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Inleiding

Gemeenschap
De gemeente Amstelveen is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een 
gemeenschap met betrokken inwoners die met elkaar samenleven, samenwerken 
en die samen verder bouwen aan de gemeenschap. In die gemeenschap richten 
mensen met elkaar hun leven in via familie, buurt, vereniging, geloofs- of andere 
gemeenschappen.  

Waarden en tradities
Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren 
hun eigen leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar 
omgaan. Hoffelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de 
ander en niet altijd en overal het eigen belang voorop stellen: dat zijn waarden 
die in goede Nederlandse en Amstelveense tradities al generaties lang worden 
doorgegeven. 

Het CDA koestert de waarden die vastigheid geven en de tradities die onze 
samenleving bijeen helpen houden. Met elkaar zorgen wij ervoor dat iedere 
inwoner van Amstelveen zich thuis kan voelen.  Met de voorstellen in dit 
verkiezingsprogramma gaan wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen 
mee kan doen, nu en in de toekomst. 

.
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Veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte in elke samenleving waarin mensen zich thuis en 
geborgen voelen. Dit geldt des te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. 

Een veilige gemeente zorgt ervoor dat het keurmerk ‘Veilig Wonen’ meer 
gestimuleerd wordt. Tevens wil het CDA dat er meer handhaving plaatsvindt, op 
bijvoorbeeld wietteelt in de wijken, woning- en auto-inbraken. 

Veiligheidsgevoel
Criminaliteit zet het veiligheidsgevoel onder druk. Speciale aandacht voor 
woninginbraken is noodzakelijk maar ook aandacht voor verkeersoverlast, een 
veilige schoolomgeving en veilige openbare ruimte zijn belangrijk. 

Politie
De politie moet meer capaciteit krijgen voor recherchewerk waardoor ook de 
kleinere criminaliteit aangepakt kan worden. Juist deze kleine criminaliteit geeft 
veel mensen het gevoel van onveiligheid. 

Vandalisme en huftergedrag
Bij een veilig gevoel past natuurlijk geen overlast door vandalisme en 
huftergedrag. Qua veiligheid staat Amstelveen op plaats 99 in de AD-
misdaadmeter van meest onveilige gemeenten. Het CDA stelt zich ten doel om 
binnen een aantal jaar op plaats 150 uit te komen. 

Burgernet en WhatsApp
Het CDA roept inwoners op tot deelname aan Burgernet en WhatsApp 
Buurtpreventie om zo te zorgen voor een veilige buurt. In Amstelveen, zeker in 
het Stadshart, wordt al veel gebruik gemaakt van cameratoezicht. Daarop 
aanvullend wil het CDA inzetten op gebruik van mobiel cameratoezicht op 
plaatsen waar het (tijdelijk) nodig is. 

Burgerschap
Burgerschap bestaat uit het nemen van verantwoordelijkheid voor de 
samenleving. De lokale democratie biedt mensen volop de kans om burgerschap 
te tonen. Lokale politici moeten dan wel meer loslaten, meer vertrouwen en meer 
aanvullen in plaats van regelend handelen. Het CDA staat voor meer ruimte voor 
initiatiefnemers en  een gemeentebestuur dat partner is, ruimte geeft en 
voorwaarden schept (doe-democratie).  
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Samenlevingsgericht werken  
De ‘doe democratie’ functioneert al in Amstelveen onder de noemers “Right to 
Challenge” en “Mensen Maken Amstelveen”. Maar ook het onderhoud van een 
park in de buurt, het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen 
hoort bij de burgerparticipatie in de ‘doe democratie’. 

Burgerparticipatie niet vrijblijvend
Bij burgerparticipatie moeten de wederzijdse verwachtingen goed in de gaten 
worden gehouden. Als de gemeente iets belooft, of verwachtingen wekt, is dat 
niet vrijblijvend. Want als beloftes niet worden nagekomen of verwachtingen 
onrealistisch blijken te zijn dan neemt het enthousiasme om een volgende keer 
mee te doen direct af.  Mensen kunnen hierdoor het vertrouwen in de overheid 
verliezen. 

De mogelijkheden en onmogelijkheden van burgerparticipatie moeten bij elk 
onderwerp of project vooraf duidelijk zijn. En de gemeente moet elke keer 
analyseren wat er goed en fout is gegaan bij een participatieproject. 

Verenigingen en vrijwilligers
Verenigingen en vrijwilligers vormen een onmisbare schakel binnen de 
Amstelveense gemeenschap. Voor een goed functionerend verenigingsleven zijn 
goede gebouwen en ruimtes om alle activiteiten te organiseren noodzakelijk. 

Amstelveen sportstad 
Bewegen is gezond. Amstelveen heeft prachtige sportaccommodaties maar ook in 
de openbare ruimte kun je voldoende bewegen; op de fiets, wandelend of 
hardlopend. Bij het inrichten van de openbare ruimte moet hier rekening mee 
worden gehouden en ‘beweegvriendelijk’ worden ingericht. Hiermee verlaagt de 
gemeente de drempel om te gaan bewegen en blijven mensen zo lang mogelijk fit 
en vitaal.  

