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INLEIDING 

 

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is een onafhankelijke, lokale partij met maar een doel 
voor ogen: opkomen voor het belang van Amstelveen en de Amstelveners. Met 25 jaar 
vertegenwoordiging in de Gemeenteraad en acht jaar in het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft bbA zijn waarde in de Amstelveense samenleving bewezen.  

BbA is opgericht door en voor Amstelveners. Door burgers die het bijzondere karakter van 
Amstelveen willen behouden en staan voor het behoud van het Cultureel Erfgoed van 
Amstelveen zoals onze historische gebouwen, monumenten, bijzondere architectuur en 
prachtige heemparken.  

BbA staat ook voor het continu verbeteren van een goede woon-, leef-, zorg- en 
welzijnsomgeving binnen Amstelveen. BbA heeft daarbij oog voor de ontwikkelingen op 
regionaal, provinciaal en nationaal niveau. Voor bbA betekent dit dat wij continu een 
vertaalslag maken naar de impact die deze ontwikkelingen kunnen hebben voor ons als 
Amstelveners. Met name de steeds belangrijkere regionale samenwerkingsverbanden, zoals 
op het gebied van verkeer en veiligheid, brengen met zich mee dat wij sterk moeten staan 
om ons eigen Amstelveense geluid door te laten klinken. 

BbA maakt zich ook sterk voor een Amstelveense gemeenschap waar de burger echt gezien 
en gehoord wordt, waar burgers kunnen meedenken en meebeslissen en waar 
burgerparticipatie als de normaalste zaak van de wereld wordt gezien. Bba wil actief 
bijdragen aan het ontwikkelen en invoeren van nieuwe vormen van burgerinspraak, zoals de 
stadsgesprekken. Burgerinitiatieven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het wettelijke 
Right to Challenge waarbij bewoners zelf het initiatief kunnen nemen een dienst uit te 
voeren als zij denken dat het beter of anders kan, worden door bbA van harte ondersteund. 

BbA wil dat de gemeente zichtbaar en aanwezig is in buurten en wijken. Waar de burger 
centraal staat, moet de overheid beschikbaar zijn. De buurtregisseur, de wijkagent, de 
inkomensconsulent, de zorgprofessional, moeten hun plaats hebben in de wijken dichtbij de 
inwoners van Amstelveen. Wijkplatforms en wijkcentra spelen daarbij een belangrijke rol.  

BbA wil ook dat de burger bij de uitvoering centraal staat. Dat klinkt simpel, maar is het 
niet. Er moet persoonlijk maatwerk komen, waarbij de vraag van de burger leidend is. Eerst 
vragen wat er nodig is en goed luisteren wanneer een burger een zorgvraag aan de 
gemeente stelt. Dus niet eenzijdig vanachter een bureau een oplossing bedenken. Dat 
vraagt om een cultuuromslag, een flexibele ambtelijke organisatie en flexibele werkwijzen, 
ondersteunende informatisering en digitalisering, en een praktijk waarvan de burger de 
resultaten daadwerkelijk ziet en ervaart.  

In ons programma schetsen wij op hoofdlijnen hoe deze uitgangspunten kunnen worden 
vertaald naar een goede woon-, leef, zorg- en welzijnsomgeving. Niet in beton gegoten, 
maar dynamisch en in sterke verbinding met u als burger van Amstelveen. Want bbA 
vertegenwoordigt uw belangen.  
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1. EEN GOEDE WOONOMGEVING 

 

1.1.  WONINGBOUW 

Behoud van een goede en prettige woonomgeving brengt met zich mee dat er een grens is 
aan het aantal nieuwe woningen dat nog gebouwd kan worden in Amstelveen. Die omvang 
is nu bepaald op ongeveer 5200 woningen. Meer ruimte is er niet en meer ruimte willen wij 
ook niet creëren omdat dat ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Wij willen geen 
verdere verdichting van de openbare ruimte en geen groen of speelruimten opofferen.  

Als het niet anders kan, dan accepteert Burgerbelangen Amstelveen dat er in de hoogte 
gebouwd wordt, maar niet ten koste van het groen. Waar mogelijk en zinvol willen wij 
leegstaande kantoor- en bedrijfsgebouwen hergebruiken en omvormen tot woningen, in het 
bijzonder studentenwoningen en levensloopbestendige appartementen voor ouderen. 

