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VOORWOORD LIJSTTREKKER 

Wat is Ouder-Amstel toch een bijzondere gemeente! Klein van omvang, maar 

groots in haar historie en natuurlandschap, en de enorme betrokkenheid van 

haar inwoners. We hebben veel om trots op te zijn en nog veel meer om naar 

uit te kijken. D66 wil graag aan de toekomst van onze gemeente meewerken 

en daar sturing aan geven. Zoals D66 ook de afgelopen jaren de 

verantwoordelijkheid heeft genomen. We hebben flinke stappen gezet, maar 

zijn nog niet klaar.  

D66 wil dat onze gemeente sociaal, duurzaam, groen en gezond is, voor jong en 

oud, studenten en werkenden, met meer of minder inkomen. En D66 heeft daarvoor 

mensen op de lijst staan die met gezond verstand, een warm sociaal gevoel en een pragmatische, nuchtere 

blik willen bouwen aan deze toekomst.  

In ons verkiezingsprogramma “Iedereen een gelijke kans in Ouder-Amstel” geven wij aan waar voor ons de 

komende vier jaar onze prioriteiten liggen. Om ervoor te zorgen dat onze gemeente toekomstbestendig is en 

dat onze gemeente de mooiste gemeente blijft! 

 

De drie kernvragen die we in ons programma beantwoorden zijn: 

• Hoe zorgen we voor een duurzame en toekomstbestendige gemeente? 

• Hoe betrekken we onze inwoners bij het aantrekkelijk houden van onze gemeente? 

• Hoe bereiken we dat iedereen zichzelf kan zijn en kansen krijgt om zich te ontwikkelen? 

 

Met ons sterke team en samen met ú willen we de komende vier jaar graag verder bouwen aan deze 

mooie gemeente. Uw stem is daarbij van toekomstbelang. Mogen we (weer) op u rekenen?  

Heeft u vragen over het programma of wilt u ergens uitleg over? Neem dan vooral contact met mij op! 

 

 

Wendela van den Brink - van Agtmaal, 

Lijsttrekker D66 Ouder-Amstel 

wendela.van.den.brink@ouder-amstel.nl 
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VERKIEZINGSPROGRAMMA IN HET KORT 

Hoe mooi en bijzonder ook, de opgave voor onze gemeente is er niet minder om. Denk aan de krapte op de 

woningmarkt, het behalen van de klimaatdoelstellingen, aandacht voor onderwijskundige voorzieningen, de 

druk op de gemeentelijke financiën en nog veel meer.  

De basis: streven naar een toekomstbestendige gemeente. Dat vraagt om een gezonde en duurzame 

economie. En een overheid die het goede voorbeeld geeft en helder en betrokken leiderschap toont. Er zijn 

veel plannen voor een duurzame gemeente. Alleen zijn plannen ook maar plannen, het gaat om de 

uitvoering, want dan pas hebben plannen impact! We willen plannen versneld uitvoeren zodat onze 

gemeente ook leefbaar blijft voor toekomstige generaties. Daarom richten we ons op drie thema’s. Ten 

eerste: een klimaat adaptieve gemeente, dat wil zeggen dat we de ruimte in onze gemeente aanpassen aan 

de veranderende weersomstandigheden waardoor we meer weerbaar zijn. Daarnaast zetten we in op zoveel 

mogelijk hergebruik van afval. Hoe meer we kunnen hergebruiken hoe minder nieuwe grondstoffen nodig 

zijn, waardoor we beter met onze aarde omgaan. En we willen een CO2-neutrale gemeente worden. Dat 

doen we onder meer door de energie die we met elkaar in de gemeente nodig hebben, zoveel mogelijk lokaal 

op te wekken. Dat kan de gemeente niet alleen realiseren. We doen het samen met inwoners en 

ondernemers. D66 wil daarom duurzame en vernieuwende initiatieven stimuleren. Daarnaast kun je 

duurzaamheidsaspecten nu al meenemen in de vergunningverlening van grote en kleine projecten. 

Behoud van het groen is voor D66 onlosmakelijk verbonden met onze gemeente en visie op duurzaamheid. 