Openbare sportlocaties
Wij zien kansen voor meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en 
'bewegingstuinen'. Dit geeft inwoners de kans om gratis én buiten te sporten. 
Mede om deze reden wil het CDA geen uitbreiding van commerciële 
recreatiefaciliteiten aan De Poel, het moet een open en toegankelijk gebied blijven 
met respect voor de natuur. 

Meer dan bewegen
Sporten is meer dan bewegen. Sport heeft nog een andere functie; het brengt 
mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt daarnaast een 
belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het 
gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.
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Breedtesport
Het CDA blijft de breedtesport ondersteunen en pleit sportfaciliteiten die voor 
iedereen open staan en financieel bereikbaar zijn. Om het sporten voor iedereen 
betaalbaar te houden, wordt het lidmaatschap van alle sportverenigingen 
gekoppeld aan de Amstelveenpas. 

Multifunctioneel zwembad
Het CDA wil een geheel nieuw modern multifunctioneel zwembad voor alle 
inwoners van Amstelveen. Jong en oud, voor zwemles en ter ontspanning. Het 
zwembad kan momenteel nauwelijks meer aan de behoefte voldoen. 

Om aan de grote vraag te voldoen en een betere veiligheid te kunnen garanderen 
is nieuwbouw van het zwembad noodzakelijk.   De gemeente moet zwemles voor 
iedere inwoner van Amstelveen mogelijk maken.  Het (jong) leren zwemmen kan 
levens redden.  

Preventieve gezondheidszorg
Naast sport en bewegen zijn gezonde voeding en het stoppen met roken 
belangrijke pijlers in de preventieve gezondheidszorg. Gezonde voeding draagt bij 
aan het voorkomen van obesitas. De gemeente kan hier een bijdrage aan leveren 
door het promoten van gezonde sport- en schoolkantines.

Rookvrije sportverenigingen
Het CDA Amstelveen zet zich in voor rookvrije sportverenigingen en 
overheidsgebouwen waarbij ook in de directe buitenruimte bij deze gebouwen er 
op moet worden gewezen dat roken daar niet is toegestaan. 

Sport is zoveel meer
Sport is gewoon leuk, jongeren leren bij de sportvereniging om samen te werken, 
om te gaan met teleurstellingen, respect te hebben voor gezag en 
verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer en onderhoud van een terrein. Ook 
is meer bewegen vaak onderdeel van het behandelplan van een jongere met 
psychische problemen. De gemeente moet investeren in de toegankelijkheid van 
sportclubs voor minder validen en voor jongeren die specifieke aandacht nodig 
hebben. 

Slim gebouwbeheer
De  gemeente speelt op het gebied van gebouwbeheer een belangrijke rol. Het 
CDA wil verduurzaming van verenigingsgebouwen stimuleren. Wij willen daarnaast 
dat de gemeente bij nieuwbouw of verbouw van verenigingsgebouwen zoekt naar 
combinatiemogelijkheden voor clubs (sportnetwerken) van sport, cultuur, onderwijs 
en duurzaamheid. De bereikbaarheid van de sportclubs dient te worden bevorderd. 
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Familie en Gezin

Gezinnen
In familieverband worden waarden en normen overgedragen en leren wij 
samenleven en zorgen voor elkaar. In tijden van tegenslag biedt de familie je 
bescherming en ondersteuning. Wij vieren er de mooiste momenten van het leven 
en delen er ons leed. Families zijn van onschatbare waarde en verdienen 
erkenning en waardering.  

Hulp en advies
Helaas blijven niet alle ouders bij elkaar. Voor ouders is dit ingrijpend, maar des 
te meer voor kinderen. Veel van de jeugdhulpvragen zijn gerelateerd aan 
echtscheidingen. Daarom is het belangrijk dat als ouders besluiten uit elkaar te 
gaan, zij bij de gemeente terecht kunnen voor hulp en advies om een 
vechtscheiding te voorkomen.  

Kwetsbare kinderen
Ook in Amstelveen zijn er pleeggezinnen waarin kwetsbare kinderen de kans 
krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw ‘thuis’ te vinden. Aangetoond 
is dat veel pleegouders moeite hebben om alle kosten die een pleegkind met zich 
meebrengt te kunnen voldoen. Daar is de vergoeding die zij ontvangen te laag 
voor. Hierdoor bestaat de kans dat er te weinig geld overblijft voor goede 
begeleiding van het kind. Daarom wil het CDA Amstelveen het volgende bereiken:

• Ten minste 1 keer per jaar specifieke aandacht voor pleeggezinnen.
Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse ‘Week van de Pleegzorg’;

• Pleegouders meer betrekken bij de ontwikkeling van beleid;

• Een reële vergoeding voor de kosten die pleegouders moeten maken.