Waar gebouwd wordt, wil bbA vooral de gemengde woonfunctie stimuleren en het accent 
leggen op starterswoningen, middel dure huur met huren net boven de sociale sectorhuur 
en koopwoningen. Daarnaast vindt bbA dat de bouw van meer seniorenwoningen of 
levensloopbestendige woningen noodzakelijk is vanwege het toenemende aantal senioren 
dat deel uitmaakt van onze Amstelveense bevolking.  

Energiezuinig en duurzaam bouwen met het oog op de toekomst is een vanzelfsprekendheid 
voor bbA. BbA stimuleert de inzet van nieuwe ontwikkelingen en innovaties, zoals 
bijvoorbeeld het vervangen van gas door andere, minder vervuilende energievormen. 
Tegelijk zetten wij voort waar bbA rondom woningbouw altijd mee bezig is geweest, 
namelijk het stimuleren van afvalscheiding, milieuvriendelijke onkruidbestrijding, uitbreiding 
van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s en meer groen. Het groen niet alleen 
voor de verfraaiing, maar ook om bij te dragen aan een schonere lucht door het planten van 
de juiste bomen en struiken ( de zogenaamde “ CO2 junks”). 

 

1.2.  WONINGMARKT EN WONINGVERHUUR 

Wat de sociale huursector betreft wil Burgerbelangen Amstelveen doorstroming in 
huurwoningen bevorderen en scheef wonen tegengaan. Amstelveners zouden, anders dan 
nu het geval is als gevolg van landelijke regelgeving, voorrang moeten krijgen bij de 
toewijzing van sociale huurwoningen. BbA wil samen met de woningbouwcoöperaties 
werken aan passende oplossingen en waar mogelijk invloed uitoefenen om knellende 
landelijke regelgeving op dit punt te wijzigen. 

Doorstroming in sociale huurwoningen is in ieders belang. Voor inwoners die op basis van 
hun gestegen inkomen geen aanspraak meer zouden moeten maken op een gesubsidieerde 
sociale huurwoning, moeten oplossingen worden gevonden die doorstroming mogelijk 
maken. Sociale woningbouw moet ten goede komen aan degenen die daar op grond van 
hun inkomenspositie, echt recht op hebben. 
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1.3.  STADSVERNIEUWING EN RENOVATIE 

Naast het bouwen van nieuwe woningen zet Burgerbelangen Amstelveen zich in voor de 
versterking van de woon- en leefkwaliteit in de wijken. Dat betekent concreet dat bbA, met 
behoud van het karakter van de wijken, wil investeren in en werken aan stedelijke 
vernieuwing en renovatie. Karakter zoals van het Oude Dorp en zoals van de Schilderswijk, 
waar woningen in bezit van Unibail gewoon woningen moeten blijven. BbA staat en blijft 
staan voor het behoud van ons Amstelveens Cultureel Erfgoed, zoals onze historische 
gebouwen, onze monumenten, onze bijzondere architectuur en onze heemparken. 

Om de woon- en leef kwaliteit voor alle burgers in stand te houden willen wij ook dat 
ontwikkelingen zoals Airbnb verhuur strak wordt gereguleerd. BbA staat voor een sociaal en 
prettig woon- en leefklimaat, dat niet structureel verstoord mag worden door het te lang 
verhuren van woningen, die bestemd zijn voor permanente bewoning. BbA streeft daarom 
naar heldere regelgeving en handhaving. 

 

1.4. OMGEVINGSWET 

De Omgevingswet is uitgesteld maar wordt naar verwachting in 2019 van kracht. Met de 
Omgevingswet wil de overheid de regels voor de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland 
vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet geeft meer mogelijkheden voor lokale 
besturen en ondernemers. Naast de wettelijke wijzigingen, die bbA nauwlettend volgt, 
betekent de stelselherziening ook veel voor de werkwijze van alle overheidslagen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van bestemmingsplannen en vergunningverlening. Dit alles vraagt 
om een cultuuromslag van de ambtelijke organisatie. BbA wil hierop anticiperen en daarom 
al in 2018, samen met de Raad, B en W en de inwoners ermee aan de slag. 

In het nieuwe collegeprogramma dient dit onderwerp prioriteit te krijgen. “Aan de slag met 
de Omgevingswet” praktisch en participerend.  

