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“Alleen met elkaar kunnen
wij het Anders blijven doen“

LIJST

2

Wij zijn trots in ons verkiezingsprogramma
onze kandidatenlijst te mogen presenteren:
1.

Paulette Koek-Baks

Duivendrecht

2.

Jan Koek

Duivendrecht

3.

José Gerards

Ouderkerk aan de Amstel

4.

Sonja van ‘t Hoff

Ouderkerk aan de Amstel

5.

Charissa de Vries

Duivendrecht

6.

Danielle Kleuver

Duivendrecht

7.

Cisca van Wattingen

Duivendrecht

8.

Ron Seeboldt

Ouderkerk aan de Amstel

9.

Daphne Kist

Duivendrecht

10. Liesbeth van Dongen

Ouderkerk aan de Amstel

11. Yvonne Schwegler

Ouderkerk aan de Amstel

12. Mandisa Benjamin

Duivendrecht

13. Anja Spronk-Copier

Ouderkerk aan de Amstel

14. Brigitta van Beem

Amsterdam-Duivendrecht

15. Tamara Attema

Ouderkerk aan de Amstel

16. Sjaak Vermeulen

Ouderkerk aan de Amstel

17. Judith Langeberg

Ouderkerk aan de Amstel

18. Nobel Otadaferua

Duivendrecht

19. Jan Griffejoen

Amsterdam-Duivendrecht

20. Mart Kneepkens

Ouderkerk aan de Amstel

21. Jan Gerbracht

Duivendrecht

22. Nick Heida

Amsterdam-Duivendrecht

23. Joke van Wattingen-Verlaan

Duivendrecht

24. René van de Mark

Ouderkerk aan de Amstel

25. Gerda Gerbracht

Duivendrecht

26. Peter Versluijs

Duivendrecht

27. Leo Lakerveld

Duivendrecht

28. Lindsey Scheer

Ouderkerk aan de Amstel

29. Peter Krijnen

Duivendrecht

30. Francis de Koning

Duivendrecht
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Inhoud:

Inleiding;
Ouder-Amstel is een gemeente om trots op te zijn. Wij willen een partij zijn voor zowel

Wij hebben ons hard gemaakt voor zaken die inwoners en ondernemers in onze

1. Inleiding.

inwoners, ondernemers en organisaties van Ouderkerk, Duivendrecht en de Waver.

gemeente van belang vonden.Wij zijn als partij een spreekbuis voor de inwoners

De komende jaren staan er grote projecten op het programma en komen er steeds meer

ondernemers en organisaties en zeggen waar het op staat. Maar wel eerlijk en

taken vanuit het Rijk naar de gemeente toe. Er is veel werk aan de winkel!

betrokken. Altijd een luisterend oor bieden.

Ouder-Amstel Anders is als lokale politieke partij in de gemeente Ouder-Amstel

Dat past bij de doelstelling van Ouder-Amstel Anders; “een forum zijn voor

opgericht in november 2009. In de afgelopen periode heeft de partij met drie zetels

de burgers om hun wensen zoveel mogelijk te verwezenlijken.” Wij zijn ook een

in de gemeenteraad gezeten.

partij die ter plaatse het punt van uw inbreng willen zien en met u meedenken

2. Algemeen Bestuur.
2. Burgerparticipatie.
5. Veiligheid en handhaving.
6. Cultuur, sport en recreatie.

hoe wij het kunnen inbrengen. Ouder-Amstel Anders onderneemt veel politieke
Ouder-Amstel Anders wil in haar nieuwe verkiezingsprogramma eerst nog even

actie om inwoners, ondernemers en organisaties bij te staan.

7. Gezondheid

terugkijken op de raadsperiode van 2018-2022. Wij kijken terug op een periode waar

8. Economie en financiën.

we erg trots op zijn. Binnen de raad hebben wij duidelijk ons gezicht laten zien en veel

Natuurlijk realiseren wij ons dat onze inbreng in de gemeenteraad afhankelijk

voor onze gemeenschap aan resultaten geboekt. Deze zaken hebben wij mede door uw

is van onze overtuigingskracht.

9. Natuur, milieu.

inbreng en met uw overleg op de agenda weten te zetten. Een aantal van deze resultaten
waar ook u de vruchten van plukt willen wij graag toch even benoemen;

Wij rekenen daarom graag op uw steun tijdens de verkiezingen,

10. Werken en wonen.

• Zelfbewoningsplicht en antispeculatie beding in de vele nieuw te ontwikkelen

zodat wij een breder draagvlak binnen de raad kunnen krijgen.

