
 

 

INHOUD 

1. Inleiding 
 

2. Wonen 
 
3. Werken  
 
4. Onderwijs 
 
5. Duurzaamheid 
 
6. Ruimte en Mobiliteit 
 
7. Cultuur en Sport 
 
8. Recreatie en Toerisme 
 
9. Zorg en Welzijn 
 
10. Participatie 
 
11. Informeren  

 
12. Bewaken en Financieren  

 
 
 

Disclaimer:  Dit beknopte verkiezingsprogramma is een extract van het officiële 
verkiezingsprogramma van Burgerbelangen Amstelveen | bbA. Voor de samenhang en nuances 
verwijzen wij naar het officiële, volledige verkiezingsprogramma, dat u hier kunt downloaden. 



 

www.burgerbelangen-amstelveen.nl      |     MISSCHIEN WEL DE BESTE PARTIJ VAN AMSTELVEEN     |     januari 2022 

 
2/10 

1. Inleiding 

1.1 Amstelveen is in ontwikkeling en groeit 

ü We kiezen voor een leefbare, groene, ruimtelijke stad met een beheersbare groei tot 
110.000 inwoners.  

     1.2 Werken aan de toekomst van Amstelveen 

ü We zetten ons in voor een toekomstperspectief en bestaanszekerheid voor alle 
Amstelveners, waarbij iedereen ertoe doet en iedereen meedoet; niemand 
uitgezonderd. We staat voor insluiten, niet uitsluiten! 

ü We gaan voor een brede samenwerking in de gemeenteraad en nemen 
verantwoordelijkheid om Amstelveen en al haar inwoners een toekomst te bieden in 
een leefbare stad met een warm en sociaal gezicht. 

     1.3 Amstelveners zijn wij allemaal 

ü We staan voor een inclusieve en diverse stad waar het prettig wonen en werken is in 
de vele karakteristieke buurten en wijken. 
 

2. Wonen | Wonen in het groen 
  
2.1. Woningbouw 

Bouwen in balans 

ü We realiseren bestaande en nieuwe bouwplannen, zoals de Scheg, Nieuw Legmeer en 
Kronenburg-Uilenstede en breiden de stad beheersbaar uit met 10.000 woningen tot 
110.000 inwoners. 

ü We willen geen verdere verhoging en verdichting van bestaande buurten en wijken. 
ü We behouden de groene zones rondom de stad en herstellen het groen in buurt en 

wijk.  

Bouwen voor wie dat nodig heeft 

ü We bouwen voor starters, voor alleenstaanden, voor jonge gezinnen uit het 
middensegment en we bouwen meer seniorenwoningen, levensloopbestendige en 
zorgwoningen. 

ü We leggen accenten op betaalbare starterswoningen, middeldure huur met huren net 
boven de sociale sectorhuur en koopwoningen voor lagere- en middeninkomens.  
 

2.2. Stadswijken, stadsvernieuwing en renovatie 

Koesteren van karakteristieke wijken 

ü We koesteren onze karakteristieke wijken en houden ons stedelijk erfgoed vitaal.  
ü We veranderen en vernieuwen waar nodig, maar willen het karakter van Amstelveen in 

stand houden. 

Investeren in stadsvernieuwing en renovatie van de wijken 

ü We versterken het woon- en leefklimaat met renovatieprogramma’s en een 
wijkgerichte aanpak van de stadsvernieuwing.   

ü We gaan haalbaar en betaalbaar verduurzamen en energieneutraal vernieuwen, waarbij 
‘van het gas af’ geen must maar een streven is en stadsverwarming alleen op basis van 
‘bewezen concepten’ wordt toegepast. 

       2.3 Woningmarkt en verhuur 

 Werken aan de woningnood 

ü We lossen de woningnood niet in ons ééntje op; we willen landelijke regie. 
ü We bouwen voor een groei van rond de 20.000 inwoners en een stijging van de 

woningvoorraad van plm. 20%. 
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Bevorderen doorstroming in de sociale huursector 

ü We bevorderen doorstroming door intensivering van de samenwerking met 
woningcorporaties en ontwikkelaars. 

ü We maken financiële maatwerkoplossingen om doorstroming haalbaar te maken. 

Invoeren van opkoopbescherming voor goedkope en middeldure koopwoningen 

ü We voeren opkoopbescherming in; kopers verplichten tot zelfbewoning gedurende een 
aantal jaren. 

