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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 
Verkiezingsprogramma D66 Ouder-Amstel 
  
D66 krijgt het voor elkaar 
De uitgangspunten van D66 zijn: 
 
1. Betrokken: 

D66 is betrokken bij de inwoners van de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat 
besluiten helder verwoord en inzichtelijk zijn. Iedere inwoner heeft inzicht in de 
afwegingen die aan besluiten ten grondslag liggen. D66 vindt dat de inwoners het beste 
weten wat goed is voor hun omgeving. De gemeente moet deze kennis ophalen uit de 
samenleving. De overheid is er om een goede samenleving samen met de inwoners te 
bouwen en de randvoorwaarden te scheppen om het leven in de gemeente aangenaam 
te laten zijn. 

 

2. Sociaal: 
Voor D66 heeft een goede zorg voor inwoners voorrang boven kosten voor die zorg. 
D66 vertrouwt op de eigen kennis en kracht van inwoners als het gaat om hun 
gezondheid. De gemeente biedt ondersteuning en een vangnet voor inwoners die de 
kracht niet zelf kunnen opbrengen. 

 

3. Dienstbaar: 
D66 stelt zich dienstbaar op voor de inwoners die het moeilijk hebben maar ook voor de 
inwoners die al goed voor zichzelf kunnen opkomen. De gemeente en haar 
medewerkers stellen zich ontvankelijk en meedenkend op naar de inwoners. 

  
Terugblik D66 in Ouder-Amstel  
De wethouder en raadsleden van D66 hebben de afgelopen jaren veel van onze 
standpunten waar kunnen maken. Zo hebben wij ons - met succes - ingezet voor: 

 
● Het onderwijsbeleid is de afgelopen jaren een van de prioriteiten van D66 geweest. De 

nieuwe scholen in Duivendrecht zijn geopend, Integrale Kindcentra zijn opgestart en 
met succes werken kinderopvang, naschoolse opvang en basisonderwijs samen, vaak 
onder één dak. Er is locatieonderzoek gestart naar nieuwbouw voor Het Kofschip en De 
Amstelschool. Met schooldirecties en -besturen, kinderopvangorganisaties en het 
samenwerkingsverband passend onderwijs vindt regulier en constructief overleg plaats 
om de samenwerking te verbeteren. Alle basisscholen doen mee aan een 
lesprogramma programmeren, er wordt subsidie gegeven aan het leerorkest op de 
openbare basisscholen. Kinderen met een taalachterstand kunnen snel terecht in de 
kinderopvang voor extra taalondersteuning. Op kinderopvang en in de basisscholen 
werkt de Ouder-Kind coach als tussenpersoon tussen onderwijs en jeugdzorg. 

● De Nieuwe Kern: in het gebied tussen de Amsterdam Arena, de A2 en de spoorlijn 
Amsterdam-Utrecht is een nieuwe woonwijk gepland voor circa 4.500 woningen. De 
samenwerkingsovereenkomst met de grondeigenaren is getekend. Er zal een woonwijk 
komen met een gemengd woonmilieu met veel woonruimte voor starters en studenten 
maar ook voor gezinnen en senioren. Het wordt een duurzame woonwijk met 
energieneutrale woningen en veel groen.  



2 

● Nieuwbouw Dorpsplein Duivendrecht: de laatste jaren is er hard gewerkt aan het 
dorpscentrum van Duivendrecht. Het Dorpshuis is ingrijpend verbouwd en het 
dorpsplein zelf is opnieuw ingericht.  

● Voor D66 is een goed en degelijk financieel beleid het uitgangspunt geweest. Er zijn 
duidelijke en meetbare doelstellingen voor beleid geformuleerd waar de gemeenteraad 
op kan sturen en controleren. In een begrotingsapp zijn alle financiële gegevens van de 
gemeente overzichtelijk gepresenteerd: zo geeft onze gemeente openheid over alle 
financiën en is zij daar ook op aanspreekbaar. 