11. Onderwijs en jeugd.

• Het opzetten van een digitale petitie daar het de bomenkap betreft en welke

12. Zorg en sociaal beleid.
13. Verkeer en vervoer.

woningbouwprojecten.
Ook bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben wij naar onze

mede met acties van andere bewoners tot een bijzonder goed resultaat

inwoners, ondernemers en organisaties geluisterd. Wij hebben in dit

hebben geleid.

verkiezingsprogramma de ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties

• Bomenverordening/ Bomenplant en het Groenonderhoud is door ons op

verwerkt.

de agenda gezet.
• Aandacht voor de vele bijplaatsingen bij de vuilcontainers en het grote
probleem zwerfafval.

Ouder-Amstel Anders is bij het opstellen van het verkiezingsprogramma
uitgegaan van 12 programmapunten waarvan wij denken dat die belangrijk

• Getracht de invoering van diftar met een pauze knop on hold te zetten.

zijn voor uw leefomgeving.

• Aandringen op afronding van het legalisatie proces van het dossier woonboten.
• De discussie over, van, voor de busterminal en Smart Mobility Hub en de sociale
lasten welke deze plannen met zich meebrengt voor onze gemeente.
• De infrastructuur binnen onze gemeente bij realisatie van alle projecten niet
alleen op het project maar gemeente of dorps breed.
• De mobiliteit rondom Evenementen, Voetbalwedstrijden, Smart Mobility Hub,
Busterminal en de Nieuwe Kern onder de aandacht gebracht en duidelijk gemaakt
dat wij ons daar grote zorgen over maken.
• De aandacht voor een veilige woonomgeving met de daaraan verbonden
noodzaak van inzet handhaving.
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Wij hebben ervoor gekozen dit zo duidelijk en kort mogelijk te verwoorden,
zodat het voor eenieder leesbaar blijft.

Algemeen Bestuur;
Samenwerken in zelfstandigheid –
met behoud van eigen identiteit!

Burgerparticipatie;
Bij ons staat contact met de burgers
van Ouder-Amstel Centraal!

Het bestuurlijk zelfstandig blijven tussen grotere gemeenten en de

Ouder-Amstel Anders is een partij die vanaf haar start burgerparticipatie

Ook willen wij van de jeugd graag horen wat zij belangrijk vinden.

gemeente Amsterdam zal Ouder-Amstel Anders tot het uiterste

hoog in het vaandel heeft staan.

Horen wat er speelt in hun woonomgeving en op school.

verdedigen. Kijkend naar de groei van onze gemeente na invulling van

En het is ook onze grootste kracht. Wij gaan naar de inwoners, onderne-

de diverse projecten een dubbel aantal inwoners wat zelfstandigheid

mers en organisaties toe, luisteren naar ze. Wij bezoeken informatieavon-

Jeugd vroeg betrekken bij politieke ideeën is voor ons erg belangrijk.

rechtvaardigt.

den om te horen wat aan inwoners, ondernemers en organisaties wordt

Onze gemeente kent een Waarderingsspeld voor inwoners die zich op

voorgesteld. Wij vragen ook naar hun mening na deze informatieavonden.

een bepaalde manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente.

Opgeslokt worden door bijvoorbeeld Amsterdam zal voor de inwoners

Voor ons is een belangrijke voorwaarde voor een goed participatiepro-

Wij breiden graag de waarderingsspeld uit met specifiek een speld voor

betekenen dat de gemeentelijke belastingen hoger gaan worden en wij

ces, dat de betrokkenen ook iets terugziet in het plan of project van hun

jongeren die iets bijzonders hebben gedaan voor de gemeente.

steeds minder grip krijgen op onze leefomgeving.

inbreng.
Wij staan open voor alle vormen van inbreng.

Wij realiseren ons dat dit misschien meer geld gaat kosten, maar vinden

Wij vinden dan ook dat de gemeente de inbreng van de burgers moet

het aspect zelfstandigheid te belangrijk.

meewegen bij de besluitvorming.

Ouder-Amstel Anders realiseert zich dat de participatie- en inspraakverordening 2016 “Samen maken we Ouder -Amstel” toe is aan een update.