 

1.5. WONEN EN WERKEN 

De woon- en werkfunctie van Amstelveen gaan niet altijd samen; veel inwoners werken 
buiten de stad, maar ook vele mensen van buiten de stad komen hier om te werken. Als 
ondernemer, als werknemer, of als consument maken wij allemaal deel uit van en maken 
gebruik van onze lokale economie. Die wil Burgerbelangen Amstelveen gezond houden, met 
een goed vestigingsklimaat voor (inter)nationale bedrijven, met voldoende bedrijfsruimte 
voor het midden- en kleinbedrijf, met het stimuleren van de lokale detailhandelsbedrijven in 
de diverse winkelcentra in de wijken en met een Stadshart dat zich steeds meer het hart 
van de stad mag noemen.  

Dat een goede bereikbaarheid van Amstelveen daarbij van essentieel belang is, staat buiten 
kijf en is iets waar bbA zich hard voor blijft maken. 

 

    1.6 Werk en economie 

De aantrekkingskracht van en het goede vestigingsklimaat binnen Amstelveen voor ( inter) 
nationale bedrijven is een groot goed en willen wij zeker in stand houden. Maar bbA wil ook 
voldoende bedrijfsruimte realiseren voor het MKB en de kleinere detailhandelsbedrijven. 
Jonge en startende ondernemers die vanuit onze stad hun activiteiten willen ontwikkelen 
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moeten daarvoor de mogelijkheden krijgen. Ondernemers hebben letterlijk en figuurlijk 
ruimte nodig. Daarom wil bbA ook de regeldruk zoveel mogelijk beperken voor 
ondernemers. 

 

1.7 OPENBAAR VERVOER 

Burgerbelangen Amstelveen wil geen verdere afbraak van de openbaar 
vervoervoorzieningen. Het gaat voor ons om meer dan openbaar vervoer; het gaat om een 
goede bereikbaarheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Met onder andere de vele 
scholieren, studenten en de grote groep senioren is de behoefte aan een fijnmazig 
vervoersnetwerk groot. Concreet gaat het dus om voldoende haltes op loopbare afstanden, 
maar ook op de juiste afstemming van dienstregelingen en inzet van hoogfrequent 
vervangend busvervoer tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn. 

Een goede aansluiting op de regio is een harde noodzaak om de bereikbaarheid van en naar 
Amstelveen te waarborgen. Voldoende parkeergelegenheid voor forenzen en P&R faciliteiten 
- en als het moet het reguleren van het parkeren in de wijken- horen daarbij. 

De grote infrastructurele werken die gaan plaatsvinden, zoals de verbreding en gedeeltelijke 
overkapping van de A9 en de verbouwing van de Amstelveenlijn, moeten samengaan met 
een goede bereikbaarheid van de stad en een sterk openbaar vervoer. Vaststaat dat de A9-
omgeving op de schop gaat en ook dat bbA zich hard zal maken voor het nodige maatwerk 
met tijdelijke en creatieve oplossingen om de overlast zoveel mogelijk te beperken en een 
optimale bereikbaarheid van de stad voor iedereen te behouden. 

 

1.8. VERKEERSVEILIGHEID 

Op het punt van verkeersveiligheid blijft grote oplettendheid geboden. Hoewel er veel geld 
is uitgetrokken voor de aanpak van een aantal gevaarlijke kruispunten in de stad, blijft het 
aantal ongelukken fors. Niet wachten tot het te laat is, maar prioriteit geven aan het 
terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. 

Om de letterlijk snelle ontwikkelingen van fiets- en scooterverkeer bij te houden, zet 
Burgerbelangen Amstelveen ook in op het versneld aanpassen en veilig maken van onze 
fietspaden.   

 

1.9. SCHIPHOL 

Burgerbelangen Amstelveen erkent de economische waarde van Schiphol voor Amstelveen 
en de regio. Tegelijk worden wij, burgers van Amstelveen, onvoldoende gehoord en gezien. 
Dat moet anders. Het gegoochel met cijfers en de onjuiste en ontijdige berichtgeving over 
geluidsoverlast, uitstoot en vliegbewegingen zorgt voor veel maatschappelijke onrust in 
Amstelveen. BbA wil dat er een eind komt aan het interpreteren van cijfers in eigen 
voordeel. Het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) treedt per 1 januari 2018 in 
werking. BbA hecht er aan dat de gemaakte afspraken over de geluidsbelasting en de 
manier waarop door Schiphol wordt omgegaan met klachten, worden nagekomen. Schiphol 
en de Rijksoverheid zullen het vertrouwen bij onze inwoners moeten herstellen.  