Kindvriendelijke buurten
De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een 
veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en het kind, kind 
mag zijn. Het CDA wil kinderrijke buurten veilig maken middels een gerichte 
aanpak van criminaliteit, overlast en verbetering van verkeersonveilige situaties. 
Burgernet kan hier ook een rol bij spelen. Speelplekken moeten kunnen 
functioneren als ontmoetingsplek voor jong en oud uit de hele buurt met 
voorzieningen voor mensen met en zonder beperking. 
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Goed onderwijs
Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te 
ontwikkelen en uit te groeien tot volwassen en betrokken inwoners. Amstelveen 
heeft zeer goede en zelfs ‘excellente’ scholen voor voortgezet onderwijs. Het 
CDA  Amstelveen streeft naar excellent onderwijs op alle niveaus. De gemeente 
dient te zorgen voor optimale huisvesting en met de scholen bekijken op welke 
wijze ondersteuning geboden kan worden.

Beroepsonderwijs
Er is nu in Amstelveen een tekort aan het aantal beroepsopleidingen bij o.a. het 
ROC. Het CDA wil onderzoeken of het aantal beroepsopleidingen in Amstelveen 
uitgebreid kan worden. Kortom; in Amstelveen telt iedereen mee en moeten wij 
streven naar excellente scholen op elk niveau. 

Onderwijs en jeugdzorg
Teveel kinderen groeien op in armoede (1000 kinderen in Amstelveen) of 
hebben ervaring met een vechtscheiding of verlenen mantelzorg in de 
thuissituatie. Dit kan er voor zorgen dat schoolprestaties onder druk komen te 
staan of hun school helemaal niet afmaken. De gemeente moet blijvende steun 
bieden via jeugdzorg en vanuit het sociaal team. Wij stellen een gerichte aanpak 
voor om schooluitval te voorkomen, zoals het vergroten van de mogelijkheid van 
bijlessen door een tegemoetkoming in de kosten.  

Huisvesting
De gemeente heeft weinig directe invloed op het onderwijs, maar wel invloed op 
de huisvesting. Schoolgebouwen moeten schoon zijn, een goed binnenklimaat 
hebben en energieneutraal worden. 

Voorschoolse opvang
In het regeerakkoord is geld beschikbaar gesteld voor voorschoolse opvang. De 
gemeente moet voorschoolse opvang stimuleren. In de voorschool kan daardoor 
vroeger dan nu het geval is aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Hiermee kan 
dyslexie in een vroeg stadium herkend worden en leren kinderen met elkaar 
samenspelen.   

Samen met maatschappelijke organisaties  
Het CDA staat als partij midden in de samenleving. Bij het CDA zijn individuele 
verantwoordelijkheid en solidariteit net zo belangrijk. Hulp voor elkaar gebeurt 
op individuele basis maar ook in georganiseerd verband. In verenigingen maar 
ook bij geloofsgemeenschappen. In geloofsgemeenschappen leren mensen 
belangrijke waarden als naastenliefde, tolerantie en respect. Het CDA vindt dan 
ook dat de overheid geloofsgemeenschappen positief moet waarderen. Bij de 
ontwikkeling van beleid binnen het sociaal domein betrekken wij de kennis van 
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kerkelijk werkers over bijvoorbeeld armoede, gezinsproblematiek en verslaving. 

Cultuur in Amstelveen
In afgelopen periode heeft de cultuursector haar bijdrage geleverd in het kader 
van bezuinigen. De gevolgen van de ingezette bezuinigingen en subsidies in de 
cultuursector zullen door het CDA blijvend kritisch gevolgd worden. In 2020 
eindigt de subsidieregeling met het Cobra Museum. Vanaf dat moment zal ook 
dit museum eerlijk moeten bijdragen aan de bezuinigingsdoelstelling die ook voor 
andere culturele instellingen geldt. 



Zorg voor elkaar
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Zorg voor elkaar

Zorg thuis 
De meeste mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk 
in hun eigen omgeving ontvangen. Het CDA onderkent deze wens en wil 
professionele zorg en ondersteuning beter laten aansluiten bij de keuzes van 
mensen. Innovatie en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen. Indien 
aanpassing van de woning noodzakelijk is en dit voor onoverbrugbare 
financiële problemen zorgt, is het CDA van mening dat dit door het 
gebruikmaken van reeds bestaande financieringsmogelijkheden, ‘blijverslening’, 
gefaciliteerd moet worden. Het persoonsgebonden budget kan ook helpen om 
zorg naar eigen wens in te kunnen richten.  

Mantelzorgers  
De positie van mantelzorgers moet worden versterkt. Mantelzorgers zorgen 
voor een hulpbehoevend familielid of kennis. De positie van de mantelzorgers 
in  het keukentafelgesprek is reeds geformaliseerd (motie van het CDA). In dit 
gesprek wordt, naast dat gesproken wordt over de te verlenen zorg, ook 
aandacht besteed aan de mantelzorger zelf. 