Natuurlijk is samenwerking op ambtelijk niveau met omliggende

En daarna een goede terugkoppeling waarom een besluit genomen is.

De huidige samenleving vraagt een hele andere kijk op participatie en

gemeente zeer belangrijk.

Burgerparticipatie kan de kwaliteit van beleid en plannen vergroten en

zal zich hier de komende periode voor inzetten zodat hij voldoet aan de

het werkt als inwoners ook iets terugzien van hun inbreng en inzet.

verwachtingen van onze inwoners.

Door gebruik te maken van ideeën, ervaring en kennis van burgers,

Op het gebied van besturen van de Gemeente Ouder-Amstel zijn wij

bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen waardevolle plannen

voorstander van een samenstelling van het College van Burgermeester

tot stand komen. Dit zonder financiële gevolgen voor de gemeente.

en Wethouders van 4 personen. Dit betekent dat onze voorkeur er van

Initiatieven die door inwoners ingebracht worden en bijdragen aan

uit gaat om met maximaal 3 wethouders de coalitie in te gaan. Ook op het

Ook vinden wij dat er vanuit de gemeente goed gecommuniceerd moet

het algemeen belang moeten eventueel in aanmerking komen voor

gebied van openbaarheid van bestuur willen wij kritisch kijken naar hoe

worden met haar burgers. Hier zijn nog wel wat verbeteringspunten

een subsidie.

wij binnen onze gemeente omgaan met het houden van besloten vergade-

Met de gemeenten Diemen en Uithoorn is middels de DUO+
samenwerking daarvoor al een belangrijke stap gezet.
Maar ook met andere gemeenten is overleg en samenwerking essentieel.

te behalen. Goede telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis,

ringen. Wij zouden het liefst dit niet meer hebben maar we realiseren ons

adequate reactie op mails, brieven of terugbelverzoeken van inwoners

Ouder-Amstel Anders vindt het belangrijk dat ook de jeugd bij het maken

dat in uitzonderingsgevallen we hier niet aan ontkomen. Mogelijk wordt

verdienen maximale aandacht.

van plannen betrokken wordt.

er dan op stukken meer geheimhouding of vertrouwelijkheid gelegd.

Inwoners hebben recht op een snelle afwikkeling van hun vragen.

Wij vinden het belangrijk dat jongeren meehelpen besluiten te nemen

Ouder-Amstel Anders wil ook onderzoeken of we kunnen gaan werken met

En klachten moeten correct afgehandeld worden.

over zaken die voor hen bedoeld zijn.

een akkoord op hoofdlijnen om zo het draagvlak voor het bestuur en beleid
te verbeteren wat de samenwerking met de burger ook ten goede komt.

Deze dienstverlening moet optimaal zijn, daar mag niet op bezuinigd

Daarom zijn wij voorstander van het invoeren van een Jeugdraad en/of

worden. Optimale dienstverlening is ten slotte naar de inwoner toe

Kinderburgemeester.

het visitekaartje van de gemeente.
Samen met raadsleden praat de jeugdraad/ kinderburgemeester over
Het onlangs voorgelegde communicatieplan moet deze mening de

onderwerpen die voor de jongeren in Ouder-Amstel belangrijk zijn.

komende raadsperiode ondersteunen. Ouder-Amstel Anders zal dit

Het kunnen onderwerpen zijn door de jeugdraad en/of kinderburgemees-

de komende jaren met haar inwoners nauwlettend volgen en daar

ter zelf aangedragen of onderwerpen die de raadsleden voorstellen. De

waar nodig is hierop anticiperen.

jeugdraad/ kinderburgemeester geven advies over deze onderwerpen
aan de raadsleden. Wij denken aan een bijeenkomst 1 x per twee maanden.
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Veiligheid en Handhaving;
Gezien en gezien worden!
Ouder-Amstel Anders wil graag dat haar inwoners een goed objectief en

Hoe willen we dit bereiken:

subjectief gevoel van veiligheid hebben. Daarmee willen wij zeggen dat

Ouder-Amstel Anders wil samen met de burger bijdragen aan het creëren

het gevoel niet alleen is gebaseerd op hoe vaak een misdrijf daadwerke-

van een zo veilig mogelijke werk- en woonomgeving door samenwerking

lijk voorkomt, maar ook op het feit hoe bedreigd/angstig inwoners zich

te stimuleren, te regisseren en te faciliteren tussen de gemeente(n),

voelen.

burgers, politie en andere verantwoordelijke organisaties.