Verdelen van de woonruimte over specifieke doelgroepen 

ü We wijzen huurwoningen toe aan specifieke doelgroepen, zoals de leraar, 
verpleegkundige, politie- en brandweermensen op basis van hun economisch belang. 

Beperken ongebreidelde vakantie- en verblijfsverhuur 

ü We behouden een prettig woon- en leefklimaat door vakantie- en verblijfsverhuur strak 
te reguleren en te handhaven. 

2.4 Amstelveen in het groen 

 Zorgen voor ons groen in elke wijk en buurt 

ü We voeren een ‘groen voor groen’ beleid in waarbij compensatie van groen altijd in de 
eigen buurt en wijk plaatsvindt. 

ü We ontwikkelen een Groenplan met een evenwichtige verdeling van het groen over alle 
buurten en wijken, waarbij spel, ontspanning en natuur verbonden zijn. 

Stadsparken aanleggen en groene polders beschermen 

ü We beschermen de groene polders aan de oost- en zuidflank van Amstelveen. 
ü We onderzoeken de mogelijkheid van een Amstelveens Stadspark als ’landmark’ van 

Amstelveen. 

Het Amsterdamse Bos als een onlosmakelijk geheel verbonden houden met Amstelveen 

ü We maken ons hard voor de centrale functies van het Bos, zoals natuurontwikkeling, 
sport en recreatie. 

ü We werken aan een samenwerking met Amsterdam voor het behoud van de kwaliteit 
en toekomst van het Bos. 

ü We behouden het eigenaarschap van de grond van het Bos voor optimale invloed op 
het behoud van de bestaande bestemmingen. 

Groen innovatief laten bijdragen aan ons klimaat 

ü We stimuleren de inzet van horizontaal en verticaal groen, zowel bij woningen als bij 
bedrijfsgebouwen. 

ü We intensiveren het gebruik van horizontaal en verticaal groen bij maatschappelijk 
vastgoed en in de openbare ruimte. 

Kwaliteit van het groen onderhouden 

ü We houden samen met inwoners de kwaliteit van groen in de buurt en wijk in stand. 
ü We bezuinigen niet op het groen of op de groenonderhoud budgetten voor de buurten 

en wijken. 
 

3. Werken | Werken in een dynamische omgeving 

3.1 Ruimte om te ondernemen en te werken.  

 Voldoende bedrijfsruimten om te ondernemen en werken 
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ü Wij zorgen voor voldoende bedrijfsruimten met extra zorg voor 
bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers en single professionals. 

ü We intensiveren de verplaatsing vanuit ondernemingen vanuit bedrijventerrein 
Legmeer naar het bedrijventerrein Amstelveen Zuid. 

      3.2 Onze economie als motor van de stad 

 Een taskforce voor het Stadshart 

ü We versnellen de ontwikkeling van het Stadshart als regionaal winkel- en 
ontmoetingscentrum. 

ü We intensiveren de participatie van alle belanghebbenden en zetten een Taskforce op 
voor een gezamenlijke aanpak.  

Buurt- en wijkwinkelcentra essentieel 

ü We bevorderen de bedrijfsinvesteringszones, de samenwerking met 
ondernemersverenigingen en de inzet van winkel(straat)coaches. 

ü We stimuleren voor elke wijk haar eigen, kenmerkende, succesvolle winkelcentrum. 

Stadspromotie integraal aanpakken 

ü We pleiten voor een integrale benadering van stadspromotie, waarin alle sterke kanten 
van Amstelveen in samenhang voor het voetlicht worden gebracht. 

Bereikbaarheid van Amstelveen binnen de regio optimaliseren 

ü Wij maken ons hard voor een goede bereikbaarheid, een veilige infrastructuur en een 
fijnmazig openbaar vervoer met het Stadhart als regionaal knooppunt. 

  Beperkingen van de deeleconomie bestrijden 

ü Wij dragen actief bij aan het versterken van netwerken van zzp’ers om hun 
zichtbaarheid te vergroten en kansen op opdrachten te versterken. 

ü Wij bestrijden de neveneffecten van de deeleconomie als het gaat om overlast van 
deelscooters, flitsbezorgers en toeristische verhuur. 
 