BbA zal er zorg voor dragen dat onze opvattingen over milieu, duurzaamheid en veiligheid 
samen met thema’s als geluidsoverlast en vliegbewegingen, prominent op de agenda over 
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de toekomst van Schiphol komen. Een inhoudelijk sterke vertegenwoordiging in de 
metropoolregio moet daar aan bijdragen. Schiphol is in dat opzicht exemplarisch voor het 
belang van onze vertegenwoordiging in de regio. BbA is er voor Amstelveen en juist daarom 
willen wij u zo sterk als mogelijk is vertegenwoordigen in de regio.  

BbA vindt ook dat de grenzen van de mogelijkheden voor Schiphol beter in kaart moeten 
worden gebracht en dat de alternatieven voor deze luchthaven, zoals vakantievluchten via 
luchthaven Lelystad, zo snel mogelijk moeten worden benut. De leefbaarheid voor bewoners 
van Amstelveen heeft voor bbA prioriteit. Aan de gezondheid en veiligheid van onze 
inwoners mag niet worden getornd.  

 

 

2. EEN GOEDE LEEFOMGEVING 

 

2.1.  DE OPENBARE RUIMTE 

De openbare ruimte is het altijd zichtbare visitekaartje waarin wij als Amstelveense 
inwoners veel tijd doorbrengen en elkaar ontmoeten. Een aantrekkelijke openbare ruimte 
draagt bij aan de economische waarde en de sociale veiligheid van de omgeving. Investeren 
in en goed onderhoud van de openbare ruimte vindt Burgerbelangen Amstelveen daarom 
van groot belang.  

Hoe de openbare ruimte wordt ervaren kan worden uitgedrukt in een cijfer; de 
beeldkwaliteit. Waar op een schaal van 1 tot en met 5 de beeldkwaliteit nu 4 is, streeft bbA 
ernaar daar een 5 van te maken. Wij willen de “Amstelveense” maat terugzien in de 
beeldkwaliteit; wat bbA betreft een norm die past bij de ambitie van Amstelveen om 
“bovenaan” mee te doen als het gaat om beheer van de openbare ruimte. En dat alles 
natuurlijk op een manier waarbij wij optimaal bijdragen aan een schoner milieu en beter 
klimaat. 

Wie beter dan de bewoner in de wijk zelf is in staat om de kwaliteit van zijn leefomgeving 
en dus ook de openbare ruimte te boordelen. Wat bbA betreft zetten wij daarom hoog in om 
de buurtschouw nieuw leven in te blazen, zodat wij samen met bewoners kunnen kijken 
naar wat nodig is, wat mogelijk is en waar kansen liggen. Van schouw naar realisatie, 
evaluatie en weer naar nieuwe buurtinitiatieven.  

 

2.2.  GROEN 

“Stad in het groen” is wat Amstelveen is en moet blijven. Door het juiste groen, de 
zogenaamde CO2 junks, te planten dragen wij ook bij aan vermindering van de CO2 in de 
lucht en het voorkomen van hittestress. BbA wil geen verdere verdichting door bebouwing 
en wil niet dat er groen wordt ingeleverd voor asfalt. Wel zijn wij natuurlijk voorstander van 
“ groene daken” en bouwen in combinatie met verticaal groen. Wat ons betreft beperken wij 
dat niet tot uitsluitend nieuwbouw, maar ook bij toekomstige renovatieprojecten willen wij 
bij eigenaren nut en noodzaak van groen over het voetlicht brengen. Samen zullen we de 
mogelijkheden voor meer groen verkennen en zo veel mogelijk benutten. 

BbA staat voor handhaving van het huidige openbare groen en wil dat er in groen 
geïnvesteerd wordt om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van groen over alle 
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wijken van de stad. Zoals eerder gezegd, blijvend en goed onderhoud is nodig door een 
actieve en creatieve gemeente die ook het initiatief neemt om de burger daar direct bij te 
betrekken. 

