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Echte inspraak, echte kansen
Amstelveen is een mooie gemeente, Amstelveen is een financieel gezonde gemeente met
inwoners die gemiddeld genomen een goed bovengemiddeld inkomen hebben, ook is
Amstelveen aantrekkelijk voor bedrijven. In Amstelveen zijn we in staat om met een grote
mate van zelfstandigheid keuzes te maken. Dat is goed om te constateren. Dat schept ook
verplichtingen.
Amstelveen is geen perfecte gemeente. De SP is met grote regelmaat de amstelveense
wijken ingetrokken, heeft gesproken met inwoners, met huurders, met eigenaren van
woningen, met werkenden, werklozen en gepensioneerden. Wat de SP daar geconstateerd
heeft is dat Amstelveners veel zelf kunnen, daarbij wel op gezette tijden een steuntje kunnen
gebruiken. Daarnaast hebben ze een duidelijke mening die ze regelmatig laten horen. Waar
Amstelveen in kan verbeteren is het beter horen van de inwoners. Het beter ondersteunen
van initiatieven van inwoners en echte hulp bieden aan inwoners die even in een mindere
periode zitten.
De SP maakt duidelijk andere keuzes dan de afgelopen periode is gedaan. Wij kiezen ervoor
om met de inwoners vorm te geven aan Amstelveen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we naast
de huurders staan in hun overleg met de verhuurder. Dat betekent ook dat we ruimte bieden
aan initiatieven van bedrijven op de voorwaarde dat vanaf het begin van een project
inwoners betrokken worden en er overeenstemming is vooraf. We gaan voor bedrijven met
een duidelijke binding met Amstelveen en bij voorkeur uit het MKB. Voor inwoners geldt dus
altijd echte inspraak!
Het ondergeschoven kindje in Amstelveen is de steun voor inwoners in een mindere periode.
Terwijl er geld overgehouden wordt in het sociale domein, wordt met een beroep op
zelfredzaamheid mensen niet de steun geboden die ze nodig hebben. Mensen straffen
omdat ze de absurde regels van een ineffectief reïntegratiebedrijf niet vlekkeloos volgen is
momenteel belangrijker dan mensen belonen voor goed gedrag. De SP kiest hier voor het
bieden van echte kansen op langere termijn door scholing en ondersteuning ipv op korte
termijn banen onder cao-loon aanbieden zonder uitzicht op structureel werk.
Zo zijn er tal van voorbeelden, in dit verkiezingsprogramma vind je er nog veel meer, waar
de SP ervoor kiest om met de inwoners te werken aan een verbetering van het mooie
Amstelveen. En daarbij ruimte te bieden aan initiatieven en inwoners kansen te geven voor
ontwikkeling. Voor een mooi, groen, duurzaam, mobiel, sociaal, zorgzaam en gezellig
Amstelveen bieden wij: Echte Inspraak, Echte Kansen!
De vijf belangrijkste punten:
1.
2.
3.
4.
5.

Echte kansen op een woning, we bouwen weer sociale woningen!
Zij die zorg nodig hebben krijgen die, we schaffen de eigen bijdrage af!
Een toegankelijk OV- met rechtstreekse verbinding met Amsterdam!
Mensen in een uitkering bieden we perspectief op een echte baan!
We versterken de inspraakmogelijkheden voor de inwoners!

Patrick Adriaans, lijsttrekker
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Wonen
Onze visie
Voldoende voorraad betaalbare huurwoningen. Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte
van de mens. In de visie van de SP heeft een ieder recht op huisvesting die voldoet aan de
redelijke eisen van onze tijd. Dit recht is niet afhankelijk van bezit en inkomen. Inwoners van
Amstelveen moeten beschermd worden tegen niet onderbouwde sloop- en renovatieplannen
van projectontwikkelaars en woningcorporaties.
Amstelveen moet een aantrekkelijke woonstad zijn voor iedereen. Dat betekent, dat er voor
zowel kopers als huurders keuze uit woningen dient te zijn. Een prettig woon- en leefklimaat,
waar kopers en huurders een wooncarrière kunnen maken. Een goede woning en een
aantrekkelijke leefomgeving zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. De woningcorporaties
moeten weer onder democratische controle staan van huurders. De gemeenteraad moet
invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de corporatie. Huurders en de gemeente
kunnen dit doen via de wettelijke prestatieafspraken, waarbij de gemeente vooral
ondersteunend moet zijn aan de huurders. De corporatie moet zich meer gaan richten op
haar kerntaak: de bouw en het onderhoud van betaalbare huurwoningen. De afgelopen acht
jaar zijn er geen nieuwe bouwprojecten in gang gezet met ruimte voor sociale huur.
Daardoor zijn de wachtlijsten opgelopen. Om dit te verhelpen moet minimaal 40 % van de
nieuw te bouwen woningen uit sociale woningbouw bestaan.
Het tegengaan van het zogenaamde scheefwonen verkort de wachtlijsten niet. Daarom moet
de bouw van sociale huurwoningen weer op gang gebracht worden.
We zien dat een gedeelte van de woningen in de sociale woningbouwvoorraad verouderd en
verwaarloosd zijn. De SP heeft unaniem een motie aangenomen gekregen om via de
prestatieafspraken het achterstallig onderhoud aan te pakken. De SP zal er voor waken dat
de gemeente met de huurders actief het beleid van de corporatie Eigen Haard zo nodig zal
bijsturen.
Op duurzame effecten leggen wij de nadruk de komende raadsperiode. In die periode willen
we optimale grip op plannen en uitvoering van het woonbeleid. Het halen van onze eigen
doelstelling is daarbij een hoge prioriteit. Met onze inspanningen, ambitie en doelstellingen,
willen we duurzame effecten bereiken.
De SP wil:

-

-

-

Bouwen stimuleren i.p.v. scheefwonen bestraffen.
Het gebied ten zuiden van Westwijk bebouwen in een hogere dichtheid. Dat is goed
voor de aanpak van wachtlijsten voor (huur)woningen en de levensvatbaarheid van
openbaar vervoerlijnen. Bouw de beloofde sociale huurwoningen aan de Carmenlaan
terug. Bebouw het leegstaande industrieterrein de Loeten met sociale huurwoningen.
En geef leegstaande kantoren daar waar mogelijk een woonbestemming.
Liberalisering en verkoop stoppen van sociale huurwoningen. Veel woningen worden
aan de sociale woningmarkt onttrokken door verkoop, te dure renovatie of door te
ambitieuze isolatieprogramma’s van de gemeente en corporatie, waardoor de
huurprijs boven de huurgrens komt.
Verduurzaming van sociale huurwoningen wordt vaak op niet transparante wijze
verhaald op de huurders. De SP wil de prestatieafspraken nog verder aanscherpen
en daarbij duidelijker inzicht geven in wat aanpak achterstallig onderhoud en wat
echte woningverbetering is.
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-