4. Onderwijs | Ontwikkelen binnen onderwijs 

4.1 Onze scholen als inspiratiebron 

 Voldoende en kwalitatief hoogwaardige scholen 

ü We blijven investeren in kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor zowel basisscholen als 
voortgezet onderwijs met een brede onderwijsaanpak waar ook kunst, cultuur en sport 
samenkomen. 

Onderwijs voor iedereen op Amstelveense scholen voor Amstelveense leerlingen 

ü We staan voor een breed onderwijsaanbod, voor jong en oud, voor hoofd- en 
handenarbeid, voor lokale en internationale Amstelveners. 

ü We realiseren voldoende plaats voor Amstelveense leerlingen voor onderwijs in 
Amstelveen. 

ü We doen er alles aan om de aantrekkelijkheid voor leerkrachten om voor Amstelveen te 
kiezen te vergroten, o.a. door doelgroepenbeleid bij toewijzing van woningen. 

Tegengaan van laaggeletterdheid, terugdringen van schooluitval en Nederlands als 
basistaal 

ü We geven bijzondere aandacht aan het tegengaan van laaggeletterdheid, het 
terugdringen van schooluitval en aan het Nederlands als basistaal op de Nederlandse 
scholen 

ü We bevorderen het Nederlandse taalonderwijs voor buitenlandse kinderen en werken 
aan het voorkomen van achterstanden bij taalontwikkeling. 
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Verkleinen van de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

ü We verkleinen de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt o.a. door de inzet van een 
speciale onderwijsmakelaar voor mbo-leerlingen. 
 

5. Verduurzamen | Leven in een duurzame omgeving 

5.1 Onze duurzame toekomst 

 Samen werken aan klimaatadaptatie 

ü We ondersteunen en stimuleren klimaatadaptatie in al haar vormen voor gezonde en 
klimaatvriendelijke buurten en wijken; van het vergroenen van tuinen van inwoners en 
ondernemers tot tegelwippen en inzet van regentonnen. 

De inwonersregie over duurzaamheid stimuleren 

ü We bevorderen dat inwoners zelf eigenaar worden van duurzaamheidsprojecten (het 
zgn. collectief particulier opdrachtgeverschap). 

ü We zorgen voor goed geoutilleerde wijkcentra met decentrale ambtelijke ondersteuning 
en voorlichting voor bv. subsidiëringsmogelijkheden. 

ü We intensiveren elektrisch rijden door de gemeente zelf en ontwikkelen energieneutraal 
openbaar vervoer. 

ü We zetten in op het lokaal versnellen van de circulaire economie en het verder 
reduceren en recyclen van afval. 

      5.2 Nutsvoorzieningen  

 ‘Van het gas af’, mits haalbaar en betaalbaar 

ü We kiezen voor een pragmatische aanpak waarbij ‘van het gas af’ geen must maar een 
streven is met als randvoorwaarden haalbaarheid en betaalbaarheid. 

ü We versnellen waar mogelijk is, zodra er duidelijkheid is over de randvoorwaarden. 

Een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk realiseren 

ü We geven prioriteit aan het realiseren van een volwaardig en toekomstbestendig 
elektriciteitsnetwerk van voldoende capaciteit. 

ü We onderkennen dat ‘van het gas af’ en beschikbare elektriciteitscapaciteit 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

De kwaliteit van het water samen borgen en verbeteren 

ü We overleggen met Waternet over de borging van haalbaarheid, betaalbaarheid en de 
kwaliteit van een gezonde watervoorziening voor Amstelveen. 

ü We werken aan het voorkomen van hittestress en wateroverlast door opvang van 
water, creëren van buffers, waterstandmonitoring en versterking van afwatering.  
 

6. Ruimte en Mobiliteit | Gebruiken van de openbare ruimte 

6.1 Onze buurten en wijken 

 Met bewoners voor leefbare, schone buurten en wijken zorgen 

ü We bestrijden overlast in de breedste zin van het woord (zwerfafval, lawaai, stank, 
etc.) met een strakke handhavingsregie en een lik-op-stuk-beleid. 

ü We zetten buurtbemiddeling in bij burenconflicten en voor verbetering van de sociale 
cohesie. 

ü We willen een algeheel vuurwerkverbod voorkomen door kwetsbare omgevingen te 
beschermen tegen de overlast van vuurwerk. 