“Stad in het groen” betekent voor bbA ook dat de groene poldergordel rondom Amstelveen 
behouden moet blijven. Wij staan voor het groene, rustige en open karakter van de polders 
en willen dat samen met de bewoners van de polders blijvend beschermen en toegankelijk 
houden voor bezoekers die er kunnen genieten van de natuur. 

Groen staat ook in verbinding met recreatie. BbA is voorstander van het handhaven van de 
Poel als natuur- en wandelgebied en wil de mogelijkheden, die de Poel als recreatieplas 
biedt niet onbenut laten. 

 

2.3.  KLIMAAT 

Een groene stad alleen is niet voldoende. Wat Burgerbelangen Amstelveen betreft zetten wij 
als gemeente in om op alle mogelijke manieren een bijdrage te leveren aan een beter 
klimaat. Zo krijgt ook Amstelveen steeds meer te maken met extremere en nattere 
seizoenen, dat zorgt voor veel wateroverlast. De veel voorkomende verstening van de 
tuinen beperkt de noodzakelijke waterafvoer. BbA wil toewerken naar “droge” wijken door 
daar met bewoners plannen voor te ontwikkelen. Alternatief voor de verstening van tuinen 
zou bijvoorbeeld het gesubsidieerd plaatsen van tuinafscheidingen, die water kunnen 
opvangen, kunnen zijn. Klimaatadaptatie, waarbij wij ons continu aanpassen aan het 
actuele en verwachte klimaat staat bij bbA hoog in het vaandel. Wij willen de schade die 
gepaard kan gaan met klimaatverandering beperken en de kansen die klimaatverandering 
biedt benutten 

 

2.4.  DUURZAAMHEID 

Mensen maken een duurzaam Amstelveen. Kennis is daarbij heel belangrijk. Burgers 
moeten daarom geïnformeerd worden hoe zij zelf bij kunnen dragen. Stimuleren van het 
verzamelen, delen en borgen van kennis vinden wij een belangrijke taak van de gemeente 
richting de burger. Zo stellen wij de burger in staat zelf de regie te nemen. 

Burgerbelangen Amstelveen wil participatie op het gebied van energiebesparing en 
duurzaamheid vanuit de samenleving stimuleren en wil dat daarvoor participatievormen 
worden ontwikkeld en ingezet. Burgers moeten eigenaar kunnen zijn van 
duurzaamheidsprojecten waarvoor zij gezamenlijk opdrachtgever zijn (het zogenaamd 
collectief particulier opdrachtgeverschap). BbA is er voorstander van dat de gemeente 
dergelijke initiatieven stimuleert en ondersteunt. 

BbA wil dat de wijkcentra een belangrijke doorverwijsfunctie gaan vervullen naar de 
duurzaamheids- en energieloketten waar voorlichting kan worden gegeven, ondersteuning 
kan worden geleverd bij subsidieaanvragen, projecten (zoals b.v. afvalscheiding en zonne-
energie) kunnen worden geëvalueerd en burgerinitiatieven worden gebundeld. De 
wijkcentra zijn ook de plek van waaruit de gemeente actief de beschikbare subsidies voor 
duurzaamheidsprojecten kan uitventen. 

BbA wil ruimte voor de burger en burgerinitiatieven, zodat initiatieven bijvoorbeeld op het 
gebied van het plaatsen van zonnepanelen, windturbines en water opvangende 
tuinafscheidingen, tot hun recht kunnen komen. De participerende rol van de burger brengt 
ook met zich mee dat obstakels en problemen tussen verschillende deelbelangen op een 
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natuurlijke manier door de burgers zelf moeten worden opgelost ( eventueel met 
bemiddeling vanuit de gemeente).  

BbA wil het gevoerde beleid van de afgelopen jaren, van het college en van onze bbA-
wethouder in het bijzonder, op het gebied van duurzaamheid graag voortzetten. De 
duurzaamheidsdoelstellingen zijn ambitieus en resultaten zeer bemoedigend. Alle reden 
voor bbA om die lijn door te trekken. 

Belangrijke stappen kunnen nog worden gezet, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam en 
toekomstgericht bouwen, het door voorlichting en subsidiering stimuleren van het 
vervangen van gas door andere, minder vervuilende energievormen, het stimuleren en 
faciliteren van elektrisch rijden, het bevorderen van energieneutraal openbaar vervoer en 
het organiseren van maatwerk bij de afvalscheiding bij woon- werkcomplexen zoals 
verpleeg- en verzorgingshuizen, sportverenigingen, seniorenwoningen, scholen en 
appartementsgebouwen. 