Binnen onze gemeente worden we veel geconfronteerd met strafbare

Ouder-Amstel Anders zal erop toe blijven zien dat het openbaar groen

feiten zoals woning- en auto-inbraken Volgens de APV kan de burge-

geen onoverzichtelijke situaties veroorzaakt. En indien nodig het budget

meester cameratoezicht inzetten op deze feiten. Daarnaast geeft

te verhogen voor een optimaal groenonderhoud. Immers goed onderhoud

cameratoezicht ook een preventief veiligheidsgevoel een reden temeer

van het groen komt het straatbeeld van onze gemeente ook ten goede.

voor Ouder-Amstel Anders om te overwegen dit middel in te voeren.
Een gegeven is dat op de toegangswegen al cameratoezicht is geregeld

Verlichting van kleine straatjes en tunnels en aan-en aflooproutes

waardoor de mogelijkheid bestaat om van deze camerabeelden gebruik

richting metro en trein moeten geoptimaliseerd worden.

te maken in de opsporing van eerdergenoemde feiten.
Zien en gezien worden in onze wijken is ons motto.
De handhaver/boa is door de ontwikkelingen in de lokale veiligheid en de

Daarnaast mogen wij ook wat van onze inwoners verwachten.

terugtredende politie veel meer bestuursrechtelijke en strafrechtelijke

Ook hier is burgerparticipatie van belang.

taken gaan uitvoeren. In de lijn van de VNG wil Ouder-Amstel Anders
een Gezamenlijke Actieagenda Gemeentelijke Handhaving 2022 -2024

In diverse wijken kent men WhatsApp - preventie. Iets wat door de

binnen onze gemeente introduceren.

gemeente actief moet worden ondersteund. Dit kan eventueel zijn
het beschikbaar stellen van borden waarin wordt gewezen op deze

Aangezien er steeds meer politietaken bij de gemeente worden neerge-

WhatsApp-preventie.

legd, vinden wij dat een optimale inzet van handhavers (Boa’s) op straat
noodzakelijk is. Daarnaast dienen zij te worden voorzien van de juiste

Werken aan een integraal parkeerbeleidsplan is iets wat past in onze visie

uitrusting die past binnen het gebied waarin zij werkzaam zijn. Natuurlijk

van bestrijden van ergernissen van onze inwoners. Opvallend is de

realiseren wij ons dat dit extra kosten met zich mee gaat brengen. Het is

toename van parkeerdruk van buiten onze gemeente in Duivendrecht. De

Ouder-Amstel Anders zeker niet te doen om zoveel mogelijk via handha-

parkeerplaatsen in onze gemeente worden ingenomen door anderen dan

ving financieel op te laten leveren daar dit het doel nooit mag zijn. Door te

onze eigen inwoners, waardoor onze eigen inwoners niet kunnen parkeren.

gaan werken met bestuurlijke boetes en met een goed team en afdeling
handhaving zijn er diverse mogelijkheden waarin we onze inwoners een

Door het structureel invoeren van blauwe zones met een tijdslimiet zal

veilig gevoel kunnen geven en daarnaast preventief een bijdrage te leve-

het parkeren in onze gemeente door niet inwoners minder aantrekkelijk

ren aan een mooie en schone openbare ruimte.

worden.

Wij streven ernaar om te komen tot een realiseerbaar handhavingsplan

Wel moeten wij bij het invoeren van de blauwe zone er wel voor zorgen

waarbij de burger ziet dat inzetten hierop resulteert in gestelde doelen.

dat onze eigen inwoners gewoon voor hun deur kunnen blijven parkeren.

