen waarmee je zonder onhandig 

overstappen naar andere vervoers-knooppunten en 

voorzieningen in de regio kunt reizen. Ook de 

mogelijkheid om de fiets in de tram mee te nemen 

moet worden uitgebreid. Tijdens de ombouwperiode is 

het cruciaal dat er een aantrekkelijk en snel alternatief 

OV-systeem blijft zodat we reizigers niet wegjagen. 

GroenLinks blijft voorstander van doortrekking van de 

Amstelveenlijn tot aan de Bloemenveiling Aalsmeer en 

de ombouw van lijn 300 tot een light-rail.  

Parkeren op straat of voor de deur wordt minder 

vanzelfsprekend. Nieuwe parkeerplaatsen komen 

zoveel mogelijk onder de grond, zodat boven ruimte is 

voor groen of wonen. De parkeertarieven blijven 

kostendekkend en er wordt, zeker rond het Stadshart, 

gecontroleerd op goede naleving van de parkeerregels. 

4

Parkeerautomaten horen vanzelfsprekend 

gebruiksvriendelijk te zijn, anders passen we ze aan. 

Voor elektrische auto’s komt er een kortingsregeling 

voor parkeervergunningen. 

Schiphol is een belangrijke werkgever, maar ook een 

die soms overlast oplevert. Met kritiekloos ja-knikken 

over Schiphol is niemand gebaat. Wat GroenLinks 

betreft mag Schiphol alleen groeien als dat gepaard 

gaat met minder geluids- en milieuoverlast. Normen 

die voor andere bedrijfstakken gelden moeten ook 

gelden voor vliegverkeer (veiligheid, geluid, BTW op 

tickets, belasting op brandstof). De overlast op de 

Buitenveldertbaan moet verminderen en het systeem 

om overlast te meten moet transparant en voor 

inwoners makkelijk te begrijpen zijn. Voorwaarde voor 

eventuele aanleg van een tweede Kaagbaan moet zijn 

dat de Buitenveldertbaan geheel wordt gesloten. Door 

verandering van uitvliegroutes moet de overlast in 

Amstelveen-Zuid verder teruggedrongen worden. 

GroenLinks is tegen de verbreding van de A9. Maar nu 

die er toch komt, zetten wij in op vermindering van 

fijnstof en geluidsoverlast. Elke vorm van dreigende 

geluids- of milieuoverlast dient royaal gecompenseerd 

te worden. Ook verlies van groen (in hoeveelheid en 

kwaliteit) ten gevolge van de verbreding van de A9 is 

voor ons onacceptabel. Wij zien mogelijkheden om het 

Meanderpark met een groene verbinding aan te sluiten 

op de groene zone bij de Amstel en Elsenhove. Wat 

GroenLinks betreft gaat de maximum snelheid op de 

A9 naar beneden naar 80 km/uur. Zo zorgen we voor 

betere en schonere bereikbaarheid van Amstelveen. 

GROENLINKS wil: 
!  Veilige, snelle, en 

comfortabele fietsroutes 
!  Verkeersveiligheid rond 

scholen 
!  Dekkend netwerk 

laadpalen  
!  Meer fietsparkeerplekken 
!  Snelle doorgaande OV-

verbindingen in regio 
!  Fijnmazig OV-netwerk 

binnen Amstelveen 
!  Ondergronds parkeren 
!  Vermindering overlast  

Schiphol  
!  Vermindering fijnstof en 

geluidsoverlast A9 
!  Maximum snelheid A9 

naar 80 km/u 
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1.  Axel Boomgaars (M, 23) 
2.  Stieneke Kruijer (V,  60) 
3.  Tessa van Wijnen (V, 37)  
4.  Martin Kortekaas (M, 58) 
5.  Ilika Polderman (V, 24) 
6.  Dorien Mijksenaar (V, 76) 
7.  Vera van Atteveld (V, 20) 
8.  Albert Maarse (M, 46) 

2

9. Gert Jan Slump (M) 
10. Hans Koot (M) 
11. Hester vd Sloot (V) 
12. Jaap de Jong (M) 
13. Truus de Kraker (V) 
14. Frans Sam (M) 
15. Dorien Keus (V) 
16. Melis Melissen (M) 
17. Romke Hekstra (M) 
18. Paul Regouin (M) 
19. Sander Mager (M, 40) 

KANDIDATENLIJST 

KANDIDAAT WETHOUDER  

19. Sander Mager 



 

 

  

GROENLINKS Amstelveen 
http://amstelveen.groenlinks.nl 

info@groenlinksamstelveen.nl 