ü We intensiveren de voorlichting en geven stookadvies voor het gebruik van houtstook.  
ü We laten buurtschouwen plaatsvinden met bewoners en ondernemers voor de regie op 

leefbaarheid en beeldkwaliteit van buurt en wijk. 
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Veiligheid van buurt en wijk vooropstellen 

ü We zetten in op minder auto-, fiets-, woning- en winkelinbraken als ook op minder 
huiselijk geweld en minder overlast. 

ü We investeren in buurtpreventie en de blijvende inzet van het anti-inbraakteam. 
ü We bevorderen het gebruik van informatietechnologie met data-analyse, 

monitoringsystemen en cameratoezicht. 
ü We treden hard op tegen illegale prostitutie, drugscriminaliteit, wapenbezit en 

ondermijning. 
ü We activeren vroegtijdige signalering, preventieve voorlichting en interventies voor de 

aanpak van de groeiende jeugdcriminaliteit. 

      6.2 Ons verkeer, ons openbaar vervoer en Schiphol 

 Een verkeersveilige inrichting van buurt, wijk en stad voor alle verkeersdeelnemers 

ü We pakken door met veilige en voldoende brede loop-, wandel- en fietsroutes, en de 
aanpak van verkeersonveilige situaties, de zgn. Black spots. 

ü We staan 70 km per uur toe op doorgaande wegen; met als norm 70 waar het kan, 50 
waar het moet.  

ü We stemmen in overleg met bewoners af of en waar 30 km zones in buurt en wijk 
worden ongevoerd. 

ü We bouwen niet meer zonder een plan voor infrastructuur en mobiliteit voor de 
betreffende buurt en wijk. 

Met de Vervoerregio een fijnmazig openbaar vervoer met goede voorzieningen aanleggen 

ü We werken aan een fijnmazig openbaar vervoernetwerk met haltes op kortere 
loopafstanden. 

ü We breiden de elektrische wijkbus uit waar de Vervoerregio tekortschiet. 
ü We maken ons hard voor een betere aansluiting op de regionale en nationale 

vervoersstructuur door een versnelde realisatie van het project Zuidasdok. 

  De belangen van Amstelveen gaan vóór op die van Schiphol 

ü We pleiten voor beperking van het aantal vluchtbewegingen per jaar tot maximaal 
500.000 en voor snelle opening van Lelystad. 

ü We zetten maximaal in op leefbaarheid, milieu, duurzaamheid en kwaliteit van ons 
leven naast de economische waarde van Schiphol 

ü We willen betere treinverbindingen met Europese steden en minder Europese vluchten 
vanaf Schiphol; minder nachtvluchten en minder geluids- en lawaaioverlast. 

 
7. Cultuur en Sport | Bewegen en genieten van cultuur en sport 

7.1 Kunst en cultuur als verbindende factor 

Actieve en passieve kunst- en cultuurbeleving voor iedereen bereikbaar maken 

ü We vinden dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn met bijzondere 
aandacht voor het integreren van kunst- en cultuurprojecten in het onderwijsaanbod. 

ü We zorgen dat muziekles voor ieder kind mogelijk is en bevorderen de terugkeer van 
muziek in de scholen en klassen. 

ü We maken voldoende ruimte voor actieve kunst- en cultuurbeleving en streven naar 
zichtbaarheid daarvan voor de passieve kunst- en cultuurliefhebber. 

Prestaties en gezonde financiële huishouding met de culturele instellingen overeenkomen 

ü We maken prestatieafspraken met de culturele instellingen voor een bestuurlijk en 
bedrijfsmatig gezonde ontwikkeling van de culturele instellingen. 

       7.2 Onze sport als motor voor beweging 

  Sport en beweging met als uitgangspunt: iedereen beweegt mee 
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ü We houden sportvoorzieningen in de buurten en wijken en offeren de Groene Long niet 
op aan woningbouw. 

ü We stimuleren een topsportklimaat met bijbehorende faciliteiten, verenigingen en 
evenementen. 

ü We investeren in zwemles voor elk kind in Amstelveen en integreren de aanpak van 
obesitas in lokale beweeg- en sportprogramma’s. 

De Amstelveense sport toekomstperspectief bieden 

ü We onderzoeken de beste opties om sportvoorzieningen op een hoog peil en betaalbaar 
te houden voor elke Amstelvener. 
 