● Jeugdzorg is door de decentralisatie van de rijksoverheid een belangrijke taak van onze 
gemeente geworden. In Ouder-Amstel hebben we daar het volgende bereikt: 
○ We hebben de zorg voor kinderen in kwetsbare situaties kunnen voortzetten, ook 

als de landelijke overheid onvoldoende fondsen beschikbaar had gesteld. 
○ De gemeente heeft sterk ingezet op het vroeg signaleren van kinderen die extra 

hulp nodig hebben door inzet van de Ouder-Kind coaches op de basisscholen en 
kinderopvang. De gemeente betaalt de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen. 
De subsidie voor maatschappelijk werk op de voortgezet onderwijsscholen in 
Amstelveen is verdubbeld. 

○ Voor vragen over opgroeien, ouderschap en de ontwikkeling van kinderen kunnen 
de inwoners terecht bij het zorgadviespunt van de gemeente. 

○ Met de instellingen voor jeugdzorg is een nieuwe structuur opgezet waardoor de 
hulp aan kinderen sneller en doelgerichter kan plaatsvinden. 

● Voor de ouderen in de dorpskernen heeft D66 zich de afgelopen jaren gericht op het 
verbeteren van de seniorenhuisvesting, zoals de nieuwbouw van Theresia in Ouderkerk 
en de bouw van seniorenwoningen in De Zonnehof in Duivendrecht. 

● In nieuw beleid voor cultureel erfgoed worden de (monumentale) waarden van onze 
gemeente beschreven. Er worden circa 30 gemeentelijke monumenten aangewezen. 
De gemeente richt een fonds op voor subsidiëring van het onderhoud van deze 
monumentale panden.  

● Met vertegenwoordigers van de inwoners van de Ronde Hoep en het Waterschap is 
intensief overleg gevoerd om (de schadeloosstelling in verband met) de inrichting van 
de polder als noodoverloopgebied te optimaliseren. 

● Er is een keer per twee weken een wethoudersspreekuur ingesteld waar inwoners 
zonder afspraak terecht kunnen voor vragen of opmerkingen. 

● Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties zijn de uitgangspunten en de 
uitvoering van participatie vastgelegd in de visie Samen maken we Ouder-Amstel.  

● Voor het Amstel Business Park is een visie vastgesteld die het gebied transformeert 
naar zowel wonen als aantrekkelijk werkgebied. 

  
WAT WIL D66 IN OUDER-AMSTEL BEREIKEN? 
D66 wil dat Ouder-Amstel een fijne gemeente is om te wonen en werken, met voldoende 
voorzieningen in of nabij de dorpskernen. Een veilige en vitale gemeente waar (woon)ruimte 
is voor jong en oud, waar een ieder zich thuis voelt en zijn steentje bijdraagt. Een gemeente 
die de eigen kracht van mensen en gezinnen benut en versterkt, met ondersteuning voor 
diegenen die het echt nodig hebben. Ouder-Amstel is een gemeente die duurzame 
initiatieven steunt met openbare gebouwen die energieneutraal zijn. Een gemeente die zich 
verbonden voelt met wat ze heeft: groen, water en vooral: inwoners die een hechte 
samenleving vormen. 
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1. Goed wonen 
  
Voor alle groepen 
Voor D66 moeten alle doelgroepen op een goede manier binnen Ouder-Amstel kunnen 
wonen: 
● Vele ouderen in onze dorpskernen willen op enig moment doorschuiven naar een 

(kleinere) ouderenwoning nabij centrale voorzieningen. D66 verwacht dat het tekort aan 
dergelijke woningen zal toenemen en wil daarom dat de gemeente specifiek voor deze 
groep gaat bijbouwen.  

● De gemeente kan mobiliteit op de woningmarkt ook stimuleren met een verhuissubsidie 
voor mensen die een kleinere woning overwegen.  

● Of de gemeente kan de ontwikkeling van woningen voor jongeren / starters uit onze 
gemeente stimuleren, zodat de jongeren uit Ouder-Amstel in de gemeente kunnen 
blijven wonen.  
○ Voor koopwoningen kunnen jongeren met een starterslening geholpen worden. D66 

wil hiervoor een programma inrichten.  
○ Ten aanzien van huur wil D66 de bouw van sociale huurwoningen en huurwoningen 

in het middensegment stimuleren.  
● Van de nieuwbouwwoningen die in Ouder-Amstel worden gebouwd moet 30% bestemd 

zijn voor sociale woningbouw, zodat woonwijken een samengesteld karakter behouden. 
  