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: 

• Hoe groot is de belasting van de mantelzorger die naast mantelzorg een 
baan heeft?

• Hoe kan een betere samenwerking tot stand komen tussen de mantelzorger, 
de dagopvang van de hulpbehoevende en de respijtzorg om te zorgen dat 
mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen?

• Heeft de mantelzorger behoefte aan individuele coaching en training?
• Hoe kan de mantelzorger als ervaringsdeskundige worden betrokken bij het 

opstellen en uitvoeren van het beleid?
• Is er behoefte aan ontmoeting met lotgenoten om van gedachten te kunnen 

wisselen? 

Positie jonge mantelzorgers
Daarnaast wil het CDA  speciale aandacht voor jonge mantelzorgers, immers er 
wordt van hen verwacht dat zij op school presteren maar eveneens thuis zorg 
moeten leveren. Goede voorlichting en in samenwerking met de scholen kan 
gekeken worden op welke vaste momenten zij kunnen ontspannen 
(ontmoetingsplekken) of van zorg ontzien worden.  Mantelzorgers krijgen blijk 
van waardering door bijvoorbeeld een 'mantelzorgprijs'. 
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Eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle 
leeftijdscategorieën voor, maar vooral onder ouderen bestaat er extreme 
eenzaamheid met minder dan één sociaal contact per maand. De zorg en 
aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: van familie, 
buren, kennissen en verenigingen. 

Lief- en leedstraten
Om eenzaamheid tegen te gaan wil het CDA inzetten op het versterken van 
bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren zich 
aan te sluiten. Dit willen wij doen middels de Rotterdamse aanpak, met ‘lief- en 
leedstraten’. Het gaat om kleinschalige initiatieven in een straat of een flat die de 
sociale cohesie bevorderen, zoals bijvoorbeeld een bloemetje voor iemand die 
jarig is of het organiseren van een koffieochtend. De gemeente ondersteunt de 
initiatieven met kennis, de opstart en soms een beetje geld. 

Ook voor de ouderenbonden, zorg verlenende instanties, kerkelijke instanties, 
voedselbank, kledingbank, vrijwilligers en professionals zien wij een rol weggelegd 
bij het signaleren en verminderen van eenzaamheid. 

Kosten van de zorg
De gemeenten hebben er de afgelopen jaren taken bij gekregen op het terrein van 
de (jeugd)zorg en werk. Het uitgangspunt voor het CDA Amstelveen is dat geld 
van het Rijk voor de zorg ook echt naar de zorg gaat en dat de voorzieningen in de 
zorg voor iedereen toegankelijk blijven. Het CDA is niet altijd tegen een eigen 
bijdrage, maar voorkomen moet worden dat mensen zorg gaan mijden omdat de 
eigen bijdrage te hoog wordt. Indien nodig organiseert de gemeente een vangnet 
voor mensen die het echt niet kunnen betalen en voert ze een gericht beleid om 
de eigen bijdragen naar draagkracht te heffen. Zo kunnen minima nu al tegen een 
gereduceerd tarief een zorgverzekering afsluiten via de gemeente en betaalt de 
gemeente Amstelveen daarbij zo nodig een deel van de premie. 

Oog voor de middeninkomens
Het CDA Amstelveen heeft in het bijzonder oog voor de middeninkomens die vaak 
net buiten alle regelingen vallen. Het CDA wil  voorts dat de gemeente Amstelveen 
voortdurend de ontwikkelingen binnen de WMO- wetgeving blijft volgen zodat 
duidelijk blijft welke impact het heeft op de gebruikers ervan. Deze ontwikkelingen 
die landelijk worden ingericht maar lokaal ingevuld worden, kunnen middels 
regelmatige evaluatie eventuele bijstelling van het beleid tot gevolg hebben. 

De menselijke maat centraal  
Wie afhankelijk is van zorg wil dat het liefste (deels) zelf regelen en naar eigen 
inzicht vormgeven. Het CDA is daarom voorstander van zogeheten 
'persoonsvolgende bekostiging'. Dat is een vorm van zorgfinanciering die de mens 
centraal stelt, zoals het persoonsgebonden budget (PGB) of een vouchersysteem 
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waarmee zorg kan worden ingekocht. Zo behouden wij de menselijke maat in de 
zorg. 

Tegengaan van de regeldruk 
Door de veelvoud van (gemeentelijke) formulieren en procedures raken mensen 
die zorg nodig hebben het overzicht kwijt. Bovendien vindt steeds meer 
communicatie plaats via de gemeentelijke website. Dat wil niet iedereen. 
Inwoners moeten zelf kunnen kiezen hoe zij met de gemeente in contact willen 
treden.  

Werk en participatie 
Gemeenten staan met de Participatiewet samen met werkgevers, UWV, het 
onderwijs, het WSW-bedrijf en particuliere organisaties zoals uitzendbureaus 
voor een grote opgave. Werk is belangrijk voor mensen. Door te werken neem je 
deel aan de maatschappij. 