8. Recreatie en Toerisme | Ontspannen in een aantrekkelijke omgeving 

8.1 Mogelijkheden voor recreatie en toerisme 

Recreatieve activiteiten en evenementen centraal in de stad, maar ook decentraal in buurt 
en wijk organiseren  

ü We ontwikkelen het recreatieve aanbod, zowel passief als actief, verder, en dan met 
name decentraal in alle wijken en buurten. 

Voor aantrekkelijk toerisme en vermijden van Amsterdams drugs- en partytoerisme 

ü We promoten hoogwaardig toerisme en passen de hotel- en verblijfsaccommodaties 
daarop aan. 

ü We dringen het Airbnb gebruik terug tot een maximum van 30 dagen per jaar in 
combinatie met een strakke regulering. 

ü We vermijden dat Amstelveen de overloopstad wordt voor het drugstoerisme van 
Amsterdam. 

ü We verhogen de toeristenbelasting naar een hoger niveau en meer in lijn met 
Amsterdam. 
 

9. Zorg en Welzijn | Verbinden met zorg en welzijn 
 
9.1 Inclusieve buurten en wijken 
 
      Een inclusieve stad, waar wij insluiten, niet uitsluiten 
 

ü We maken ons sterk voor de LHBTIQ+ gemeenschap, zorgen voor veiligheid en het 
ondersteunen van jongeren en kwetsbare personen binnen deze gemeenschap. 

ü We streven naar maatwerk in de uitvoering van de wettelijke opgave op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. 

Sterke buurten en wijken door goed geoutilleerde wijkcentra en ondersteuning van 
initiatieven van de inwoners zelf 

ü We versterken de sociale basis in de wijken door het ondersteunen van initiatieven 
vanuit bewoners initiatiefgroepen, wijkplatforms, wijkcoaches en welzijnswerkers. 

ü We investeren in vernieuwing en modernisering van wijkcentra. 

9.2 Zorg voor jong en oud 

Een woonzorgvisie voor ouderen om zelfredzaamheid en verzorging beter op elkaar aan te 
laten sluiten 

ü We investeren in een woonzorgvisie die ouderen toekomstperspectief biedt door meer 
levensloopbestendige woningen te bouwen met de nodige zorg en ondersteuning. 

ü We organiseren een planmatige aanpak om het gebrek aan zorgwoningen en het tekort 
van verpleeghuisbedden op te heffen. 

Een betere organisatie van de jeugdhulp met meer resultaten voor de toekomst van onze 
kinderen bereiken 
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ü We pakken de te lange wachtlijsten en de te hoge kosten binnen de jeugdzorg aan. 
Door betere afstemming tussen professionals, kortere lijnen en heldere doelen waarbij 
het kind meer dan ooit centraal staat. 

     9.3 Zorg voor kwetsbaren 

 Professioneel maatwerk voor de kwetsbaren in onze omgeving 

ü We maken maatwerk voor kwetsbare groepen in Amstelveen, zoals inwoners die 
eenzaam zijn, thuis- en daklozen, inwoners die onze taal niet machtig zijn, 
laaggeletterd zijn, statushouders die nog niet zijn ingeburgerd, inwoners met 
psychische problemen en mensen die gescheiden zijn zonder woning. 

9.4 Zorg voor werk, inkomen en economisch zwakkeren. 

 Kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt en een sociaal vangnet voor wie dat nodig is 

ü We zorgen voor professionele begeleiding naar werk, om- en bijscholing of opleiding 
voor wie geen werk heeft om de kans op betaald werk te vergroten. 

ü We bieden hulp en ondersteuning voor wie een afstand heeft tot de arbeidsmarkt door 
een beperking. 

ü We onderzoeken de mogelijkheden om naast een bijstandsuitkering bij te kunnen 
verdienen voor diegenen die uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt. 

Schuldhulpverlening professionaliseren om mensen in financiële problemen zo vroeg mogelijk 
bij te staan 

ü We pakken de regie, samenwerking en professionalisering binnen de 
schuldhulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium op voor mensen met 
schuldproblemen. 

ü We gaan deelnemen aan de website Berekenuwrecht.nl 
 

10. Participatie | Deelnemen aan lokale daadkracht 

10.1 Participeren voor draagvlak en vertrouwen 

ü We zorgen dat inwoners en ondernemers gehoord en gezien worden door hen actief te 
betrekken via burgerparticipatie. 