De Nieuwe Kern 
Ouder-Amstel maakt deel uit van de metropoolregio Amsterdam (MRA). De metropoolregio 
groeit fors. Men verwacht dat de regio binnen 15 jaar kan groeien tot 3 miljoen mensen (nu 
2,5 miljoen mensen). Hierdoor zal de druk op de woningmarkt verder toenemen. Daarom 
zullen er in onze regio tot 2040 ruim 250.000 woningen (netto) gebouwd moeten worden. De 
hele regio zal daarbij een rol spelen. Ook onze gemeente draagt haar steentje bij met circa 
4.500 woningen in De Nieuwe Kern (DNK): 
● In DNK moeten eengezinswoningen niet de standaard zijn. Er moet rekening worden 

gehouden met de wensen van toekomstige bewoners, waaronder een grote behoefte 
aan appartementen voor een of twee personen.  

● De appartementen in DNK kunnen in hogere gebouwen zoals ook kantoren en hotels.  
● Het stedenbouwkundig plan stimuleert bewegen en sporten.  
● Er wordt geluidsadaptief gebouwd wat inwoners bescherming moet bieden tegen de 

geluidsbelasting in het gebied.  
● De wijk wordt gasloos met gebruik van duurzame warmte- en koude bronnen.  
● D66 wil dat de woningen energieneutraal worden.  
● D66 streeft in DNK naar een gemêleerd woonmilieu met doelgroepen door elkaar heen. 

Een woonmilieu voor alle leeftijden en alle inkomensgroepen. In DNK moeten al die 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

● In DNK komen hoogwaardige onderwijsvoorzieningen met bij voorkeur ook een school 
voor voortgezet onderwijs. 

 
Amstel Business Park (ABP) en Entrada 
In het noorden van het ABP zal het bedrijventerrein getransformeerd worden naar een wijk 
voor zowel wonen als werken. De reeds vastgestelde visie voor het gebied wordt verder 
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uitgewerkt. Het kantorenpark Entrada krijgt een hoogwaardig woonmilieu met hoogbouw 
langs het spoor aflopend richting de dorpskern van Duivendrecht. 
 
2. Veiligheid 
 
D66 wil dat de leefomgeving voor een ieder (sociaal) veilig is. 
● De politie moet goed zichtbaar zijn op straat en laagdrempelig te bereiken zijn. Goede 

samenwerking in de Veiligheidsregio Amsterdam is daarbij belangrijk. 
● De veiligheid van de winkeliers in Duivendrecht moet verbeterd worden. In overleg met 

de politie kunnen maatregelen worden genomen waardoor overvallen minder makkelijk 
kunnen plaatsvinden en die de pakkans vergroten. Maatregelen zoals cameratoezicht 
dienen steeds met respect voor de privacy van inwoners te worden genomen. 

● D66 wil de (sociale) veiligheid van fietsroutes vergroten. D66 wil dat op regionaal niveau 
prioriteit wordt gegeven aan het veiliger maken van fietspaden die de gemeentegrens 
passeren. 

● D66 wil Vuurwerk is een mooi gebruik rondom de jaarwisseling maar brengt ook risico’s 
met zich mee. D66 pleit ervoor om vuurwerk te concentreren op één centrale plek per 
woonkern: op het Dorpsplein in Duivendrecht en op ‘t Kampje in Ouderkerk.  

  
3. Onderwijs en jeugd  
 
Onderwijs als motor van groei en kansengelijkheid 
D66 ziet goed onderwijs als de belangrijkste basis voor een stabiele, duurzame en 
welvarende samenleving op de lange termijn. Met goed onderwijs bedoelen wij een 
omgeving waarin ieder kind maximaal de mogelijkheid wordt geboden zichzelf zo goed 
mogelijk te ontwikkelen. 
D66 wil daarin het volgende bereiken: 
● Op alle scholen is een intensieve samenwerking tussen ouders, scholen, 

kinderdagopvang, voor- en naschoolse opvang in de vorm van kindcentra, met een 
gezamenlijke pedagogische visie op de ontwikkeling van de kinderen, onder één dak 
met één bestuur. De basisscholen kunnen functioneren als centrum voor diverse kind-
gerelateerde organisaties, als sport, cultuur, en gezondheid. 