 

2.5.  OVERLAST 

Overlast in welke vorm dan ook is een rechtstreekse aantasting van de goede leefomgeving 
waar Burgerbelangen Amstelveen voor staat. Vandalisme, vervuiling, zwerfvuil, lawaai en 
vele andere zaken zijn daar debet aan. Door de buurtschouw in ere te herstellen en er zorg 
voor te dragen dat de regie op leefbaarheid en beeldkwaliteit wordt hersteld wil bbA de 
goede leefomgeving behouden en waar nodig herstellen.  

Buurtschouw, stadsgesprekken en andere vormen van participatie kunnen daaraan 
bijdragen. Het moet voor de burger duidelijk zijn waar hij/zij met zijn zorgen over overlast 
terecht kan. Vervuiling pakken we samen met de buurten en inwoners aan, waarbij de 
gemeente middelen beschikbaar moet stellen. Tegelijkertijd willen wij dat de vervuiler 
betaalt, dus afvalinzamelaars samen met handhavers in de straat om overtreders meteen te 
beboeten.  

Juist als het om leefomgeving en overlast gaat wil BbA dat de ambtelijke organisatie de 
burgers volgt en niet andersom. Wij willen een dienstverlenende gemeente, dienstbaar aan 
de burger. Bereikbaar, toegankelijk, adequaat, transparant en betrouwbaar. Dus “zeggen 
wat je doet en doen wat je zegt”. Kortom, een raadhuis verder van de Poel en dichter bij de 
burger. 

 

2.6.  VEILIGHEID 

Veiligheid in de wijken is een essentiële voorwaarde om een goede leefomgeving te creëren. 
Inbraken, geweldsmisdrijven, overvallen, straatterreur en wietplantages horen daar niet bij. 
Onze politie moet zichtbaar zijn op straat en schade moet worden verhaald op de daders. 
De druk op de politiecapaciteit vanuit de regio en met name Amsterdam, mag niet ten koste 
gaan van de personele bezetting van Amstelveen. Koste wat het kost moet worden 
vermeden dat Amstelveen de “ veilige” thuishaven gaat worden van (inter)nationaal 
opererende bendes en criminelen. 

Burgerbelangen Amstelveen vindt dat burgers en overheid op het gebied van veiligheid 
samen kunnen en moeten optrekken. Veiligheid creëer je samen met de Amstelveense 
burgers, want zij zijn de ogen en oren van onze stad. Samen optrekken met de politie, want 
zij zijn de experts in het opsporen en handhaven. 
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BbA wil dat onveilige plekken in de buurten in kaart worden gebracht om ervoor te zorgen 
dat ze weer veilig worden. Dat kan bijvoorbeeld door het stimuleren van de buurt-app, door 
meer preventieadviezen aan inwoners te geven, door het contact met de bewoners en de 
wijkagent te intensiveren zodat voor de politie een sterke informatiepositie wordt gecreëerd 
en verder door resultaten terug te koppelen aan de burgers. 

 

3. EEN GOEDE ZORG- EN WELZIJNSOMGEVING 

 

3.1.  ZORG EN WELZIJN 

Burgerbelangen Amstelveen wil er staan voor alle doelgroepen die extra aandacht en zorg 
nodig hebben, zoals ouderen, dementerenden, mensen die eenzaam zijn, jongeren met 
problemen enz. Daar is maatwerk voor nodig. Maatwerk op Amstelveense maat. Wij willen 
een inclusieve stad zijn, dat wil zeggen dat wij in staat willen zijn alle benodigde zorg te 
leveren op de meest toegankelijke, effectieve en doelgerichte manier.  