Het moge duidelijk zijn dat onze inwoners zien dat zij op een juiste wijze

En dat personen van buiten onze gemeente maar werkzaam in onze

worden ingezet waardoor zij ook draagvlak krijgen en serieus genomen

gemeente goed gefaciliteerd worden.

worden.
Sanctionerend opgetreden is een gegeven wat hoort bij inzet van
handhaving.
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Sport, cultuur en recreatie;
Een rijke bewegings- en sportcultuur
in een groene omgeving!
De leefomgeving moet mogelijkheden bieden voor culturele en

Ouder-Amstel Anders vindt ons cultureel en historisch erfgoed van grote

sportieve activiteiten voor jong en oud.

waarde en dit moet behouden blijven. Monumentale panden mogen niet
verloren gaan, dus zal er voor het onderhoud hiervan geld beschikbaar

Sport was vroeger voornamelijk een activiteit voor jongeren, terwijl

moeten zijn.

tegenwoordig ook veel ouderen een sport beoefenen.
Wat ook weer een positief effect kan hebben op recreatie en toerisme.
In Ouder- Amstel viert de sport hoogtij. We hebben een rijke en diverse

Bij cultuur denken wij uiteraard ook aan de bibliotheken in onze kernen.

sportcultuur. Als gemeente moeten wij sport blijven stimuleren. Zeker nu

In onze gemeente een goed gebruikte en gewaardeerde voorziening.

er meerdere nieuwbouwprojecten in aantocht zijn, en we als gemeente
groeien, moeten we ervoor zorgen dat ook het aanbod in sport hierbij

De bibliotheek heeft een brede functie, niet alleen uitlenen van boeken,

aansluit.

maar denk ook aan educatie, stimuleren van lezen vooral onder de jeugd,
organiseren van cursussen en als ontmoetingsplaats zeer belangrijk.

Onze wens is dat het Amstelland kan blijven bestaan in onze gemeente.
En daar zullen wij ons ook hard voor maken. Beweging in welke vorm

De gemeente moet zich optimaal inzetten voor het behoud van de

dan ook is voor de gezondheid erg belangrijk.

bibliotheken.

Recreatie is zeker goed mogelijk in onze gemeente. Wij hebben een
aantal natuurgebieden, zoals de Ouderkerkerplas, de Ronde Hoep en

Wij vinden het dan ook belangrijk dat de gemeente een financiële
bijdrage voor het behoud van de bibliotheken doet.

de Waver, die zeker de moeite waard zijn om te wandelen en te fietsen

Het belang van het Muziekcollectief onderschrijft Ouder-Amstel

en te genieten van wat de natuur ons biedt. De laatste resterende weide-

Anders volledig. Muziekonderwijs voor jong en oud is zeer belangrijk.

gebieden, (uniek is de al eerdergenoemde Ronde Hoep en in het voor een
groot deel verstedelijkte Duivendrecht het weitjespark dienen worden te
behouden.
Wat betreft deze gebieden vindt Ouder-Amstel Anders het wel heel
belangrijk dat bij het organiseren van evenementen vooraf heel goed
afgewogen wordt wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Indien nodig zal
hiervoor het evenementenbeleid aangescherpt moeten worden.
Wij zullen ontwikkelingen op dit gebied natuurlijk blijven volgen.
Evenementen mogen wat ons betreft nooit ten koste van de natuur gaan.
We zijn heel blij dat door een goede samenwerking tussen de gemeente
en het Groen Gebied er een mogelijkheid is gekomen voor horeca aan de
Ouderkerkplas. Deze is ook gerealiseerd in 2021.
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Gezondheid;
Een integrale aanpak voor een gezonde
gemeente met gezonde inwoners!
Ouder-Amstel Anders steunt het Nationale Preventieakkoord maar toch

De afgelopen jaren is er sprake van meer geluidsoverlast in onze gemeente.

zien wij in onze gemeente diverse zaken die om aandacht vragen.

Iets dat voor de gezondheid voor onze inwoners niet goed is. Denk aan
slecht slapen, ramen niet open kunnen zetten dus slechte ventilatie.

Helaas zien we dat in onze gemeente er een toename is aan obesitas onder jongeren en ouderen. Veroorzaakt door een ongezonde levensstijl en

Wij zullen ons hiervoor inzetten om aandacht te vragen aan partijen

te weinig beweging. Als gemeente moet je daar je ogen niet voor sluiten

zoals Rijkswaterstaat om het maximale gedaan te krijgen aan overlast

en overwegen daar een project voor op te zetten. Dit zou kunnen heten

van snelwegen.

Gezonde Gemeente. Natuurlijk moet je daarvoor gaan samenwerken met
huisartsen, sportorganisaties, GGD, lokale supermarkten, veehouders en

Ook zullen wij aandacht blijven besteden aan onophoudelijke herrie van

horeca.

een teveel aan vliegtuigen die wij in deze regio over ons heen krijgen.
Met daarbij een teveel aan schadelijke uitstoot.