● D66 wil de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen tot 4 jaar voortzetten 
met inzet van de extra middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt. De VVE helpt 
leerachterstanden oplossen en zorgt ervoor dat kinderen goed aan het basisonderwijs 
kunnen beginnen. 

● De gemeente levert een bijdrage aan de democratische vorming van de kinderen in de 
bovenbouw van de basisschool. Alle kinderen van groep 7 doen mee aan het spel 
Democracity van ProDemos. 

● Kinderen krijgen les in programmeren, een logische stap in de digitale samenleving. 
● Toekomstige scholen in De Nieuwe Kern bieden ruimte voor nieuwe 

onderwijsconcepten, bijvoorbeeld een school van 0 tot 18 jaar.  
● Daarnaast zet D66 zich in voor het realiseren van een school voor voortgezet onderwijs 

in De Nieuwe Kern. 
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Zorg voor onze jeugd 
D66 wil dat jongeren in Ouder-Amstel veilig kunnen opgroeien en hun talenten volop kunnen 
ontplooien. Opvoeden is de verantwoordelijkheid van ouders, maar zij hebben soms hulp 
nodig. De gemeente doet hierbij het volgende: 
● D66 wil dat jongeren hun intellectuele, culturele en sportieve talenten binnen de 

gemeente kunnen ontplooien. Indien de financiële situatie van het gezin dit niet toelaat, 
wil D66 dat er met de scholen, culturele instellingen en verenigingen een ruim beroep 
kan worden gedaan op het declaratiefonds.  

● Het huidige budget voor het jeugd- en jongerenwerk wordt zodanig ingezet dat de 
doelgroep van 12-18 jaar goed bereikt wordt en jongeren met elkaar activiteiten kunnen 
organiseren. D66 denkt daarbij aan bestaande locaties zoals een sportkantine of de 
aula van een school. 

● D66 wil de bewustwording stimuleren van de risico’s van drank en drugs door o.a. 
voorlichting over en handhaving van de alcoholleeftijd in horeca en bij evenementen. 

● D66 wil graag laagdrempelige voorzieningen creëren waar ouders en kinderen met 
elkaar (speel) activiteiten kunnen ondernemen. 

● D66 wil meer middelen inzetten om kinderen die extra hulp nodig hebben al op jonge 
leeftijd te kunnen vinden. Vroege signalering en inzet van hulp voorkomt duurdere en 
intensievere jeugdzorgtrajecten op latere leeftijd. 

● Wanneer het budget van de landelijke overheid voor jeugdzorg onvoldoende is, dan zal 
de gemeente financieel moeten bijspringen om de zorgcontinuïteit te waarborgen.  

  
4. Zorg voor elkaar en verbinden 
 
D66 staat voor een samenleving waar mensen naar elkaar omzien wanneer de eigen kracht 
van mensen (even) niet voldoende is. D66 staat voor een goed sociaal beleid. 
  
Gezond ouder worden in Ouder-Amstel 
D66 wil dat de inwoners van Ouder-Amstel op een gezonde manier oud kunnen worden. 
Daarvoor hebben we de volgende aandachtspunten: 
● Bij de inkoop van zorg gaat de levering van kwaliteit boven de prijs, zodat de zorg 

aansluit bij de behoefte. 
● Eenzaamheid van ouderen moet worden bestreden. Hiervoor willen we intensief 

samenwerken met welzijnsorganisatie Coherente. 
● D66 wil dat het stedenbouwkundig plan van De Nieuwe Kern uitgaat van de ontmoeting 

en gelijkwaardige deelname van jong en oud in het gebruik van de openbare ruimte. 
D66 wil graag levensloopbestendige en flexibele woonvormen met voorzieningen en 
gezamenlijke buitentuinen op loopafstand. Het creëren van een gezonde en duurzame 
leefomgeving voor ouderen is een van de ontwerpprincipes. 

● Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de zorg voor naasten. D66 wil de mantelzorgers 
ondersteunen: 
○ Een expertisecentrum mantelzorg ondersteunt de samenwerking tussen 

mantelzorgers en professionals die daar ervaringen kunnen uitwisselen en kennis 
kunnen delen. Mantelzorgers kunnen het expertisecentrum feedback geven op het 
zorgbeleid van de gemeente.  