-

Thuiswerkplekken creëren in appartementcomplexen en lege kantoorgebouwen om
zo ‘het nieuwe werken’ te bevorderen. Mensen kunnen tegenwoordig altijd en overal
aan het werk en hoeven daarvoor niet meer naar ‘het kantoor’. Het kantoor wordt zo
een plaats om mensen te ontmoeten en om te netwerken.
Amstelveense jongeren die starten op de woningmarkt de mogelijkheid bieden om in
Amstelveen een betaalbare woning te vinden.
Normen voor slopen Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin
woningcorporaties en gemeenten genoodzaakt zijn om woningen te slopen en te
vervangen door nieuwe betaalbare huurwoningen. Maar sloopplannen moeten wel
voldoen aan een vijftal voorwaarden. Die voorwaarden vormen samen de slooplat
van de SP, waarlangs alle sloopplannen gelegd moeten worden. Als het aan de SP
ligt mogen woningen in een wijk pas worden gesloopt als:
o 70 procent van de oorspronkelijke bewoners heeft ingestemd met de
sloopplannen;
o de woningcorporatie geen huurders kan vinden voor de te slopen woningen;
o de wachtlijsten voor een sociale huurwoning door de sloop niet groeien;
o er door de sloop van de woningen geen waterbedeffect optreedt;
o de te slopen woningen aantoonbaar bouwtechnisch van slechte kwaliteit zijn.

Zorg en Welzijn
Onze visie op zorg
Mensen die aangewezen zijn op zorg moeten kunnen rekenen op laagdrempelige
zorgvoorzieningen. Ziek of hulpbehoevend zijn is geen keuze en zorg moet daarom voor
iedereen beschikbaar zijn, ongeacht leeftijd of achtergrond.
In Amstelveen zien we dat sinds de gemeente in 2015 taken op het gebied van zorg heeft
overgenomen van de rijksoverheid er elk jaar geld overblijft. Dat komt niet doordat in
Amstelveen in twee jaar tijd iedereen veel gezonder is geworden. De voornaamste reden is
dat mensen afzien van zorg, omdat ze het te duur vinden of omdat ze de wijze van
aanvragen té ingewikkeld vinden. De SP wil voorkomen dat er een tweedeling ontstaat
tussen mensen die goede zorg kunnen betalen en mensen die weinig of geen zorg krijgen
door te hoge eigen bijdragen en ingewikkelde aanvraagprocedures.
De meeste zorg of hulp wordt pas verleend nadat er een indicatie is afgegeven. Deze
indicaties worden afgegeven door WMO-ambtenaren of door een instelling als het CIZ. De
SP is van mening dat indicaties het beste door de zorgprofessionals kunnen worden
afgegeven. De onnodige bureaucratie in de zorgsector moet worden gestopt, opdat geld voor
de zorg ook daadwerkelijk aan de ouderen, zieken en gehandicapten besteed wordt. Zorg is
geen product maar een noodzakelijke voorziening voor mensen die dat hard nodig hebben.
De SP wil:

-

Afschaffing van de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen
Geen onnodige bureaucratie.
Eenvoudige aanvraagprocedures voor WMO-voorzieningen en een snellere
afhandeling van de aanvragen.
Indicatiestelling door zorgprofessionals
Levensloopbestendige bouw van woningen in álle sectoren, dus ook in de sector
sociale woningbouw. Speciale aandacht hiervoor in de zogenaamde woonservicezones.
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-

Bij alle te bouwen projecten rekening houden met het VN-verdrag van juli 2016
inzake de rechten van mensen met een beperking.
Ontschotting door het mogelijk maken van bieden hulp bij het huishouden in
combinatie met wijkverpleging door dezelfde zorgverlener.
Stoppen met aanbesteden in de zorgsector.

Onze visie op welzijn
In alle wijken van Amstelveen zijn de wijkcentra de belangrijkste ontmoetingsplek voor de
wijkbewoners. Daar gaan ze naartoe voor een kopje koffie en een praatje, maar ook voor
sportieve of creatieve cursussen en workshops. De activiteiten in de wijkcentra bevorderen
de sociale samenhang en zijn een belangrijke laagdrempelige voorziening in de wijk voor
mensen van alle leeftijden.
In Amstelveen kun je er haast niet omheen, want de slogans vliegen ons om de oren.
Was het een paar jaar geleden nog ‘De burger aan zet’ nu is dat ‘Mensen maken
Amstelveen’.
Mooie slogans, maar het veronderstelt dat iedereen in Amstelveen voldoende zelfredzaam is
om zijn eigen welzijn vorm te geven. Het idee is dat je met wat vrienden in de buurt een idee
ontwikkelt om vervolgens samen met die vrienden een leuke buurtactiviteit organiseert.
Activiteiten moeten door de mensen zélf worden georganiseerd, eventueel met
ondersteuning door een wijkcoach. Er mag vooral niét aanbod-gericht te werk worden
gegaan.
Het resultaat van bovenstaande is dat er nu groepen aan de kant staan die niet in staat zijn
om voor zichzelf op te komen om iets te organiseren. Mensen die hun handen vol hebben
aan hun gezin, aan het zoeken naar een betaalde baan of aan het behalen van een
inburgeringsexamen. Ook deze mensen willen graag andere mensen ontmoeten of graag
met anderen iets leuk doen dat niet te veel kost. Maar omdat de wijkcentra geen aanbod
meer mogen doen vallen ze buiten de boot.
We zien dat er in Amstelveen goede initiatieven zijn op het gebied van ouderenwelzijn.
Voorbeelden hiervan zijn de ontbijten en lunches die door wijkbewoners worden
georganiseerd. Maar we zien ook dat er voor kinderen van ouders met een krappe beurs
nauwelijks iets van de grond komt. Ook de mensen met een migratieachtergrond hebben het
moeilijk. De SP is van mening dat deze doelgroepen actief benaderd moeten worden,
aangezien ze nog té onbekend zijn met de wijkcentra, wijkcoaches en dat in deze gevallen
mag worden afgeweken van het strakke ‘burgers aan zet’ principe.
Vrijwilligers in de wijkcentra zijn van groot belang. Zij zijn het die in de verschillende
ruimtes tafels en stoelen klaarzetten of aan de bar de consumpties verzorgen. Zij
verdienen goede ondersteuning door professionals. Hiervoor moet dan ook ruimte zijn in
de formatie van de professionals.
De SP wil:
- In elke wijk een modern, laagdrempelig wijkcentrum. Alleman en het Pluspunt moeten
daarom zo snel mogelijk worden gemoderniseerd op basis van de wensen van de
buurtbewoners.
- Goede professionele ondersteuning van de vrijwilligers in de wijkcentra
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-

Wekelijkse activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd en jonge tieners tot 14
jaar.
Ophouden met star blijven vasthouden aan het principe dat mensen zelf hun eigen
activiteiten moeten organiseren, door voor bepaalde groepen activiteiten aan te
bieden.