Een cultuuromslag in de ambtelijke organisaties is noodzakelijk. Wij willen het maximale 
doen om de zelfredzaamheid te bevorderen. Maar voor wie dat niet mogelijk is moet er hulp 
worden geboden, zonder bureaucratie, zonder schotten tussen loketten en instanties, met 
een integrale benadering zonder cumulatie van onnodige kosten. In onze visie moeten 
daarbij processen de burgers volgen en niet andersom. De ambitie van bbA is dat burgers 
beter worden geïnformeerd waar ze terecht kunnen en waar zij recht op hebben, dat de 
zorg toegankelijk is en dat er zinnige zorg wordt geleverd waarbij kwaliteit en doelmatigheid 
in balans zijn. Zorg vanuit een benadering die afgestemd is op de persoonlijke situatie en 
gericht is op het doel dat we met de zorg voor die specifieke burger willen bereiken. Zorg op 
maat en zorg met kwaliteit! 

BbA wil binnen de gemeenteraad focussen op de zorginkoop en de uitvoering van de zorg, 
vaststellen wat er misgaat en in het verlengde daarvan beleid aanpassen. Daarom willen wij 
dicht op de uitvoering en de resultaten zitten. Waar inwoners en zorgprofessionals last 
hebben van regels en voorschriften willen wij bijstellen op basis van waar het mis gaat in de 
uitvoering.  

BbA wil aan de voorkant van de zorg inzetten op versterking van preventie en vroege 
signalering, maar ook specifieke aandacht geven aan jeugd ggz ( jonger en ouder dan 18 
jaar !), schuldhulpverlening en de zogenaamde meer-probleemgezinnen. 

Voor de jeugd geldt met name dat de schooluitval, de schuldenproblematiek en het 
drugsgebruik, al dan niet in combinatie, vraagt om een intensieve aanpak. Enerzijds door de 
problemen in te dammen voordat hele groepen definitief wegvallen uit onze maatschappij, 
anderzijds door intensivering van voorlichting, preventie en vroege signalering. 

Bij ouderen speelt met name de toenemende vereenzaming een belangrijke rol. Ook hier is 
vroege signalering van groot belang en vraagt deze problematiek om actieve inzet van 
vrijwilligers en professionals om de aansluiting met anderen te bewerkstelligen en bij te 
dragen aan zingeving aan het leven. 

Waar de oudere inwoner langer zelfstandig thuis kan en wil wonen is een optimale 
combinatie van informele en formele zorg gewenst. BbA is voorstander van het 
ondersteunen en faciliteren van sterke netwerken in de wijken, waardoor de burger altijd 
informele hulp in de buurt heeft en de juiste weg weet te vinden naar lokale instanties die 
formele zorg bieden. Uitgangspunt is dat er goed contact is tussen inwoners onderling en 



	

Verkiezingsprogramma Burgerbelangen Amstelveen 2018-2022 

	
11	

tussen inwoners en zorgprofessionals. Zelfredzaamheid staat hierin voorop. Wanneer 
bewoners er samen niet uitkomen kan desgewenst een professional ingezet worden. 
Resultaat is grotere sociale betrokkenheid in de buurt waarin iedere inwoner zich thuis voelt 
en het welzijn in de gemeente stijgt. Een groei in welzijn betekent een daling in 
zorgbehoefte en daarmee ook een daling in de zorgkosten.  

Zorgkosten maken een belangrijk deel uit van de totale gemeentelijke begroting. BbA wil 
daarom ook resultaten kunnen meten door te controleren, te monitoren en te evalueren. 
Daarbinnen past ook om met elkaar het gesprek aan te gaan over de relatie tussen 
zorgkosten en opbrengsten, want wij willen zekerheid dat de bestede bedragen effectief en 
zinvol zijn besteed.  

 

3.2.  ONDERWIJS 

Burgerbelangen Amstelveen is blij met de sterk verbeterde huisvesting van het onderwijs in 
de afgelopen jaren en met de investeringen in de verbeteringen en vernieuwingen van 
schoolgebouwen in Amstelveen, die op dit moment plaatsvinden. Tegelijk realiseren wij ons 
dat onze scholen aantrekkelijk zijn voor leerlingen van buiten Amstelveen. BbA wil daarom 
dat er voldoende scholen en onderwijsplekken voor Amstelveense kinderen worden 
gegarandeerd. 

Brede scholen hebben de voorkeur van bbA, waar leren en opleiden vanuit maximale 
condities werkelijkheid kan worden. Ook ruimte voor internationaal onderwijs, excellente 
leerlingen en onderwijs gericht op vakmanschap verdienen een plaats binnen Amstelveen. 