Ook voor wie betaald werk niet mogelijk is, is werk in de zin van participatie van 
belang. Als iemand niet werkt maar wel bijstand ontvangt vindt het CDA 
Amstelveen dat er een tegenprestatie mag worden verlangd. Daarmee wordt 
participeren goed voor mensen zelf, voor hun omgeving en voor de samenleving 
als geheel. 

Uiteindelijk kan de tegenprestatie een eerste stap zijn in de richting van een 
betaalde baan. Jongeren die moeilijk een baan kunnen vinden hebben extra 
aandacht nodig. Dat kan in de vorm van ‘beschut werk'. Ook moet goed gekeken 
worden naar jongeren met een arbeidsbeperking, die van het Praktijkonderwijs of 
Voortgezet Speciaal Onderwijs komen en de aansluiting op de arbeidsmarkt.  

Integratie en inburgering
 Het CDA wil zich maximaal inzetten dat de gemeente de wettelijk verplichte 
hoeveelheid statushouders op een goede manier opvangt. Voor hen wordt 
woningruimte beschikbaar gesteld. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat wij 
deze statushouders zo goed mogelijk integreren en mee laten doen met de 
Amstelveense samenleving. 

Actief armoedebeleid
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar zorgt er ook voor dat 
mensen die in armoede leven niet mee kunnen doen in de samenleving. Daarom 
wil het CDA een actief armoedebeleid van de gemeente met een integrale 
aanpak van zorg en welzijn. Voor het signaleren van “stille armoede” kan gebruik 
gemaakt worden van de expertise van bijvoorbeeld zorginstellingen, voedselbank, 
kerkelijke instellingen, kledingbank en wijkagent. Het CDA wil ook speciale 
aandacht besteden aan de lage middeninkomens, immers deze groep kan veelal 
geen gebruik maken van tegemoetkomingen die wel voor de lage inkomens van 
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kracht zijn. Daarbij vindt het CDA het belangrijk dat de voedsel- en kledingbank 
financieel ondersteund wordt.  

Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening is een belangrijk instrument om mensen uit de problematiek 
van schulden te halen. De gemeente kan op een aantal punten deze hulp 
faciliteren. Het CDA stelt het volgende voor: 

Knop schuldhulpverlening op website gemeente duidelijk vindbaar. 

‘SchuldHulpmaatje’

SchuldHulpMaatje kan veel betekenen voor een effectieve uitvoering van 
preventie en vroeg signaleren van schulden en armoede in de gemeente. 
Gemeente biedt ruimte op gemeentehuis voor vrijwilligers van 
‘SchuldHulpMaatje’.  

Preventie door voorlichting op scholen

Niet alleen volwassenen hebben schulden. Ook jongeren hebben in toenemende 
mate problemen met geld. Hulp en goede voorlichting is daarvoor noodzakelijk. 
Scholen maken de kinderen al wegwijs in de maatschappij. Omgaan met geld en 
het gevaar van het opbouwen van schulden moet hier in worden opgenomen. 



Wonen, duurzaamheid 
& verkeer



Betaalbare woningen 
Veel mensen willen graag in Amstelveen wonen of blijven wonen, maar het aantal 
betaalbare huur- en koopwoningen is zeer beperkt. Voorkomen moet worden dat ‘de 
middeninkomens’, waar veel gezinnen met kinderen onder vallen, in Amstelveen niet 
meer kunnen wonen. Dat is belangrijk voor mensen persoonlijk maar ook voor de 
sociale samenhang in de wijken. Daarom vindt het CDA dat er in de komende 
raadsperiode veel meer moet worden ingezet op middeldure huur- en koopwoningen. 

Middeldure huur
Een mooi voorbeeld daarvan is de realisering van 50 middeldure huurwoningen in de 
Scheg die op initiatief van het CDA tot stand zijn gekomen. Wij vinden het daarbij 
van belang dat middeldure huur ook middelduur blijft. Dit kan door met investeerders 
in nieuwbouwprojecten met middeldure huurwoningen afspraken te maken dat voor 
een periode van minimaal 10 jaar slechts beperkte huurstijgingen (bijvoorbeeld 
alleen de inflatie) zijn toegestaan.  Een mix van huur- en koopwoningen (gemengd 
bouwen) in de wijken in Amstelveen heeft onze voorkeur. Hiermee moet bij 
nieuwbouw rekening worden gehouden. Verkoop van sociale huurwoningen door 
Woningbouwverenigingen mag geen doel op zich zijn.  

Kleinere wooneenheden
Om er voor te zorgen dat jongeren in Amstelveen kunnen blijven wonen wil het CDA 
inzetten op kleinere en betaalbare wooneenheden en moet de starterslening 
behouden blijven. Voor ouderen willen wij meer levensloopbestendige woningen 
realiseren zodat zij langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De 
bouw van kleinere wooneenheden en levensloopbestendige woningen sluit aan op 
nieuwe maatschappelijke wensen en zorgt tevens voor meer verhuisbewegingen en 
dus dynamiek op de woningmarkt. 