Werk en inkomen
Onze visie
Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk inkomen. De SP is tegen armoede.
Armoede is een relatief begrip, maar de SP houdt zich vast aan de definitie: in Nederland
wordt met armoede bedoeld; mensen die te weinig financiële middelen hebben, gemeten
naar de gemeenschappelijke opvattingen over wat iemand in onze samenleving nodig heeft
om een menswaardig bestaan te leiden.
Een veel gebezigde term tegenwoordig is de Participatiemaatschappij. Op zich geen term
waar de SP warme gevoelens bij krijgt, omdat er op een redelijk dwingende manier een
morele verplichting uit klinkt zonder dat daarbij de middelen ter beschikking worden gesteld.
De SP is van mening dat iemand waarvan verwacht wordt dat hij of zij 'meedoet' daar ook
toe in staat wordt gesteld. Meedoen in een samenleving betekent meer dan alleen maar
genoeg geld voor je boodschappen hebben. Meedoen in de samenleving vraagt dat mensen
deel kunnen nemen aan het arbeidsproces, oftewel een baan hebben. Een baan met een
inkomen waarvan je volwaardig kunt leven. Werk en inkomen, of in uiterste nood
gebruikmaken van een sociale voorziening, moeten een burger in staat stellen met dat
inkomen volwaardig deel te kunnen nemen.
Welvaart en welzijn
Een eerlijkere verdeling van welvaart en welzijn ligt meer dan ooit in handen van de
gemeente. De SP wil zoveel mogelijk invloed hebben op deze besluiten. En de
mogelijkheden die er vanuit de gemeente zijn, zoveel mogelijk te benutten. Niet iedereen is
op de hoogte van de voorzieningen die beschikbaar zijn. Heel veel mensen menen ten
onrechte hier niet voor in aanmerking te komen. Het huidige beleid van Amstelveen is erop
gericht zoveel mogelijk voorzieningen weg te bezuinigen of aan strengere regels te laten
voldoen om ervoor in aanmerking te komen. De SP zal vol inzetten om de voorzieningen die
er zijn terecht te laten komen bij hen die deze het hardst nodig hebben.
De SP wil:
- De aanvullende bijstand bij voorkeur alleen verstekken in de vorm van een gift.
- Dat de gemeente meer inzet op het invullen van broodnodige banen in de publiekeen semi-publieke sector.
- Dat de gemeente activeringsplekken stimuleert voor uitkeringsgerechtigden en hen
laat participeren door middel van vrijwilligerswerk of sociale activiteiten. Een toelage
moet zorgen dat hun inkomen hoger is dan de hoogte van de uitkering. Daarbij geldt
altijd dat vrijwilligerswerk ook vrijwillig is
- Afschaffen van de sollicitatieplicht voor 55-plussers en stoppen met het aanbieden
van peperdure re-integratietrajecten voor deze werkzoekenden.
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-

Dat de gemeente Amstelveen het goede voorbeeld geeft door minimaal 5% van het
aantal arbeidsplaatsen toe te wijzen aan arbeidsgehandicapten en tevens zorgt voor
een professionele begeleiding voor deze mensen.
Dat de gemeente stopt met het verplichten van uitkeringsgerechtigden tot een
tegenprestatie (zoals sneeuwruimen) zonder volwaardig bijbehorend salaris.
Met bedrijven waarmee de gemeente zakendoet afspraken maken over het aan een
baan helpen van werkloze Amstelveners in die bedrijven. Ook hier heeft de plaatsing
van arbeidsgehandicapten prioriteit.
Een structurele subsidie voor de voedselbank Amstelveen en tevens een programma
bieden aan mensen met schulden om zo de voedselbank op den duur overbodig te
maken
Aanvragen voor schuldhulpverlening bij de gemeente moeten sneller en respectvoller
worden afgehandeld.
Voor mensen met een sollicitatieplicht moet de kwaliteit van de sollicitaties
doorslaggevend zijn en niet de kwantiteit.

Verkeer en vervoer
Onze visie
Meer asfalt is geen oplossing voor een betere bereikbaarheid op de langere termijn. Het
aanleggen van nieuwe wegen en het verbreden van bestaande wegen is ongewenst gezien
de schaarse ruimte die we ter beschikking hebben. Er moet meer ingezet worden op
openbaar vervoer. Daarbij moet het belang van de reiziger voorop staan en niet de winst van
de vervoerder. Wij vinden openbaar vervoer een kerntaak van de overheid, waar de
inwoners van de gemeente Amstelveen invloed op moeten kunnen uitoefenen.

Openbaar vervoer
Het is van groot belang dat alle inwoners van Amstelveen en Nes aan de Amstel kunnen
rekenen op een betrouwbaar fijnmazig openbaar vervoersnetwerk. Niet alleen voor de
doorgaande forensen maar ook voor de eigen bewoners binnen de gemeentegrenzen. Ook
in de avonden en weekenden. Houd het OV betaalbaar en bereikbaar, zodat het OV een
goed alternatief is voor de auto
De SP is geen voorstander van overcapaciteit op "dikke" buslijnen (zoals de lijnenbundel
347, 357, 242) in de dal-uren. Wij zijn voorstander van betere bediening van de wijken, ook
in de latere avonduren en ook van Nes aan de Amstel. Allerlei "moderne" eisen, zoals gratis
wifi en allemaal splinternieuwe bussen, zijn niet nodig. Wel nodig zijn meer ritten en meer
lijnen in alle wijken. Investeer in de toegankelijkheid van bussen en haltes.
De SP wil:
- Dat de gemeenteraad vooraf bepaalt hoe de wethouder de besprekingen ingaat met
de vervoersregio over de nieuwe vervoersconcessie, zodat we niet voor voldongen
feiten komen te staan.
- Terugdraaien van de geplande inkorting van de streeklijnen naar Amsterdam CS tot
station Zuid / Elandsgracht, als de Noord-Zuidlijn gaat rijden. Het inkorten van
buslijnen leidt tot extra overstappen, minder comfort en vaak een langere reistijd.
- Ontsluiting van alle wijken en van Nes aan de Amstel. De bussen rijden ook na 20.00
uur en in het weekend. Nes aan de Amstel wordt opgenomen in programma van
eisen als verplicht te bedienen gebied.
- Een betere bediening van het ziekenhuis, Groenelaan, Lindenlaan-oost en west en
het raadhuis, door het instellen van een nieuwe, doorgaande buslijn.
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-

Er moeten naast de noord-zuid verbindingen ook oost-west verbindingen komen in
Amstelveen.
De bus terug over de Olympiadelaan, en herstel van de verbindingen van de wijken
Waardhuizen en Groenelaan met het station Bijlmer/Arena
Een oplaadpunt voor ov-chipkaart op het busstation, dat 24 uur per dag gebruikt kan
worden. Ook een beter servicepunt van de streekvervoerder (en echt loket met meer
mogelijkheden voor de reiziger) op het busstation..