Zo steunen we het onderzoek naar het opwekken van duurzame energie, onder andere door windmolens en 

zonneparken. Windmolens mogen geen gezondheidsschade opleveren en we zijn tegen windmolens en 

zonneparken in de Amstelscheg en de polder de Ronde Hoep. Wij blijven aandacht vragen voor groen in de 

buurt, want groen brengt rust, bestrijdt wateroverlast, neemt warmte op en geeft kinderen een plek om lekker 

buiten te spelen. Bomen mogen alleen worden gekapt als dat echt noodzakelijk is, maar dan komen er 

natuurlijk wel gelijkwaardige bomen voor terug. 

Onze gemeente is rijk aan natuurlandschap en dat willen we zo houden. Dat is echter niet vanzelfsprekend. 

Daarom kiezen wij ervoor om woningen toe te voegen binnen de bestaande kernen en De Nieuwe Kern en 

niet in de Amstelscheg of de Ronde Hoep.  

De krapte op de woningmarkt in onze regio. Jongeren en starters vinden maar heel moeilijk een woning. 

Ook voor ouderen is het niet makkelijk om een passende woonruimte te vinden. Het wordt echt tijd dat daar 

verandering in komt. De Nieuwe Kern, Amstel Business Park Zuid en Entrada zijn nodig om onze inwoners 

kansen te bieden op een woning. Onze gemeente heeft ruimte om uit te breiden en de afgelopen periode 

hebben we heel hard gewerkt aan de structuurvisie voor De Nieuwe Kern, die vorig jaar is vastgesteld. Een 

plan om trots op te zijn!  

D66 wil woningbouw voor alle doelgroepen: jong en oud, studenten en werkenden, met meer of minder 

inkomen. We zijn erg blij met de 540 flexwoningen voor jongeren en starters die in De Nieuwe Kern wordt 

gerealiseerd. Belangrijke beroepsgroepen zoals leraren en verpleegkundigen kunnen met voorrang een 

woonplek krijgen in De Nieuwe Kern. En ook woongebied Entrada zal zorgen voor meer huur- en 

koopwoningen voor alle doelgroepen. 

Onze jeugd heeft de toekomst! Voor D66 is het essentieel dat de kinderen in onze gemeente in een 

gezonde, groene en veilige omgeving kunnen opgroeien. Het is voor D66 onacceptabel als kinderen 

opgroeien in armoede. Ze moeten met hun klasgenootjes en vriendjes en vriendinnetjes kunnen meedoen 

aan alle activiteiten. Onderwijs is voor onze kinderen van groot belang als basis voor de toekomst. Dat 

hebben we nog extra ervaren in coronatijd. Toen de scholen digitaal onderwijs moesten geven heeft de 

gemeente ervoor gezorgd dat ieder kind thuis de beschikking had over een computer.  

Wij pleiten voor schoolgebouwen die goed onderwijs en de ontwikkeling van onze kinderen versterken en 

niet beperken! Wij vertrouwen daarbij op de jarenlange ervaring en kennis van de mensen die in het onderwijs 
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werkzaam zijn. Schoolgebouwen moeten onderwijskundig, maar ook technisch voldoen aan de huidige tijd. 

Met ruimte voor individueel leren, thematisch onderwijs en samenwerking.  

In het landelijke regeerakkoord staan belangrijke elementen voor jeugd en onderwijs. Stap voor stap wordt 

kinderopvang gratis voor ouders die werken en er komt een rijke schooldag. Kinderen krijgen niet alleen 

rekenen en taal op school, maar ook bijles, sport en cultuur. Dit sluit aan bij onze ambitie om het onderwijs 

met kind-gerelateerde voorzieningen zoals sport, cultuur en zorg te combineren. 

In De Nieuwe Kern zijn de eerste twee schoolbesturen aangewezen die basisonderwijs gaan aanbieden. 

D66 vindt het van groot belang dat in De Nieuwe Kern een school voor voortgezet onderwijs komt. 