Ruimte voor nieuwbouw  
Kansen voor nieuwe woningbouwlocaties dienen zich aan op locaties die vrijkomen 
na bedrijfsverplaatsingen. Deze schaarse ruimte zal gezien de toenemende vraag 
naar woningbouw zo efficiënt mogelijk benut moeten worden. Dit betekent volgens 
het CDA dat onderzocht moet worden of gestapelde woningbouw op vrijkomende 
locaties stedenbouwkundig mogelijk en gewenst is. Het CDA wil de 
Bovenkerkerpolder onbebouwd laten. Ook zal beoordeeld moeten worden of er 
binnen de grenzen die het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) aan woningbouw stelt 
ruimte is voor de realisering van nieuwbouw. Wij denken aan het verruimen van de 
grenzen, met name voor de wijk Kronenburg.  

Wonen, duurzaamheid & verkeer
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Eigen initiatief
Het CDA vindt dat de gemeente open moet staan voor particuliere initiatieven. Door 
inwoners zelf een rol te laten spelen in het bouwen van hun eigen woning of buurt, 
wordt de saamhorigheid en onderlinge verbondenheid versterkt en wordt de 
gemeente levendiger. Dat vraagt wel om minder regels. De ruimte die de nieuwe 
Omgevingswet, ingaande in 2020, hiervoor biedt willen wij aangrijpen om 
particuliere initiatieven beter te faciliteren.  

De gemeente stimuleert publiek-private samenwerking. De gemeente en de 
woningcorporatie(s) gaan experimenteren met vernieuwde woonvormen waarbij 
arbeid, wonen en zorg wordt gecombineerd.  De leefomgeving moet ook verbeterd 
worden door het plaatsen van bankjes, waar inwoners, oud en jong elkaar kunnen 
ontmoeten. Voorstellen van inwoners voor het plaatsen van goed toegankelijke en 
aanbrengen van sanitaire voorzieningen moeten zoveel mogelijk worden 
gehonoreerd. Bestaande bankjes moeten goed toegankelijk zijn voor mensen die 
minder goed kunnen lopen.  

AirB&B
AirBnB Amstelveen is een gastvrije gemeente, maar dit mag niet leiden tot overlast 
of extra druk op de woningmarkt. Het CDA is zeer content dat de gemeente op 
initiatief van het CDA strenger handhaaft op particuliere verhuur, onderhuur en 
Airbnb-verhuur van woningen in Amstelveen. Eigenaren die tot deze vorm van 
verhuur overgaan moeten dit melden bij de gemeente, en als het om Airbnb gaat 
mogen zij maximaal 30 dagen per jaar hun huis verhuren aan maximaal 2 personen.  

Groen 
De druk op het stedelijk gebied door een toenemende vraag naar 
woningbouwlocaties wordt steeds groter. Het CDA wil echter dat er een goede 
balans blijft bestaan tussen wonen, groen en recreatie.  Amstelveen staat bekend 
als een groene gemeente. Groengebied Amstelland, de monumentale heemparken 
en het Amsterdamse Bos zijn daar fraaie voorbeelden van.

Het CDA vindt dat de verbindingen tussen deze gebieden versterkt moeten worden. 
De gemeente geeft kansen aan groene buurtprojecten door bewoners zelf 
geïnitieerd en ontwikkeld, zoals buurttuinen en speelnatuur. Het groen in de buurt 
dient afgestemd te zijn op de wensen van de bewoners. De gemeente moet het 
groen ecologisch verantwoord onderhouden door geen chemische middelen te 
gebruiken. Indien de gemeenschapszin groot is en mensen zelf het onderhoud 
willen doen en de leefbaarheid willen verbeteren is het CDA van mening dat hier 
budget voor vrij gemaakt moet worden. 

Duurzaamheid
'De wereld mooier achterlaten dan dat wij haar aantreffen' vormt de kern van de 
CDA-visie op energietransitie. Een duurzame toekomst vraagt om forse  
investeringen in de arbeidsmarkt, de economie en infrastructuur van ons land.
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Daarnaast willen wij aan duurzame initiatieven van bewoners, instellingen en 
ondernemers de ruimte bieden.

Duurzaam bouwen
Bij nieuwbouwprojecten willen wij aandringen op duurzaam bouwen, zoals het 
mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen en ‘nul-op-
de-meter’-woningen. Alle nieuw te bouwen projecten dienen aangesloten te worden 
op alternatieve energiebronnen. In de ontwerpfase van projecten dient meer 
rekening gehouden te worden met hergebruik van het gebouw zodat na enige 
aanpassingen het project een nieuwe toepassing kan krijgen. Projecten dienen 
volledig voorbereid te zijn op de eisen gesteld in het Parijse klimaatakkoord, 
namelijk CO2-neutraal in 2050. Om deze doelstelling te halen geldt dat wij in 2030 
de emissies met de helft moeten hebben gereduceerd Het CDA stimuleert sterk een 
beleid dat er op is gericht dat alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 
2030 CO2- neutraal zijn geïsoleerd. Voorlichting hierover moet de gemeente 
oppakken. 