Tramlijnen 5 en 51
Bij het maken van de plannen om de tramlijnen 5 en 51 om te bouwen tot een (regio)tram is
te weinig gekeken naar het belang van de reiziger. Bij de plannenmakers en de wethouders
staat voorop de “ombouw” in te kunnen passen in de plannen op station Zuid en dat voor zo
weinig mogelijk geld. Amstelveen is hier de dupe van geworden. De stad betaalt zes miljoen
euro mee aan dit project en de Amstelveense belastingbetaler en tramreiziger krijgt er een
slechtere Amstelveenlijn voor terug. De plannen zijn gebaseerd op onduidelijke, verouderde
en/of onjuiste cijfers. Beloften over reistijdwinst kloppen niet voor alle groepen reizigers.
Bestaande tramhaltes worden gesloopt, bijvoorbeeld op plekken waar in de toekomst
woningen worden gebouwd.(Marne) Er wordt niet of nauwelijks tijdwinst geboekt door de
verplichte en onhandige extra overstap op station Zuid.
De SP wil:
- Onafhankelijk onderzoek naar wat de OV-reizigers willen.
- Tram 5 blijft op de bestaande route rijden, ook na de indienststelling van de NoordZuidlijn
- Geen haltes opheffen van lijn 5.
- Dat het materieel van nieuwe tramstellen voor lijn 5 en 51 toegankelijk is voor
mensen met een functie-beperking, ook voor reizigers in een elektrische rolstoel. Op
station Zuid kan op hetzelfde perron worden overgestapt op de bestaande sneltram.

Fietsers en voetgangers
Voor voetgangers met een visuele beperking of die slecht ter been zijn is het huidige
Stadshart een gevaar omdat fietsers, scootmobielen en voetgangers zich kriskras door
elkaar verplaatsen, soms met hoge snelheid. Deze situatie is onveilig. Op het Stadshart
moeten voet- en fietspaden daarom weer gescheiden van elkaar aangelegd worden. Ook in
de wijkwinkelcentra moet de veiligheid van voetgangers en fietsers verbeteren. De SP wil
betere handhaving van de verkeersregels, ook voor fietsers en scooters. En verhoog de
veiligheid door beter onderhoud van fiets- en voetpaden.
De SP wil:
- Stadstuinen en andere parken en plantsoenen toegankelijk maken voor
rolstoelgebruikers.
- Een duidelijke splitsing van fiets- en voetpaden.
- Beter onderhoud van de fiets- en voetpaden.
- Betere handhaving van de regels op fiets- en voetpaden.
- Een gratis telefoonnummer als meldpunt voor onveilige verkeerssituaties.

Lokale democratie en inspraak
Onze visie op democratie
De SP is van mening dat inwoners maximaal betrokken moeten zijn bij besluiten over hun
eigen omgeving.
8

Als volksvertegenwoordigers zijn we er in eerste instantie voor de inwoners van Amstelveen.
Het is belangrijk dat er naast verkiezingen goede mogelijkheden zijn om je stem te laten
horen en dat daarbij ook naar die stem geluisterd wordt. In een gemeente zijn er altijd
verschillende belangen, tussen verschillende groepen inwoners maar ook tussen inwoners
en bedrijven. De taak van de gemeenteraad is om een goede afweging tussen al die
belangen te maken. Nu zijn nog te vaak economische en korte termijn belangen leidend. In
een goed functionerende lokale democratie zijn de maatschappelijke belangen leidend en de
economische belangen ondergeschikt. Dat betekent meer macht naar de inwoners. Dat
betekent een zwaardere stem voor inwoners bij het vormgeven van de samenleving, zowel
fysiek in de ruimte als in de beleidsregels. Daarbij bestaat er wel verantwoordelijkheid voor
inwoners, want het kan niet zo zijn dat inwoners alleen ja zeggen tegen de lusten en alleen
nee tegen de lasten. Daarnaast is een democratie gebaat bij tegenspraak, ook als gemeente
moeten we die organiseren.
De SP wil:
- Dat bij elk project dat een grotere impact heeft op een wijk (bv. verbouwing
winkelcentrum of komst nieuw bedrijf) bewoners vooraf geïnformeerd worden en dat
het voor de initiatiefnemer verplicht wordt om een draagvlakmeting te doen alvorens
als gemeente besluiten te nemen over het project. De gemeente heeft daarbij een
regietaak en zorgt voor een eerlijk speelveld.
- Dat alle raadsvoorstellen vanuit het college voorzien worden van een advies van de
participatieraad die over dat beleidsterrein gaat.
- De wijkplatforms en participatieraden vroegtijdig betrekken bij het maken van
plannen.
- Dat participatieraden een groot aandeel ervaringsdeskundigen hebben en dat er
geselecteerd wordt op bieden van kritische tegenspraak
- Dat Amstelveen een autonome gemeente blijft.
- Dan pas meewerken met het samenvoegen van de gemeente in onze regio als de
bevolking daarmee instemt via een referendum.
- Gemeenschappelijke regelingen alleen aangaan als de raad haar controlerende
taken kan blijven uitoefenen.
- Geen bevoegdheid afstaan door samenwerkingscontracten af te sluiten op gebied
van onder andere thuiszorg en jeugdzorg met andere gemeenten.