Gezonder door eerlijke voeding en die bij de lokale middenstand herkenbaar te vinden is en dus makkelijk aan te schaffen.

In Ouder-Amstel hebben wij te maken met veel snelwegen en dus veel
uitstoot. De gemeente (eventueel met omliggende gemeentes) moet in

Er moeten meer ‘laagdrempelige ’beweegroutes komen en een goede

overleg gaan met Overheid en Rijk om de snelheid op de snelwegen te

samenwerking met sportclubs is van belang.

verlagen.

Bij het ontstaan van ziektes zijn vaak achterliggende factoren die de

Wij zullen er ook op blijven aandringen dat bij grote projecten er gewerkt

gezondheid negatief beïnvloeden.

gaat worden met bouwmachines en materieel met een roetfilter om
uitstoot van fijnstof tegen te gaan. Dus werken zonder diesel aggregaten.

Wij vinden dat een integrale aanpak van armoede en gezondheid belang-

Ouder-Amstel Anders maakt zich grote zorgen over onze gezondheid wat

rijk is. Mensen die in armoede leven hebben meestal een minder goede

betreft deze punten.

gezondheid. Hebben vaak schulden en zijn eenzaam.
Huiselijk geweld is iets dat helaas sterk toeneemt. Vaak veroorzaakt door
gebruik van drugs en alcohol.
En dan hebben wij het niet uitsluitend over een alcoholprobleem bij
jongeren. Helaas kampen steeds meer ouderen met een drankprobleem.
Vereenzaming of reorganisaties op het werk kunnen leiden tot een vlucht
in de drank.
Daarom is Ouder-Amstel Anders nog steeds voorstander van het
weer opnieuw opstarten van voorlichtingsbijeenkomsten over, van,
voor gebruik van alcohol en drugs voor jong en oud.
Dit zal een vast onderdeel van het beleid uitmaken, dus er zal ook geld
voor gereserveerd moeten worden in de begroting.
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Economie en financiën;
Ondernemende Fairtrade gemeente
met een gezonde financiële basis!
Ouder-Amstel Anders is van mening dat bij alle plannen zorgvuldig en

Ouder-Amstel Anders heeft zich verdiept in de door de ondernemers

Mocht er dan nog geld overblijven dan mag dat van ons gebruikt worden

kritisch naar de inkomsten en uitgaven van onze gemeente gekeken

in de metropoolregio opgesteld verkiezingsmanifest en onderkent de

voor lastenvermindering. Denk daarbij aan verlaging ozb of afvalstoffen-

moet worden, zodat er de komende jaren weer sprake zal zijn van een

problematiek welke hierin wordt omschreven. Meer dan ooit zijn de plan-

heffing.

programmarekening met een positief resultaat. Het behoud van de

nen voor de gemeenteraadsperiode 2022-2026 van groot belang voor

gezonde financiële basis van onze gemeente is volgens Ouder-Amstel

ondernemers in de gemeenten van de MRA. De langetermijngevolgen van

Wat betreft de leegstand van winkelpanden vindt Ouder-Amstel Anders

Anders van groot belang. Hierbij moet ook oog zijn voor de financiële

de coronacrisis voor ondernemers en inwoners in de MRA-gemeenten

het prettig te constateren dat dit in beide kernen is teruggelopen.

risico’s.

worden pas echt duidelijk als u uw coalitieakkoorden maakt in 2022.
Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de uitstraling verzorgd

Ouder-Amstel Anders ziet graag dat wij een Fairtrade Gemeente worden.

Het is een feit dat de MRA harder en langer door de coronacrisis wordt

en aantrekkelijk blijft. Hierbij moet onze gemeente er niet voor schromen

Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs

getroffen dan andere regio’s in het land. Het is van belang dat de gemeen-

om gebruik te maken als daar aanleiding voor bestaat de leegstandswet

voor hun product krijgen en dat de omstandigheden waarin zij werken

ten in samenwerking met het bedrijfsleven onderzoeken hoe we hier via

toe te passen. Dit om verval van het pand te voorkomen wat ook het

menswaardig zijn; geen kinderarbeid, geen extreem lange werkdagen en

het Rijk en de provincie voor gecompenseerd en ondersteund kunnen

gezicht van de omgeving schaadt.

met aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. Als wij Fair-

worden. Gelet op de ontwikkelingen in onze gemeente kunnen we zowel

trade gemeente zijn leveren wij een belangrijke bijdrage aan duurzame

de ondernemers als onze gemeentelijke begroting de komende gemeen-

armoedebestrijding.

teraadsperiode een belangrijke impulsgeven.