Van gas los
Op korte termijn wil het CDA starten met het vervangen van de gasaansluitingen 
door een aansluiting op alternatieve energiebronnen. Het uitfaseren van het 
gasleidingennet kan het beste gestart worden in de oudere wijken. Wij willen binnen 
vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke gebouwen, 
zwembad, scholen en sporthallen, verduurzamen, waardoor ze voldoen aan de 
bepalingen van de wet milieubeheer.  Reststromen die overblijven bij het inzamelen 
van afval worden bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken. Het streven moet 
zijn: 1. Voorkomen van afval, 2. Hergebruik, 3. Recycling

Energietransitie
Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de energietransitie in Amstelveen. 
Dit willen wij nadrukkelijk samen oppakken met de provincies en waterschappen om 
in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen. Ook op 
het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. Een voorbeeld van de 
lokale invulling is het stimuleren van het fietsgebruik door goede fietspaden en 
goede voorzieningen voor de fiets. Het CDA wil aansluiten op het initiatief van 
Amsterdam om oude vervuilende bromfietsen te verbieden. 

Bereikbaarheid en mobiliteit
Het CDA vindt het van groot belang dat geheel Amstelveen via het openbaar 
vervoer goed bereikbaar blijft. Verder zal het CDA zich inzetten voor verbetering van 
de oostwestverbindingen in Amstelveen en de bereikbaarheid van belangrijke 
voorzieningen zoals het gemeentehuis en het ziekenhuis.  Bijzondere aandacht 
gaat de komende jaren uit naar de bereikbaarheid van Amstelveen tijdens de 
werkzaamheden in verband met de ombouw van de Amstelveenlijn 51 en de 
verbreding van de A9. Wijkwinkelcentra, bedrijven, het Stadshart maar ook de
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doorstroming van het woon-werkverkeer moeten daar zo min mogelijk hinder van 
ondervinden. Het CDA zal nauwlettend toezien op de uitvoering van de plannen 
die zijn gemaakt om deze bereikbaarheid tussentijds te garanderen en om extra 
maatregelen vragen als dat noodzakelijk mocht zijn. 

Parkeren
Als gevolg van het autogebruik zien wij de druk op Amstelveen toenemen wat 
betreft het parkeren van de auto’s in woonwijken en met name langs de openbaar 
vervoerslijnen richting Amsterdam. Om deze reden geeft het CDA de gemeente de 
ruimte om in overleg met belanghebbenden betaald parkeren in te voeren. 

Veiligheid fietsverkeer
Het CDA wil dat de veiligheid van het fietsverkeer verbeterd door de aanleg van 
meer gescheiden fietsstroken en het invoeren van een maximumsnelheid op 
fietspaden als gevolg van de ontstane mix van fietsen (e-bikes vs bakfietsen). Een 
onderzoek naar drukke en verkeersonveilige routes zoals het Kazernepad en de 
fietspaden langs de Beneluxbaan zal uit moeten wijzen waar de verkeersveiligheid 
verbeteren moet. Ook moeten overal (bijvoorbeeld op rotondes) dezelfde 
verkeersregels worden gehanteerd. 

In het kader van gezond bewegen en de toegenomen verkeersdruk rond scholen 
wil het CDA het gebruik van de fiets stimuleren. Om de veiligheid rond de scholen 
te verbeteren is het belangrijk dat de scholen fiets- en verkeerslessen organiseren 
voor kinderen vanaf 8 jaar, samen met hun ouders. Om de vervoersdruk richting 
het Stadshart te ontlasten dient de toegang per fiets optimaal te zijn. Ook de 
stalling van fietsen maakt hier deel van uit. Daarom wil het CDA een uitbreiding 
van de mogelijkheid voor het stallen van fietsen. 

Fietssnelwegen zijn een goed alternatief voor mensen die met de auto of scooter 
reizen. Wij willen in Amstelveen een pilotproject starten door het fietspad langs de 
Beneluxbaan hiervoor geschikt te maken. Met de komende vernieuwing van de 
Amstelveenlijn ontstaat een geschikte mogelijkheid voor zo'n fietssnelweg. 

Vluchten Schiphol
Het CDA ziet Schiphol als een grote motor voor de werkgelegenheid in de regio, 
maar stelt tevens dat er grenzen gesteld moeten worden aan de uitbreiding van de 
luchthaven met het oog op geluidsoverlast, veiligheid en gezondheid. Het CDA wil 
vasthouden aan het plafond van 500.000 vluchten per jaar en tevens de 
economische functie in de regio (werkgelegenheid) behouden door slimme keuzes 
te maken bij toewijzing van z.g. slots, preferente vluchten. Wij zien hiervoor ook 
een belangrijke rol weggelegd voor vliegveld Lelystad.
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Eerlijke economie

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat 
mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat 
iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar 
het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. 
Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor eigen winst, maar werken waar dat 
kan samen met onderwijsinstellingen en overheden. 