Cultuur, Sport en Recreatie
Onze visie op cultuur
Cultuur is van groot belang voor de ontwikkeling van de individuele mens en voor de
samenleving. Het kennismaken en het delen van culturele uitingen moet binnen het bereik
van alle mensen zijn. Culturele activiteiten bevorderen de integratie in de samenleving en
kunnen sociaal isolement helpen voorkomen.
In Amstelveen zijn er veel culturele instellingen. Daar mogen we trots op zijn. In de praktijk
zien we echter dat de nadruk ligt op de zogenaamde ‘cultuurstrip’ van het Stadshart. De aan
het Stadshart gelegen culturele instellingen zijn de bibliotheek, het
Cobramuseum, de Schouwburg, poppodium P60, de Volksuniversiteit de Muziek- en
Dansschool en de Kunstuitleen. Het Cobramuseum trekt bezoekers vanuit de hele regio en
bij sommige tentoonstellingen zelfs uit het hele land. Ook de schouwburg trekt bezoekers
van buiten de gemeentegrenzen. De andere instellingen worden vooral door mensen uit
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Amstelveen bezocht. Zij moeten naar het Stadshart komen voor een cursus, voor muziekles
of om boeken te lenen bij de bibliotheek.
De SP ziet graag dat er een beter cultureel aanbod komt in de wijken. Veel mensen willen
graag naar een lezing of willen een uitvoering van het orkest van de muziekschool bijwonen,
maar zien ervan af omdat ze het Stadshart te ver vinden. Ook willen veel mensen liever niet
meer ’s avonds de buurt uit. Samenwerking tussen de culturele instellingen en de wijkcentra
zou wat ons betreft een goed begin zijn om cultuur dichter bij de mensen in de wijk te
brengen. Er kan wellicht een geheel nieuwe doelgroep worden aangeboord die voorheen
nooit de instellingen in het Stadshart bezocht. In deze vorm van samenwerking zien wij meer
dan in de gedwongen fusies van het Stadshart.
De SP heeft de afgelopen jaren moeten aanzien dat de culturele sector stukje bij beetje
afbrokkelde door de vele bezuinigingen. Dat willen wij een halt toeroepen. Op het Cobramuseum na zien we dat de instellingen hun best doen om financieel de eindjes aan elkaar te
knopen. Zo hebben we gezien dat er hoe langer hoe meer werk in de sector wordt
overgenomen door vrijwilligers. Maar ook in de cultuursector is het belangrijk dat er goede
professionals werken om een goede dienstverlening te garanderen. Vrijwilligers kunnen wat
ons betreft als aanvullende krachten worden ingezet, maar nooit in plaats van de
professionals.
De SP wil:
- Investeren in de cultuursector daar waar instellingen onmogelijk selfsupporting
kunnen zijn of worden.
- Een betere verdeling van de subsidies over de Amstelveense musea.
- Cultuur dichter bij de mensen brengen door niet alleen te focussen op het Stadshart,
maar ook culturele uitingen in de wijken te stimuleren.
- Bestaande culturele instellingen, zoals musea en de kunstuitleen, maar ook de
muziek- en dansschool, laten samenwerken met de wijkcentra.
- De Volksuniversiteit meer cursussen en lezingen in de wijkcentra laten organiseren,
dichtbij de mensen.
- Culturele instellingen zoals de Volksuniversiteit of Muziek- en Dansschool moeten
laagdrempelig en betaalbaar zijn voor Amstelveners met een kleine beurs.
- Lokale kunstenaars stimuleren en faciliteren bijvoorbeeld door voldoende
atelierruimte beschikbaar te stellen. Leegstaande kantoorgebouwen kunnen mogelijk
als ateliers worden ingericht.
- De bibliotheken in Middenhoven en Bankras weer terug.
- Bezitters van een Amstelveenpas krijgen substantiële kortingen bij alle culturele
instellingen van Amstelveen, zodat er ook iets te kiezen is.

Onze visie op sport
Sport en beweging zijn, naast goede voeding, een noodzakelijke voorwaarde om gezond te
blijven. Daarom kun je niet vroeg genoeg beginnen met het beoefenen van sport. Ouders en
scholen moeten kinderen stimuleren om te bewegen, zodat de interesse voor de beoefening
van sport wordt gewekt. Een te betalen lidmaatschap van een sportclub mag nooit de reden
zijn om niet te sporten.
Wie in Amstelveen woont weet dat er bijna overal in de gemeente wel gesport kan worden.
Voor de SP is het belangrijk, dat sport niet alleen fysiek maar ook financieel voor iedereen
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bereikbaar is. Dankzij gemeentelijke regelingen is het voor kinderen uit minimagezinnen
mogelijk om aan sport te doen. Belangrijker is dat er op scholen voldoende aandacht wordt
besteed aan het belang van bewegen. Kinderen groeien op met smartphones en tablets en
zijn moeilijk te overtuigen om meer aan sport te doen. Hier ziet de SP een taak weggelegd
voor scholen en het Sportbedrijf. Belangrijk hierbij is om ook de ouders te betrekken.
Initiatieven als ‘Gezond in de Stad’ kunnen worden uitgerold in alle wijken.
Sportvoorzieningen moeten ook voor gehandicapten toegankelijk zijn. Integratie van
gehandicapte en niet-gehandicapte sporters dient gestimuleerd te worden. Sporten is van
groot belang voor de lichamelijke conditie van ouderen en kan meehelpen sociaal isolement
te voorkomen. Sporten die geschikt zijn voor ouderen dienen daarom een extra stimulans te
krijgen en bereikbaar te zijn.
In Amstelveen wonen veel mensen met een migratie achtergrond. Zij komen vaak uit landen
waar zwemmen niet de hoogste prioriteit heeft. Veel kinderen kunnen dan ook niet
zwemmen. De SP vindt dat álle kinderen zwemmen moeten leren en is voor terugkeer van
het schoolzwemmen. De gemeenteraad heeft in het afgelopen jaar besloten dat voor
mensen met een smalle beurs de zwemles gratis moet zijn. Dat is een belangrijke stap in de
goede richting. Er moet dan wel op worden toegezien dat er geen wachtlijsten meer zijn.
De SP wil:
- De wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen in Amstelveen zo snel mogelijk
wegwerken en voorkomen dat ze weer kunnen ontstaan.
- Gratis fietslessen voor migranten en hun kinderen
- Meer aandacht op de basisscholen voor gezond bewegen en gezonde voeding.
- Integratie tussen gehandicapte en niet-gehandicapte sporters.
- Sporten onder ouderen stimuleren
- Sportvoorzieningen in de woon-service zones waar ouderen wonen, zodat zij dicht bij
huis kunnen sporten.
- Het schoolzwemmen moet weer worden ingevoerd.
- Gratis zwemlessen moeten ook worden aangeboden aan statushouders en aan
ouderen met een minimum inkomen.

Onze visie op recreatie
Recreëren is ontspannen na een dag werk of school. Dat kan op vele manieren zowel
binnen als buiten. Als gemeente moeten we het mogelijk maken om mensen de mogelijkheid
te bieden om te ontspannen in de parken bij hun in de wijk. Kinderen moeten kunnen spelen
in de eigen buurt in speeltuintjes en pierenbadjes. Parken en speelvoorzieningen in de
wijken mogen dan ook niet verdwijnen. Voor jonge tieners moeten er weer
ontmoetingsplekken komen.
Amstelveen kan er trots op zijn een van de groenste gemeentes van het land te zijn.
Het is prima toeven in een van de parken, het Amsterdamse Bos en het nabijgelegen
Groene Hart.. De aanleg van nog meer parken is wat de SP betreft dan ook niet nodig,
omdat er ruimte genoeg is voor iedereen om te recreëren. Wel vinden we het belangrijk dat
de parken die we hebben goed worden onderhouden.
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De speeltuintjes, pierenbadjes en trapveldjes in Amstelveen zijn plekken waar kinderen
kunnen spelen en hun ouders elkaar ontmoeten voor een praatje. Helaas zien we dat er bij
veel van deze speelvoorzieningen onvoldoende toezicht is. Zo zien we dat trapveldjes
hondenuitlaat plekken worden en speeltuintjes hangplekken van jongeren. De SP vindt dat
verloedering kan worden tegengegaan door op onregelmatige tijden te patrouilleren en
indien nodig te handhaven.
We zien dat vooral jonge tieners in de leeftijd van twaalf tot vijftien jaar onvoldoende
recreatieve mogelijkheden hebben. De SP wil dat er voor hen weer jongerencentra komen
waar ze met leeftijdgenoten kunnen luisteren naar muziek, gamen of andere activiteiten
ontplooien.