○ Mantelzorgers moeten gebruik kunnen maken van zogenaamde respijtzorg, waarbij 
anderen uit eigen kring of professionals de zorg tijdelijk overnemen.  
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Sociaal beleid 
● In Ouder-Amstel zijn vluchtelingen en statushouders welkom. Deze bevolkingsgroep 

geeft een impuls aan de culturele diversiteit van onze gemeente. Snelle en optimale 
integratie van vluchtelingen en statushouders wordt gestimuleerd. Niet alleen de nieuwe 
inwoners zelf moeten hieraan werken, maar ook de huidige inwoners kunnen hierbij 
hulp bieden.  

● Kinderen moeten mee kunnen doen met sport, cultuur, op school of bij sociale 
activiteiten. Ook wanneer de ouders het niet kunnen betalen. D66 zorgt ervoor dat de 
kinderen hierbij geholpen worden door middel van het declaratiefonds voor bijvoorbeeld 
de financiering van het lidmaatschap van een sportclub, sportkleding, een fiets. 

● De gemeente kan experimenteren met stimulerende bijstandsregelingen met minder 
voorwaarden en verplichtingen, meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de mensen 
zelf, zodat ze meer kunnen bijverdienen om hun zelfstandigheid en levensstandaard te 
verhogen en uit de vicieuze cirkel van het bestaansminimum kunnen komen. Ook kan 
de gemeente experimenteren met het basisinkomen.  

● D66 wil een ‘Potje gezond verstand’ invoeren: dit is een algemeen fonds dat 
zorgverleners kunnen inzetten om maatwerk in zorg te leveren waar de reguliere zorg 
dit niet kan bieden.  

● Vrijwilligerswerk is de smeerolie in veel organisaties in Ouder-Amstel en de lokale 
samenleving. D66 wil vrijwilligerswerk daarom stimuleren, bijvoorbeeld door 
netwerkbijeenkomsten voor vrijwilligers te organiseren. 

● De gemeente verwacht dat inwoners met een bijstandsuitkering blijven meedoen met de 
samenleving, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk. 

  
5. Economie 
 
Voor D66 is het belangrijk dat Ouder-Amstel een goed ondernemersklimaat blijft houden, 
waardoor de combinatie van wonen en werken in de omgeving mogelijk is. Ondernemers 
zijn belangrijk voor werkgelegenheid en zorgen ervoor dat mensen in de dorpen blijven en 
dat de dorpskernen levendig blijven. 
● De winkelkernen moeten aantrekkelijk blijven, zodat deze als sociale ontmoetingsplaats 

blijven dienen. De winkelkernen blijven aantrekkelijk door toerisme te stimuleren uit de 
stad in samenwerking met bijvoorbeeld Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Met de 
organisaties voor instandhouding van het cultureel erfgoed zoals het Amstelland 
Museum, Beth Haim, de kerken, Cultuurplatform wordt een uitvoeringsprogramma 
opgesteld wat een bezoek aan onze gemeente aantrekkelijk maakt. 

● Daarnaast is het belangrijk om leegstand tegen te gaan door in samenwerking met de 
verhuurders te zorgen voor tijdelijke verhuur aan pop-up winkels van lokale / 
beginnende ondernemers. 

● Voor de levendigheid van de dorpskernen is ook goede bereikbaarheid voor gezinnen 
met jonge kinderen nodig. 

● De Bedrijven Investerings Zone, een verband van ondernemers (BIZ) vervult een 
belangrijke functie in Ouderkerk. D66 staat positief tegenover een BIZ in Duivendrecht 
en Amstel Business Park, indien de ondernemers daar ook behoefte aan hebben. 

● In het landelijke gebied wil D66 het toerisme stimuleren zodat dit een aantrekkelijke 
aanvullende activiteit voor de ondernemers is. Bij de herziening van 
bestemmingsplannen voor het buitengebied wordt het de agrarische bedrijven mogelijk 
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gemaakt om toeristische nevenactiviteiten op te zetten, zoals verkoop van 
streekproducten en kleinschalig kortdurend verblijf. 

● Het winkelgebied in Duivendrecht kan, in overleg met de gebruikers en omwonenden, 
mogelijk aantrekkelijker gemaakt worden. De gemeente kan hiervoor een budget ter 
beschikking stellen. D66 wil de komst van een wekelijkse markt op het Dorpsplein in 
Duivendrecht stimuleren.  