Je kunt Fairtrade gemeente worden door ‘fair trade’ als principe bij je
inkoopbeleid te hanteren.
In de afzonderlijke kernen zijn grote verschillen in toeristisch aanbod.
Niet iedere kern heeft evenveel historische monumenten. Er is aandacht
voor de veranderingen in het landschap, het ontstaan van de Ouderkerkerplas en de natuurgebieden met hun flora en fauna Ronde Hoep en
Duivendrechtse Polder.
Verschillende culturele toeristisch- recreatieve trekpleisters zijn de
Joodse Begraafplaats, museum, fietsroutes en diverse restaurants.
Samenwerking met Amsterdam om onze gemeente verder toeristisch op
de kaart te zetten is essentieel. Dit kan voor de gemeente Ouder-Amstel
extra inkomsten opleveren.
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Natuur en milieu;

geregeld. Daarom ziet Ouder-Amstel Anders het innen van honden-

1. De Groene Amstelschegg;

Beschermen van het groengebied, biodiversiteit
en tegengaan van verstedelijking!

belasting als overbodig want de hondenbezitter ziet hier niets van terug.

2. Biodiversiteit;

Kijkend naar de natuur in onze gemeente moeten wij helaas vaststellen
dat deze wordt verloederd door het vele zwerfafval dat wordt achtergelaten. Alle inzet van onze vele vrijwilligers ten spijt die er alles aan doen
om dit op te ruimen wat de uitstraling zeker ten goede komt.
Zeker sinds de invoering van Diftar zien wij het zwerfafval toe nemen.

3. Verstedelijking;
Als de gemeente de komende jaren financiële meevallers heeft dan zien

4. Windmolens en energie;

wij die graag gebruikt worden om het groenonderhoud naar een hoger

5. Beheer en onderhoud;

niveau te brengen en om subsidie te verlenen voor huizen met groene

6. Landbouw, duurzaam, bodem en water;

daken.

7. Educatiepunten;

Een groen dak/ gevel biedt naar mening van Ouder-Amstel Anders
een veel mooier uitzicht dan een grijs dak.

Wij zullen dan ook regelmatig om een evaluatie blijven vragen. En als

Daarbij komt dat het ook vele voordelen biedt voor de woning

deze niet aan de verwachtingen voldoet dan zullen wij vragen om te

of het gebouw en de omgeving.

stoppen met dit systeem van afvalverwerking.

8. Voedselbos;
9. Recreatie;
10. Financiën.
Ouder-Amstel Anders zal zich hard maken om verdere verstedelijking (grootschalig
en sluipend) van Amstelland tegen te gaan en een zowel cultuurhistorisch als land-

De voordelen die het met zich meebrengt zijn er meerderen;

schappelijk zeer waardevol gebied te behouden voor de toekomst. Het unieke

Het groen in onze gemeente moet op een duurzame manier beheerd

Langere levensduur van het dak, koeling van het dak, geluiddemping,

gebied is inmiddels ook een van de laatste plekken in Nederland waar weidevogels

worden. Waarbij er meer aandacht moet komen voor de biodiversiteit,

biodiversiteit, leefklimaat, hittestress, hoger rendement zonnepanelen,

nog kunnen leven.

bijvoorbeeld door het inzaaien van bermen met speciale bloemenmengsels.

CO2 en fijnstof kan door groene daken opgenomen worden en buffer

De Duivendrechtse Polder zou een nog grotere recreatieve functie
moeten krijgen door het toevoegen van extra (fiets) wandelpaden
en/of laarzenpaden.

voor het regenwater. Daarom zijn wij voorstander van het geven van
subsidie op groene daken. Natuurlijk moeten er voorwaarden worden

Klimaatdoelstellingen en Regionale Energie Strategie;
Burgerparticipatie en zorgvuldige afwegingen centraal!