De SP wil:
- In alle wijken speeltuintjes, trapveldjes en pierenbadjes met een goed toezicht hierop
om verloedering tegen te gaan. Indien nodig hier ook handhaven.
- De jongerencentra terug, omdat de jeugd geen gebruik maakt van de wijkcentra
- In alle wijkcentra speelgroepjes voor peuters
- Goed onderhoud van de parken en van het Amsterdamse Bos.
- Een beperkt aantal festiviteiten in het Amsterdamse Bos om de rust en de natuur niet
onnodig te verstoren.

Midden- en Kleinbedrijf
Onze visie op het Midden – en Kleinbedrijf
Amstelveen moet een stad zijn waar ook de kleine ondernemers zich thuis kunnen voelen.
Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor kleine ondernemers om zich te vestigen en waar de
kleine en middelgrote winkeliers een plek hebben tussen de grote winkelketens. De
gemeente ziet toe dat er zowel in het Stadshart als in de wijkwinkelcentra een gevarieerd
winkelaanbod is.
In Amstelveen zien we dat er in het Stadshart en in de wijken veel is veranderd. Exploitanten
van winkelcentra hebben volledige vrijheid gekregen om de winkelcentra naar eigen idee in
te richten. Dat komt lang niet altijd overeen met de wensen van de Amstelveense bevolking.
Zo zien we in het Stadshart relatief veel dure winkels en is het Kostverlorenhof een
winkelcentrum geworden met veel restaurants en eetgelegenheden. Winkelcentrum
Groenhof krijgt er nog een supermarkt bij, waarna er een aanbod van drie supermarkten is,
terwijl het winkelcentrum Waardhuizen op sterven na dood is
De SP vindt dat het aanbod in de winkelcentra meer in overeenstemming moet zijn met de
wensen van de bewoners. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om er op toe te
zien dat bewoners betrokken worden bij de herinrichting of uitbreiding van de winkelcentra.
Ook is het de taak van de gemeente om erop toe te zien dat het aanbod niet té eenzijdig is.
Alleen dan kun je het Stadshart en de wijkwinkelcentra levendig houden en voorkom je dat
mensen elders hun boodschappen gaan doen.
Startende ondernemers moeten de kans krijgen om zich te profileren. Jonge starters kunnen
aankloppen bij banken voor financiering van hun bedrijf. Maar veel startende ondernemers
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zoals de zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) beginnen een eigen onderneming omdat
zij op oudere leeftijd werkloos zijn geworden en niet meer aan het werk komen. Zij besluiten
om hun expertise niet verloren te laten gaan en beginnen voor zichzelf. De gemeente moet
dit soort initiatieven toejuichen en indien nodig begeleiden. De SP vindt dit een goede manier
om oudere werkzoekenden te laten uitstromen uit een uitkering. Zo kan worden voorkomen
dat mensen die telkens worden afgewezen door werkgevers gedemotiveerd raken en krijgen
zij erkenning voor hun kennis en ervaring.
De SP vindt dat een aantal leegstaande kantoorgebouwen in Amstelveen gebruikt kunnen
worden voor kleine zelfstandige ondernemers. Het Nest is een goed voorbeeld van een
gebouw dat door meerdere bedrijven in gebruik is. Dit verdient navolging en de gemeente
moet hierop aansturen. De SP ziet ook mogelijkheden om wonen en ondernemen te
combineren op deze locaties.

De SP wil:
- In alle wijken een divers winkelaanbod, waar kleine ondernemers zich kunnen
vestigen naast de grote winkelketens.
- Er moet letterlijk en figuurlijk meer ruimte komen voor startende ondernemers.
- De gemeente heeft de taak startende ondernemers te stimuleren en niet te
ontmoedigen.
- Werkzoekenden met een uitkering de mogelijkheid bieden om een eigen bedrijf te
starten en ze daarbij begeleiden.
- In álle winkelcentra, dus ook in de wijkwinkelcentra, speelhoekjes voor de kinderen.
- Leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming geven door ze opnieuw in te richten
met kantoorruimtes voor kleine of startende ondernemers.

Onderwijs
Onze visie
De SP pleit er voor dat elk kind in het basis- en voorgezet onderwijs volledig tot ontplooiing
kan komen op basis van zijn mogelijkheden ongeacht afkomst, religie of maatschappelijke
status.
Wij zijn van mening dat de docent de allesoverheersende factor is in dit geheel. Daarom
moeten zo veel mogelijk de voor hem hierin belemmerende factoren opgeruimd worden,
waardoor hij zich volledig op het begeleiden van de kinderen kan richten. Op dit moment
vindt de SP dat een klassenleerkracht "te veel ballen tegelijk omhoog" moet houden. Dat
komt onder andere door de wet op het Passend Onderwijs. Hierdoor zijn de klassen niet
alleen overvol, maar zitten er ook leerlingen bij die bijzondere aandacht nodig hebben.
De SP wil:
- Op elke school een conciërge.
- Op elke school een onderwijsassistent, die de leerkracht ondersteunt in de klas en niet
wordt gebruikt als goedkope invaller.
- Iemand die per cluster scholen de ICT onderhoudt en eventueel voorkomende
problemen onderhoudt.
- Minder cijferfetisjisme, dus enkel noodzakelijke goede administratie.
13

-

De SP pleit voor het creëren van kleine , overzichtelijke eenheden, waardoor de school
vertrouwd en veilig is voor de individuele leerling.
Gezonde leeromgeving. Dit betekent onder meer dat de leslokalen voldoende
geventileerd zijn, de terreinen rondom de school rookvrij zijn en er in de kantine alleen
gezond eten verkrijgbaar is.
Gymles dient altijd gegeven te worden door gekwalificeerde krachten. Kinderen dienen
aan het eind van de basisschool in bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A,
Er dient meer aandacht te komen voor handvaardigheid, drama en muziek.
Het hebben van een schooltuintje dient aangemoedigd te worden.
Buitenschoolse activiteiten worden gestimuleerd. Men kan samenwerken met allerlei
instellingen en verenigingen op het gebied van sport, cultuur, natuur, muziek en kunst.
Buitenschoolse activiteiten moeten voor elk gezin toegankelijk zijn.
Kinderboerderij Elsenhove als educatieve instelling blijft bestaan.
Door het wegvallen van diverse bibliotheken in de wijk dient zij haar educatieve
activiteiten naar de basisscholen uit te breiden zonder dat dit financiële gevolgen voor
hen heeft.
Scholen in het voortgezet onderwijs moeten aangemoedigd worden dat leerlingen van
de bovenbouw een maatschappelijke stage lopen. Hierbij dient de gemeente een
voortrekkersrol te spelen door zelf een aantal van deze plaatsen aan te bieden.
Elke leerling dient deel te kunnen nemen aan de activiteiten die een school aanbiedt.
Daarom moeten deze betaalbaar blijven, ook voor de minima.
Rondom de scholen dient er een verscherpt toezicht te zijn op de verkeersveiligheid.
Dit geldt ook voor de leerlingen.