● De gemeente stimuleert lokale evenementen die ondernemers en/of inwoners zelf 
organiseren.  

● Lokale ondernemers zijn voorkeursleverancier van de gemeente. 
 
6. Duurzaam, schoon en groen 
 
D66 zet vol in op duurzaamheid, energietransitie en klimaat. D66 wil duurzame lokale 
initiatieven op het gebied van zonne-energie en groene chemie in onze gemeente 
stimuleren. Een duurzame toekomst vereist ook een circulaire economie, waarin we minder 
energie en grondstoffen verbruiken door anders te ontwerpen, produceren en consumeren. 
D66 ziet kansen op de volgende punten: 
● Bij grootschalige nieuwbouw (bijvoorbeeld De Nieuwe Kern) is Duurzaam Bouwen 

vanzelfsprekend. Woningen en gebouwen moeten energieneutraal worden (Nul op de 
meter), de wijken sociaal veilig en geluiddempend en de infrastructuur vooral gericht op 
langzaam verkeer en gebruik van fiets en OV. De woningen en gebouwen kunnen 
eenvoudig en kosteneffectief transformeren naar toekomstige eisen en behoeften. 
De woningen in De Nieuwe Kern worden niet op aardgas verwarmd. Daarnaast wil D66 
alternatieve vormen van energie stimuleren, zoals (stille) warmtepompen op groene 
stroom, groen gas of waterstof als brandstof voor de hybride warmtepompen en ketels. 
Dit vereist extra investeringen in duurzame energieproductie.  

● De gebouwen in eigendom/beheer van de gemeente worden voorzien van 
zonnepanelen. 

● D66 wil zonnepanelen op de geluidsschermen van snelwegen. 
● D66 wil de plaatsing van laadpalen voor auto’s stimuleren. 
● Om het scheiden van afval te verbeteren, wil D66 een spaarsysteem introduceren voor 

het wegbrengen van GFT-afval bij de milieudepots. Inwoners kunnen dan sparen voor 
bijvoorbeeld het kosteloos laten ophalen van grofvuil of voor het kunnen afhalen van 
compostzakken. 

● De milieudepots zijn nu op werkdagen open van 15 tot 16 uur. Dat is voor de werkenden 
niet voldoende. D66 wil dat het wegbrengen van afval makkelijk is. Daarom wil D66 de 
openingstijden van het milieudepot doordeweeks verplaatsen naar 17-18 uur en op 
zaterdag verruimen naar de gehele dag.  

● Om wateroverlast door verharding te beperken stimuleert de gemeente initiatieven om 
harde oppervlakten van tuinen te vervangen door waterabsorberende bodembedekker. 
(operatie ‘steenbreek’). 

● De gemeente moet onderzoeken of zij tegen (sterk) gereduceerd tarief, bekostigd uit 
reserves riool, sedum dakbedekking ter beschikking kan stellen aan eigenaren van 
platte daken. 

● Ouder-Amstel is gelegen in een druk gebied met snelwegen. D66 wil metingen laten 
uitvoeren om de (berekende) geluidshinder in onze gemeente te valideren. Aan de hand 
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hiervan kan de gemeente zich beter oriënteren op mogelijke maatregelen om 
geluidshinder te verminderen. 

● D66 wil een gemeentelijk meldpunt voor geluidshinder van buitenaf zodat beter in kaart 
kan worden gebracht wat er in de kernen/buurten speelt en zodat de gemeente de 
inwoners kan informeren over mogelijk te ondernemen stappen.  

● Speelterreinen en parken moeten aantrekkelijk blijven voor spelen en sporten in de wijk 
door de jeugd. 

● De gemeente heeft de laatste jaren ingezet op handhaving tegen overlast door 
hondenpoep. D66 wil dit voortzetten zodat kinderen vrij kunnen spelen in de groene 
gebieden.  

● D66 wil nieuwe groene voorzieningen in bestaande en nieuwe woonwijken en bij 
bedrijventerreinen stimuleren. 