Tegelijk moet het percentage uitval op de Amstelveense scholen drastisch omlaag. BbA wil 
met de scholen in overleg hoe dit percentage omlaag kan worden gebracht. Tegelijkertijd 
vindt bbA dat leerplichtambtenaren de leerplicht aantoonbaar moeten controleren en 
effectief moeten bijdragen aan het verlagen van schoolverzuim.  

Het aantal buitenlandse kinderen in onze gemeente stijgt. BbA vindt taalonderwijs daarom 
belangrijk voor de integratie van deze kinderen en hun ouders, ook omdat het bijdraagt aan 
emancipatie en sociaal maatschappelijke contacten. Maar ook op het terugdringen van het 
aantal laaggeletterden in Amstelveen moet worden ingezet. BbA wil dat iedereen in 
Amstelveen de kans krijgt om onze taal te spreken en te leren lezen en schrijven.  

 

3.3.  SPORT EN BEWEGEN 

Voldoende beweging verlengt het aantal gezonde levensjaren, verkleint de kans op 
obesitas, verlaagt zorgkosten, leidt tot minder ziekteverzuim en zorgt ook voor een 
levendige en vitale stad. Sport is en blijft daarom voor Burgerbelangen Amstelveen heel 
belangrijk in onze samenleving.  

Sport hoort voor iedereen van jong tot oud, met of zonder beperking, toegankelijk en 
laagdrempelig te zijn. Deelname moet vooral actief, en waar nodig ook financieel, te  
worden gestimuleerd. BbA staat voor een ruimhartig beleid om breedte- en competitiesport 
te faciliteren. Dat brengt ook met zich mee dat sportfaciliteiten beschikbaar moeten zijn en 
blijven binnen de woonkernen en wijken. In dat kader moet ook worden gedacht aan 
speelveldjes en kleinere sportvoorzieningen. 

BbA pleit voor intensieve samenwerking tussen sportverenigingen, scholen, buurt- en 
wijkcentra, ouderencentra en zorginstellingen om hun faciliteiten ter beschikking te stellen 
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en sportcomplexen optimaal te benutten. Initiatieven en experimenten op dit gebied 
behoren door de gemeente te worden gestimuleerd en, zo nodig, financieel te worden 
ondersteund. BbA streeft ernaar van Amstelveen een “ bewegende stad” te maken. 

De Amstelveense traditie in de topsport mag niet verloren gaan. BbA wil investeren in 
herstel van het topsportklimaat in Amstelveen. De belangrijke voortrekkersrol van topsport 
en topsporters moet blijvend worden benut om de breedtesport verder te ontwikkelen. 

 

3.4.  KUNST EN CULTUUR 

Cultuur verbindt en is, net als sport, van essentieel belang voor onze Amstelveense 
samenleving. De kunst en cultuursector van Amstelveen behoort tot ons lokale erfgoed. 
Vaandeldragers als het Cobra Museum en het Museum Jan van der Togt zijn samen met 
P60, de schouwburg en het nieuw gevormde Platform C bepalend voor het culturele aanbod 
in Amstelveen. 

De verankering van kunst en cultuur behoort, wat Burgerbelangen Amstelveen betreft, in 
het onderwijs te liggen. Dat is de plaats om jonge inwoners van Amstelveen vertrouwd te 
maken met uitingen van kunst en cultuur. BbA vindt dan ook dat het muziekonderwijs weer 
terug in de klas moet. Impulsen, ook financieel, op dat gebied worden door bbA gesteund. 

De ambitie van het Bostheater om te komen tot een Cultuureiland wordt door bbA van harte 
ondersteund, mede gezien de hechte relatie die het Bostheater onderhoudt met onder 
andere het Keizer Karel College en P60. Uitbreiding van de programmering en vergroten van 
de publiekscapaciteit kan een prachtige aanvulling zijn op het Amstelveense cultuuraanbod 
voor de zomermaanden.

Om activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in stand te houden is de betrokkenheid 
van de burger essentieel. Een mooi en breed aanbod moet appelleren aan de vraag. Voor 
elk wat wils, omdat kunst en cultuur voor iedereen is en niet alleen voor de elite bereikbaar 
moet zijn.  

Ook in financiële zin hoort de kunst en cultuursector voor iedereen bereikbaar te zijn. 
Evenals in de sport, hoort de gemeente ook hier een ruimhartig beleid te voeren. 

 