Migratie en Integratie
Onze visie op migratie en integratie
In onze gemeente kennen we drie soorten migranten: vluchtelingen met een verblijfsstatus,
expats en arbeidsmigranten. Met name het nieuws over de vluchtelingen en de expats lezen
we regelmatig in de lokale media. Vooral over de statushouders is nogal wat te doen.
Niemand verlaat zijn land en alles wat hij daar heeft opgebouwd voor zijn plezier. Mensen
die vluchten gaan een onzekere toekomst tegemoet in een land waarvan ze de taal en de
gebruiken niet kennen.
Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen zijn er door oorlogen in landen als Syrië en
Eritrea veel vluchtelingen naar West-Europa gekomen. Ook in Amstelveen zijn deze
vluchtelingen met een verblijfsstatus gehuisvest. Het is belangrijk dat deze statushouders
zich welkom voelen in onze gemeente en er een nieuw bestaan kunnen opbouwen voor
zichzelf en hun gezin. Daarom is het heel belangrijk om de statushouders te stimuleren om
de Nederlandse taal zo goed mogelijk te leren. Spreekvaardigheid kan worden opgedaan in
een Nederlandstalige werksituatie of door middel van vrijwilligerswerk.
Er zijn de afgelopen jaren veel vluchtelingen gehuisvest in Amstelveen. Omdat zij nog geen
inkomen uit werk hebben en een uitkering van de gemeente ontvangen hebben zij een
minimum inkomen. Gezinnen van statushouders worden daarom gehuisvest in sociale
huurwoningen. In Amstelveen zijn de wijken Groenelaan, Keizer Karelpark en
Bankras/Kostverloren de wijken met de meeste sociale huurwoningen. De SP ziet graag dat
er meer spreiding komt over heel Amstelveen, wat nodig is voor een betere integratie.
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Ook de statushouders willen graag werken. Maar dat werk mag hun inburgering niet in de
weg staan. Dit betekent dat de werktijden moeten aansluiten bij het lesrooster van de
inburgering. Er moet daarnaast ook voldoende tijd zijn om huiswerkopdrachten te maken en
afspraken te maken met bijvoorbeeld de taalvrijwilliger. Re-integratie bedrijven die
statushouders verwezen krijgen hebben de taak om goede begeleiding te geven, opdat het
beoogde werk ook past bij de persoon die is verwezen.
In de wijkcentra meer activiteiten ontplooien om samen met statushouders te ondernemen.
Vanwege hun taalachterstand zullen initiatieven in deze richting moeten komen van de
Amstelveners die hier al langere tijd wonen. Scholen kunnen ouders ook betrekken door
familieleden te vragen als vrijwilliger mee te helpen bij schoolactiviteiten.
Taalklassen voor kinderen van statushouders moeten er in alle wijken zijn, zodat er een
goede aansluiting is op het schoolrooster.
Onze gemeente is trots op het grote aantal expats dat zich binnen de gemeentegrenzen
heeft gevestigd. Er wordt maar al te vaak voorbijgegaan aan het feit dat ook de expats in
Amstelveen het zwaar hebben. Ze hoeven weliswaar niet in te burgeren, maar lopen wel aan
tegen zeer hoge huisvestingskosten. Expat gezinnen die de helft van hun inkomen betalen
aan huur is geen uitzondering. Kinderen naar de internationale school sturen is lang niet
altijd financieel haalbaar. De SP is van mening dat de gemeente hier oog voor moet hebben
en moet zorgen dat de belemmeringen die de expats ondervinden in de gemeente op de
verschillende leefgebieden worden weggenomen.
De SP wil:

-

-

-

Dat verplichtingen voortvloeiend uit de participatiewet, zoals verplicht werken in de
eerste de beste baan die wordt aangeboden, ondergeschikt worden gesteld aan de
inburgeringsverplichting.
Meer aandacht voor de vaardigheden en kwaliteiten van de statushouders en daarbij
aansluiten met het werkaanbod. Bovendien kan een Nederlandstalige werkomgeving
bijdragen aan een betere spreekvaardigheid. De statushouder die werkt moet
hiervoor conform het CAO-loon betaald worden. Ook dient men rekening te houden
met zijn niveau.
Goede maatschappelijke begeleiding van de nieuwkomers. Hierbij zal er vooral
aandacht moeten komen voor de vele wetten en regels waarmee de statushouder te
maken krijgt als hij hier komt wonen.
Statushouders meer betrekken bij de activiteiten in de wijk, zodat er meer contacten
worden gelegd tussen Nederlanders en statushouders.
Meer aandacht voor de groep kwetsbare vluchtelingen die door oorlog of door hun
vlucht getraumatiseerd zijn.
Investeren in mogelijkheden voor vluchtelingen om beroepsonderwijs te volgen
Een beleid voor de lange termijn en de borging daarvan.
Monitoring van de resultaten van dat beleid.
Voorrang voor statushouders die bij het Taalhuis komen voor een taalcoach. .
Er moet een betere spreiding komen van migranten over de diverse woonwijken.
Hierbij moet de gemeente erop toezien dat er geen woningen worden onttrokken aan
het woningaanbod in de sociale huursector.
De gemeente moet erop toezien dat de regels met betrekking tot bewoning van
appartementen en huizen worden toegepast.
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Veiligheid
Onze visie
Een stad kan pas leefbaar zijn als zij de veiligheid van haar inwoners garandeert.
Mensen moeten met een gerust hart ’s avonds over straat kunnen lopen of in het openbaar
vervoer kunnen stappen. De SP wil de oorzaak van criminaliteit wegnemen en niet alleen de
symptomen bestrijden.
Bij het aanpakken van de overlast spelen bewoners zelf een belangrijke rol. Als de sociale
samenhang in de buurt goed is, voelen bewoners zich gesterkt om anderen aan te spreken.
Zij moeten zich daarin gesteund voelen door actieve en zichtbare wijkagenten en het
gemeentebestuur.
Leefbaarheid heeft veel te maken met de kwaliteit van de omgeving waarin mensen wonen,
werken en recreëren.
De SP wil:
- Buurthuizen of wijkcentra een centraal punt maken voor de veiligheid in de wijk. Hier
zijn buurtagent en maatschappelijk werkers te vinden. Hier kunnen mensen terecht
met hun problemen.
- Meer toezicht op straat, vooral ’s avonds, van wijkagenten of toezichthouders (BOA’s,
buitengewoon opsporingsambtenaren) in plaats van camera’s, mosquito’s en
gebodsborden.
- Consequente handhaving van de wetten en regels in plaats van dan pas acteren als
de overlast ondraaglijk is geworden in de wijk.
- De schade van vandalisme zoveel mogelijk op de daders verhalen en graffiti
consequent en snel verwijderen.
- Pleinen en parken goed verlichten.
- Dat wijkagenten en maatschappelijk werkers signaleren welke ouders er onvoldoende
in slagen om hun kinderen op te voeden en ze daarin opvoedingsondersteuning
bieden.
- De politie ondersteunen in haar autoriteit in haar taak van handhaving van orde in de
samenleving.