● D66 wil het openbare groen behouden en verbeteren. Niet alleen ‘heel en veilig’ maar 
het groen moet op een hoger niveau gebracht worden. Dat wil zeggen dat de 
financiering voor onderhoud groenvoorzieningen omhoog moet.  

● De Ouderkerkerplas moet een rustige recreatieomgeving blijven en haar landelijke 
karakter behouden. Het huidige evenementenbeleid moet daarom niet worden verruimd. 
D66 wil beperkt horeca in het recreatiegebied toestaan. 

● Aan de Ouderkerkerplas staat nu één windmolen. D66 is voorstander van het plaatsen 
van een extra windmolen zo dicht mogelijk bij de bestaande molen.  

  
7. Transparante financiën 
 
De afgelopen jaren hebben de gemeenten meer taken gekregen, maar is het budget dat 
daarvoor nodig was niet geheel meegeleverd. Voor het behoud van voorzieningen moet de 
gemeente daarom de komende jaren op zoek naar extra financiering. In het huidige 
economische klimaat kan overwogen worden om de Onroerende Zaak Belasting (OZB) te 
verhogen wanneer daarmee noodzakelijke voorzieningen kunnen worden behouden of 
voorzieningen kunnen worden geïnitieerd die in een grote behoefte voorzien en die anders 
niet gefinancierd kunnen worden. Daarnaast streeft D66 naar het volgende op financieel 
gebied: 
● D66 vindt het belangrijk dat de gemeentefinanciën transparant, tijdig beschikbaar en 

volledig verantwoord zijn. Meetbare indicatoren geven inzicht of beleid succesvol is en 
doelstellingen behaald worden. 

● D66 wil het subsidiebeleid omvormen naar een maatschappelijke agenda met 
voorwaarden, zoals onder andere cultuureducatie waarbij de organisaties moeten 
samenwerken met de basisscholen. Subsidies zijn wel altijd tijdelijk en moeten periodiek 
worden geëvalueerd. 

● D66 gelooft in collectief eigenaarschap. We willen een omgeving creëren waarin 
burgers initiatieven kunnen implementeren met waar nodig financiële steun vanuit de 
gemeente. Voorbeelden zijn: jeugdland, wijksportplaatsen (straatgym / urban sports). 
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8. Open houding naar inwoners (bestuurlijk) 
 
D66 richt zich met een open houding naar de maatschappij, staat open voor initiatieven en 
wil samen met de inwoners werken aan een goede samenleving. Daarbij vindt D66 onder 
andere het volgende van belang: 
● D66 wil de inwoners waar mogelijk betrekken bij de inrichting en organisatie van de 

woonomgeving. Daarbij wil D66 een deel van het budget voor onderhoud van de 
openbare ruimte overdragen aan wijkcomités om hiermee naar eigen wens de wijk te 
onderhouden.  

● D66 wil met inbreng van inwoners van het Dorpshuis in Duivendrecht een gezelliger 
ontmoetingsplek maken, al dan niet in samenwerking met de bibliotheek en/of een 
commerciële partij. Verder moet de gemeente een goed beheer en goede 
toegankelijkheid van de zalen garanderen. 

● Het weekblad Ouder-Amstel moet breed verspreid worden binnen Ouder-Amstel, ook in 
Duivendrecht. 

● Zwembad het Amstelbad behoudt de gemeentelijke subsidie. 
● D66 staat voor diversiteit. Dat wil zeggen dat Ouder-Amstel zich als een 

regenbooggemeente naar haar inwoners opstelt en het landelijke convenant daartoe 
gaat ondertekenen. 

  
9. Bestuurlijk zelfstandig, scheiding beleid en uitvoering 
 
Voor D66 is een sterke en moderne democratische rechtsstaat de basis voor een goed 
bestuur. Daarbij willen we gebruikmaken van bestuurskracht door met andere gemeenten 
samen te werken. D66 wil dat de gemeente in het algemeen meer aandacht besteedt aan 
haar communicatiebeleid. In het bijzonder wil D66 dat de gemeente inwoners in een vroeg 
stadium informeert over de vragen waar de gemeente mee wordt geconfronteerd zodat 
inwoners kunnen meepraten over de besluitvorming. 
  