Kinderen moeten kunnen spelen en het liefst ook buiten spelen. Dat betekent dat we de goede speelplekken 

moeten behouden en ervoor moeten zorgen dat er voor kinderen veel mogelijkheden zijn om dicht bij huis in 

een groene omgeving te spelen. Ook voor jongeren moet er voldoende plek zijn. In Duivendrecht en 

Ouderkerk zijn voor onze jongeren jongerenontmoetingsplekken (JOPs) gerealiseerd. In Ouderkerk is dat 

bijvoorbeeld het oude schoolgebouw aan de Wilhelminalaan. D66 is blij dat Jongerenwerk daar in de 

vakantieperiode veel activiteiten organiseert. Nu moet er ook een jongerenlocatie in Duivendrecht komen. 

We zijn trots op ons erfgoed. We hebben gestreden voor het behoud van ons erfgoed, zoals het 

Gezellenhuis in Ouderkerk, en dat is gelukt. Er is nu een nieuwe eigenaar die plannen voorbereidt om het 

Gezellenhuis op te knappen. Er zijn meer gemeentelijke monumenten bij gekomen en het voorlopig ontwerp 

Centrumplan voor de herinrichting van het centrum in Ouderkerk is afgerond en past geheel bij het groene 

en historische karakter van deze mooie plek.   

Goede zorg voor en hulp aan inwoners. We zijn ongelooflijk trots op de eigen kennis en veerkracht van 

onze inwoners, maar wanneer ze ondersteuning of een vangnet nodig hebben, dan zijn we er voor hen. Wij 

laten niemand vallen! In coronatijd is de eenzaamheid voor veel mensen toegenomen. D66 wil deze mensen 

de helpende hand bieden. We vinden het belangrijk dat elke jongere de juiste zorg krijgt en zijn blij dat we 

de jeugdzorg in deze coronatijd in stand hebben kunnen houden. We willen de sociale regelingen die er zijn 

beter communiceren en mensen die er recht op hebben stimuleren er gebruik van te maken. Een goede en 

passende woning voor jong en oud is ook hierbij van groot belang. 

Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn. D66 wil dat iedereen zich veilig voelt, ongeacht cultuur, geloof of 

geaardheid. Daarom hebben we samen met andere partijen de regenboogvlag gehesen en op 1 juli (Keti 

Koti) bloemen gelegd bij het standbeeld van Elieser. We stimuleren het gesprek en debatten over 

discriminatie en democratie en gaan op scholen in onze gemeente graag in gesprek met leerlingen. 

Initiatieven zoals “paarse vrijdag”, een dag waarop scholieren en studenten hun solidariteit tonen 

met lhbt+'ers, dragen wij een warm hart toe. Het inzetten van camera’s en mosquito’s (om jongeren te weren) 

vinden wij onwenselijk. Ook willen we dat Ouder-Amstel voor statushouders een gastvrije gemeente is, we 

willen dat ze zich hier welkom voelen.   

We zijn blij met de vele inwoners die betrokken zijn bij hun straat, buurt en de gemeente. Dat laten projecten 

zoals het Centrumplan goed zien. Zij leveren de kennis en input die nodig is om samen te kunnen bouwen 

aan een goede samenleving. Ook stellen we voor om wijkbudgetten beschikbaar te stellen en te starten met 

wijkvertegenwoordiging om inwoners een grotere stem te geven in hun woonomgeving. 

Duurzame gemeentelijke financiën. Met de overheveling van taken op het gebied van de WMO en 

Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten is de druk op de gemeentelijke financiën flink toegenomen. Maar 

die taken zijn wel van groot belang voor onze inwoners en zij hebben daarom onze volle aandacht gehad. 

Ook de coronapandemie bracht extra spanning op de begroting met zich mee. D66 richt zich op een stabiele 

financiële huishouding voor de lange termijn. Dat vraagt om de moed om nu bepaalde keuzes te maken. Wij 

zullen kritisch blijven kijken naar uitgaven en inkomsten. Maar we sluiten lastenverzwaring niet volledig uit 

als we daarmee de voorzieningen in stand kunnen houden of verbeteren. Ook dat hoort bij een 

toekomstbestendige visie.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lgbt