Natuur en Milieu
Onze visie
Mensen leven niet alleen samen met andere mensen, maar ook met de natuur.
Respect voor alles wat leeft is een zaak van beschaving èn gezond verstand.
In de samenleving moet een voortdurende afweging plaatsvinden tussen de
maatschappelijke betekenis van activiteiten en de gevolgen ervan voor natuur en milieu. Het
maken van die afweging hoort onder democratisch toezicht plaats te vinden.

Natuur
Amstelveen is een gemeente op het randgebied van het Groene Hart en Groot-Amsterdam,
en dus bij uitstek een gebied waar spanning bestaat tussen de vraag tot stedelijke
bebouwing en de wens natuur te behouden. Het is dan noodzakelijk om duidelijke keuzes te
maken voor de leefomgeving en het woonplezier van de Amstelveners, om te voorkomen dat
het landschap verrommelt. De SP kiest ervoor om het groene karakter van de gemeente te
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behouden en ruimte te blijven bieden voor agrarische activiteiten. Hierbij ligt het zwaartepunt
op natuurlijk groen. De SP rekent recreatieve voorzieningen (zoals sportvelden) niet tot
natuurlijk groen. Onder voorwaarden van grootte en aard van begroeiing kunnen parken wel
tot natuurlijk groen gerekend worden.

Aandacht voor duurzaamheid.
Amstelveen moest zich op gemeenteniveau houden aan de afspraken zoals die zijn gemaakt
in het Parijsakkoord van 2015. Woningcorporaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen
voor duurzaamheid en energiebesparing, zonder kosten hiervoor aan de huurders door te
berekenen.

Schiphol
Luchthaven Schiphol is in de visie van de SP een normaal bedrijf. Het zal net als iedereen
moeten voldoen aan alle wetten, regels en normen en heeft geen uitzonderingspositie. Al
jarenlang worden de normen verruimd voor geluid, veiligheid en uitstoot van fijnstof. Veel
Amstelveners ondervinden grote hinder van het lawaai van opstijgende en dalende
vliegtuigen.
Het is echter het Amstelveense gemeentebestuur dat dit mede mogelijk heeft gemaakt, door
akkoord te gaan met het verruimen van de geluidsnormen rondom de Buitenveldertbaan en
de Aalsmeerbaan tijdens het overleg aan de Alderstafel. (De Alderstafel is een adviesorgaan
van het kabinet bestaande uit regionale en landelijke overheden, de luchtvaartsector en
omwonenden). Veel bewonersgroepen zijn inmiddels opgestapt uit onvrede over deze gang
van zaken. Naast de geluidshinder zorgt Schiphol voor meer milieuproblemen, denk onder
andere aan uitstoot van fijnstof en het dumpen van kerosine.
De SP wil:
- Dat de groene ruimte tussen Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk en Amsterdam intact
blijft. Dus de Bovenkerkerpolder blijft behouden, inclusief de Keg.
- Dat de gemeente initiatieven stimuleert die het agrarische karakter behouden, voor
zover zij voldoen aan uitgangspunten van duurzaamheid.
- Cultuurhistorische waarden behouden. Dat betekent soms een agrarisch karakter,
soms een parkachtig landschap en waar het kan laten we de natuur zelf haar gang
gaan. En geen omgevingsvreemde gebouwen aan de Amstel of in de polder.
- Milieuzones rondom de A9 en Beneluxbaan.
- In de nieuwe openbaarvervoer concessie opnemen dat de nieuwe bussen zo min
mogelijk fijnstof mogen uitstoten.
- Een wettelijke bescherming voor de omwonenden van Schiphol.
- Handhavingspunten en wettelijke bescherming rond Schiphol niet opheffen.
- Dat Schiphol een overheidsbedrijf blijft.
- De normen voor veiligheid en uitstoot van schadelijke stoffen aanscherpen.
- Meer geluid- en fijnstofmeetpunten in Amstelveen ter controle van het (vlieg)verkeer.
- Meer controle uitvoeren op de milieunormen (uitstoot en geluid) van scooters en
brommers.
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Financiën
De SP gaat verantwoord om met geld.
De SP zal haar verantwoordelijkheid nemen om de voorzieningen in onze stad op peil te
houden. Wij zullen dat doen door het geld te besteden waarvoor het bedoeld is. Dus het geld
voor de thuiszorg geven we uit aan thuiszorg en besteden we niet aan verbreding van wegen
of uitbreiding van het Stadshart. Daarnaast zal er zo nodig een herverdeling moeten
plaatsvinden binnen het gemeentebudget.
Het huidige college is er trots op dat er geld overgehouden wordt, terwijl we tegelijkertijd zien
dat er onderbenutting is op het sociale domein. In een relatief rijke gemeente als Amstelveen
is er nog steeds een voedselbank nodig. De gemeente Amstelveen beschikt over twee
reservepotten: de ene pot wordt algemene reserve genoemd en de tweede heet sparen
vooraf. De SP is van mening dat de pot sparen vooraf kan worden ingezet om onze plannen
te verwezenlijken.

Daarnaast zien we dat de economie aantrekt, dat biedt ruimte om te investeren daar waar
in de afgelopen periodes (zwaar) is bezuinigd.
De SP wil:

-

-

De gemiddelde belastingdruk van lokale belastingen gelijk houden.
Maximaal 5% van de loonkosten bestemmen voor inhuur externen.
Dat geen ambtenaar of medewerker van de gemeente meer verdient dan de
verantwoordelijke wethouder.
20% minder raadsvergoeding voor de raadsleden.
Overschotten uit het sociaal domein oormerken.
Een herverdeling van het gemeentebudget.
De SP zal daarbij meer inzetten op minima, zorg, en cultuur in de wijken. In de
komende periode, in 2020 loopt het contract met het CobraMuseum af, in een tijd
van economische voorspoed is het handig om in te gaan zetten op meer externe
financiering.
De reserves van sparen vooraf aanwenden om onze plannen ten aanzien van
zorg, welzijn, werk en inkomen te verwezenlijken.
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