In een eerlijke economie houden wij ook rekening met de andere taken die mensen 
naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere 
zorgtaken. Wij willen kortom goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale 
economie stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien.   Gemeenten kunnen 
belangrijke delen van de economie een klein beetje beïnvloeden. 

Het CDA wil dat de gemeente zo veel mogelijk randvoorwaarden schept voor een 
florerende lokale economie en bedrijven ondersteunt door bijvoorbeeld de regeldruk 
te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.  Het CDA kiest vanuit 
het uitgangspunt van duurzaamheid nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal 
ondernemerschap, waarbij de winst van het bedrijf bijdraagt aan het geven van 
kansen aan mensen en aan duurzaam produceren. Voor het CDA zijn 
familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de bedrijvigheid in de 
samenleving op draait. 

Openingstijden
Het CDA ziet de gevolgen van de verruimde openingstijden op zon- en feestdagen 
en is daarom tegen verruiming van openingstijden van publieke voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld de vuilstort. Wij respecteren de gezinnen en sociale levens, ook 
van de MKB ondernemer. 

Ondernemerschap
Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat in de verschillende fases van 
bedrijfsvoering stimuleren, vooral rondom de huisvesting. Daarnaast is kennisdelen 
het kernbegrip van deze tijd. Startende jonge ondernemers wisselen graag kennis 
uit, en delen voorzieningen. Dit om kosten te drukken, contacten te onderhouden 
en aanvullende diensten te kunnen verlenen. Wij willen hen in Amstelveen 
ondersteunen en ondernemers stimuleren om te groeien.  In Uilenstede, de 
grootste studentenwijk van Nederland, gaan wij ruimte beschikbaar stellen voor 
startups. Het programma 'Zaai' moet worden voortgezet. Hier leren startende 
ondernemers van bestaande ondernemers. 

22

CDA  AMSTELVEEN  VERKIEZINGSPROGRAMMA  2018 -2022



Werkgelegenheid  
De gemeente moet de infrastructuur voor internationale bedrijven op peil houden. 
Het ingestelde beleid om het MKB meer te ondersteunen moet worden voortgezet. 
Wij stimuleren werklozen die willen ondernemen vanuit het re-integratiebudget, of - 
achteraf - uit bespaarde uitkeringen. Wij willen dat er meer capaciteit wordt 
vrijgemaakt voor het opsporen en vervolgen van fraudeurs met uitkeringen. Dat 
kan bovendien helpen om het onderscheid tussen fraude en administratieve fouten 
bij uitkeringsgerechtigden te kunnen vaststellen.  

Gezonde gemeentefinanciën 
Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lage lasten en een 
eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Het grootste deel van de 
gemeentebegroting bestaat uit geld van de Rijksoverheid. De rest komt uit lokale 
heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, 
opgebracht door de inwoners van de gemeente. 

Financieel beleid
Wij hebben de overtuiging dat wij duurzaam moeten omgaan met de financiële 
middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het 
CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale 
lasten. Financiële middelen, bijvoorbeeld bedoeld voor zorg, werk of 
maatschappelijke ondersteuning, die niet direct aangewend worden, dienen 
gereserveerd te blijven voor deze doelen in de toekomst, door deze z.g. te 
oormerken.  Sparen door de gemeente is voor het CDA geen doel op zich maar 
moet nodig zijn voor investeringen die niet uit de lopende inkomsten gedaan 
kunnen worden. 
(vervangings-)Investeringen moeten daarbij altijd gebeuren en niet worden 
uitgesteld.  

OZB
Het CDA Amstelveen is altijd voorstander geweest dat het OZB-tarief een 
constante en voorspelbare uitgave is voor huishoudens, alleen aangepast aan 
inflatie. Dat willen wij zo houden. De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en 
investeringen vormt geen doel op zich. Zij dragen bij aan een maatschappelijk doel. 

Weerstandsvermogen
Wij leven niet in de waan van de dag. Wij zorgen dus ook voor voldoende 
weerstandsvermogen. Er is niets geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om 
die reden worden de volgende gegevens openbaar gemaakt: 

• Een overzicht van de uitgaven van de gemeente van het vorige jaar
• Declaraties van bestuurders
• Subsidies van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen
• Taken die de gesubsidieerde instellingen uitvoeren. 
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Grondbeleid
Qua grondbeleid hebben wij de belangen van onze inwoners scherp voor 
ogen. Het bouwen van woningen of het verkopen van grond mag niet bedoeld 
zijn om de begroting sluitend te krijgen. De gemeente moet een ordelijk 
financieel beleid voeren en reserveren voor te voorziene lasten van 
onderhoud van de openbare ruimte en herstructurering. 





www.cda.nl/noord-holland/amstelveen/

 CDA Amstelveen
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