De ‘stille meerderheid’ een stem geven 

ü We maken participatieprocessen voor iedereen vooraf duidelijk en verbinden aan 
collegevoorstellen een apart participatie verantwoordingsdocument.  

ü We organiseren intensieve voorlichtingscampagnes voor inwoners en ondernemers bij 
de invoering van de Omgevingswet medio 2022. 

Stadsgesprekken uitbreiden tot buurt- en wijk gesprekken 

ü We betrekken inwoners en ondernemers binnen buurten en wijken bij belangrijke 
veranderingen die plaatsvinden door de stadsgesprekken uit te breiden tot buurt- en 
wijkgesprekken. 

Experimenteren met nieuwe vormen van participatie  

ü We experimenteren met nieuwe vormen van participatie zoals een motiemarkt voor 
inwoners en burgerraden. 

 
11. Informeren | Informeren via lokale publieke kanalen 

11.1 Publieke lokale media als nieuwsbron 

Informatievoorziening zekerstellen en versterken met een onafhankelijk Lokaal Mediafonds ‘op 
afstand’ en één lokale publieke omroep 
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ü We stimuleren de informatievoorziening door onafhankelijke en kritische lokale 
journalistiek en evalueren via een volledig onafhankelijk Lokaal Mediafonds op afstand 
van bestuur en politiek. 

ü We richten een sterke, lokale, levensvatbare publieke omroep in op basis van een 
volwaardige subsidie. 

 
12. Bewaken en Financieren | Bewaken van de lokale democratie 

12.1 Bestuurlijke vernieuwing als noodzaak 

      Versterken van de lokale democratie 

ü We werken aan een open en transparante bestuurscultuur, waarbij alle inhoudelijke 
vergaderingen van en voor de Raad openbaar en toegankelijk zijn, agenda’s openbaar 
en vindbaar moeten zijn, verslagen en afsprakenlijsten altijd moeten worden 
gepubliceerd. Én de lokale journalistiek actief en op tijd geïnformeerd. 

ü We richten een eigen communicatiebeleid in voor de Raad met een Raadspagina in het 
Amstelveens Nieuwsblad en een eigen communicatiebudget. 

12.2 Inhoud geven aan dualisme 

ü We geven na de gemeenteraadsverkiezingen de voorkeur aan een breed raadsakkoord 
op hoofdlijnen met zoveel mogelijk partijen. 

Meer dualisme gedijt niet bij geheim coalitieoverleg 

ü We versterken het dualisme door een eind te maken aan geheim coalitieoverleg. 

Meer dualisme gedijt wel bij collegevoorstellen met alternatieve keuzes 

ü We versterken het dualisme door bij collegevoorstellen vaker alternatieve keuzes aan 
te bieden. 

Functioneren van de Raad en het college tussentijds evalueren 

ü We versterken het functioneren van de Raad en het College door het eigen 
functioneren tweejaarlijks in een openbaar debat te evalueren. 

12.3 Financiën als bestendig fundament 

Potverteren stoppen en een evenwichtig financieel beleid invoeren 

ü We bouwen aan een solide en evenwichtig financieel beleid, waarbij inkomsten en 
uitgaven in balans zijn door alle begrotingsinstrumenten te benutten. 

ü We vullen een meerjarig financieel beleid in waarbinnen haalbare ambities gekoppeld 
worden aan financiële mogelijkheden en waarbij huidige en toekomstige generaties 
evenredig en niet bovenmatig worden belast. 

Gemeentebegroting doorlichten, de bestedingen tegen het licht houden en de lasten eerlijk 
verdelen 

ü We lichten de gemeentebegroting door waarbij we ook kritisch kijken naar de kosten 
van de eigen bedrijfsvoering. 

ü We houden vast aan het betaalbaar houden van lokale lasten en een hoog 
voorzieningenniveau met een evenredige bijdrage van onze inwoners en ondernemers. 

Europese, nationale en regionale stimuleringsgelden benutten en hardmaken voor hogere 
Rijksbijdragen 

ü We maken ons hard voor meer stimuleringsgelden en hogere rijksbijdragen. 

 

ALLEEN SAMEN MAKEN WE AMSTELVEEN NOG MOOIER 
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