Sterk en modern bestuur 
De laatste jaren heeft de gemeente sterk ingezet op regionale samenwerking in de 
metropoolregio Amsterdam.  
● Om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren wil D66 de samenwerking in DUO+ 

(Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel) voortzetten. Deze samenwerking leidt tot 
professionalisering van de ambtelijke ondersteuning van de gemeenten.  

● De gemeente zoekt voor verdere samenwerking zelf haar samenwerkingspartners uit, 
op basis van de gemeenten waarmee dit het meest logisch is. 

● Regionale samenwerking in een grootstedelijke omgeving moet samen kunnen gaan 
met behoud van lokaal karakter van de dorpskernen. 

● D66 wil een dependance van burgerzaken in Duivendrecht zodat alle inwoners van 
Duivendrecht (dus ook minder mobiele inwoners en inwoners zonder auto) ook 
makkelijk toegang hebben tot de gemeentelijke voorzieningen.  

● Om de betrokkenheid van de inwoners te stimuleren geeft de gemeente waar mogelijk 
aan wat de impact van haar voorstel voor inwoners is. Ook gaat de gemeente actief op 
zoek naar inwoners die daarover kunnen meepraten. 

● Overheidscommunicatie is niet altijd begrijpelijk voor de inwoners. D66 wil daarom dat 
voorstellen ook geschreven worden in toegankelijke taal.  
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10. Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 
 
Voor D66 is het belangrijk dat de dorpskernen goed toegankelijk blijven voor alle vervoer en 
voor alle inwoners. 
● De openbare ruimtes moeten beter toegankelijk gemaakt worden voor mindervaliden, 

met name in oudere gedeelten van de dorpskernen. 
● Diverse gebieden in Ouder-Amstel ondervinden hinder van parkeerdruk. D66 is 

voorstander van blauwe zones bij o.a. de Jacob van Ruisdaelweg en Reigersbos 
(Ouderkerk) en D66 stimuleert herinrichting van het Sluisplein. 

● D66 wil het sluipverkeer in en rond Ouderkerk en de Rondehoep tegengaan met 
gepaste verkeersmaatregelen. 

● De ontsluiting van Duivendrecht en De Nieuwe Kern moet goed geregeld blijven, ook bij 
drukte in het Arenagebied. 

● D66 wil het fietsverkeer stimuleren en zo nodig de infrastructuur aanpassen. D66 wil 
goed onderhouden en uitstekende verlichte fietspaden. D66 wil dat fietspad De Slinger 
in Duivendrecht een voorbeeld wordt van veilig en verlicht. 

● D66 ondersteunt fietssnelwegen. 
● Voor de veiligheid van voetgangers in de dorpskernen moeten de sportfietsers andere 

routes aangeboden krijgen. 
● D66 wil voor het centrale plein in Ouderkerk een nieuw plan maken. Daarbij denken we 

aan beperkte parkeervoorzieningen op Het Kampje, niet aan een ondergrondse 
parkeergarage en ook niet aan extra bebouwing. 

  
11. Sport en Cultuur 
 
Ouder-Amstel is een gezonde en actieve gemeente met een bloeiend cultureel leven.  
● Voor het onderhoud van de monumentale panden in de gemeente kan een beroep 

gedaan worden op een fonds dat hiervoor door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. 
● D66 wil de huidige sportinfrastructuur behouden en mogelijk verbeteren waar die 

infrastructuur nog niet op orde is. 
● D66 stimuleert de deelname van alle kinderen aan sport en de bezoeken vanuit de 

basisscholen aan theater en musea. 
● De samenwerking van sportieve en culturele organisaties met het basisonderwijs is 

belangrijk zodat de culturele en sportieve organisatie met enige regelmaat samen met 
de basisschoolleerlingen activiteiten ondernemen. Deze samenwerking is een 
randvoorwaarde voor subsidieverlening.  

● D66 wil dorpse evenementen zoals het Amstel Zomerfestival en The Passion 
stimuleren.  

● Bibliotheken in dorpskernen zijn niet alleen belangrijk voor het uitlenen van boeken, 
maar zijn tevens een ontmoetingsplek. D66 wil de rol van de bibliotheken in de 
gemeente behouden en versterken. 

● Er zijn veel kunstenaars in Ouder-Amstel aan het werk. D66 wil dat de gemeente voor 
hen een ontmoetings- en creatieve broedplaats faciliteert.  