gesteld voordat de subsidie door de gemeente verleend gaat worden.
Van onze gemeente wordt de komende Raadsperiode belangrijke inzet verwacht daar
Een aandachtspunt voor Ouder-Amstel Anders zijn de houtkachels in

het een bijdrage betreft aan de Klimaatdoelstellingen en de RES. Al in de afgelopen

onze gemeente. Houtkachels, alles branders en open haarden zorgen

periode is daar veel aandacht aan besteed maar daarmee is onze taak nog niet

voor fijnstof. Wij willen het gebruik hiervan niet verbieden, maar wel de

volbracht. Landelijk is over deze onderwerpen zeer veel te doen zowel in weerstand

Afgevallen bladeren wel verwijderen van het wegdek, maar in plantsoen

verplichting op te leggen aan de gebruikers een filter aan te schaffen dat

als de ontwikkelingen waaraan we niet kunnen ontkomen. Daar onze gemeente zich

en perken laten liggen. Geen gebruik hierbij maken van bladblazers die

de deeltjes uit de rook filtert.

niet erg goed leent voor diverse zaken die hierbij aan de orde komen is het van groot

Als er beschoeiingen vervangen moeten worden dan wil Ouder-Amstel
Anders graag inzetten op ecologische oevers.

veel fijnstof uitstoten.
Als de financiën het toelaten wil Ouder-Amstel Anders meer geld
beschikbaar stellen voor een beter en duurzamer groenonderhoud.
Bomen zijn zeer belangrijk voor milieu en biodiversiteit. Ouder-Amstel
Anders vindt het dan ook erg fijn dat op hun initiatief er voortaan bij

Nieuwbouwwijken moeten gasloos opgeleverd worden en energie
neutraal zijn.
De groei van Schiphol moet goed in de gaten worden gehouden want dit
mag nooit ten koste gaan van ons leefmilieu.

grote projecten een bomen effectanalyse wordt gedaan. Geen onnodige

Ouder-Amstel Anders is voor het stimuleren en eventueel subsidiëren

bomen kappen om een project te kunnen realiseren. Maar het project om

van duurzame energie en dan bij voorkeur zonne-energie.

de bomen te ontwikkelen.
Dit zorgt voor minder onnodige bomenkap en meer begrip bij onze
inwoners als er wel een boom gekapt moet worden.
Bij nieuwbouwprojecten vinden wij ook dat er aandacht besteedt moet
worden aan plaatsen van bomen en of struiken. Het groene karakter
moet behouden blijven en indien mogelijk vergroot worden. Dus meer

Wij zijn ook voorstander van zoveel mogelijk gebruik maken van
recyclebare materialen.

belang zorgvuldige afwegingen te maken die onze mooie natuur niet onnodig beschadigen. De burgerparticipatie dient vele belangen in dit proces.
Om de klimaatverandering en de CO2-uitstoot terug te dringen is er een grote
noodzaak voor duurzame energieopwekking.
Windmolens kunnen hier geschikt voor zijn, maar de vraag is waar moeten we
ze in onze gemeente plaatsen?
Wij moeten dan wel denken aan hoe groter/ hoger hoe meer opbrengst, maar ook
minder overlast door de langzaam draaiende wieken en geringe geluidsproductie.
En minder risico voor de vogels bij de Plas. De Ouderkerkerplas is natuurlijk een

Gebruik maken van duurzame oplossingen bij de bouw en het beheer

belangrijk gebied voor de watervogels. Misschien moeten we meer gaan denken

van de infrastructuur heeft onze voorkeur.

aan zonnepanelen op geluidsschermen bij de snelwegen. Dit levert dubbel voordeel op.
Zonnepanelen op de grond hebben niet onze voorkeur.

De Stichting Beschermers Amstelland hebben ons gevraagd bij het opstellen van het programma voor de verkiezingen van de gemeenteraad in

Milieu-en klimaatmaatregelen mag de lokale belasting niet doen stijgen.

2022 de bescherming van Amstelland expliciet in ons programma op te

Het plaatsen van meer bomen om CO2 af te vangen en dan wel geplaatst voor

Wij kennen in de gemeente Ouder-Amstel de hondenbelasting, wat lan-

nemen. Wij omarmen de genoemde 10 aandachtspunten van de stichting

de geluidschermen. Bewoners zien dan groen in plaats van snelwegen en auto ‘s.

delijk in onderzoek is om deze op termijn af te schaffen. Helaas staat hier

en zullen zeker invulling geven op de onderdelen die aan de orde zijn voor

geen enkele faciliteit tegen over. Geen uitlaatgebieden, geen palen waar

onze omgeving. Deze aandachtspunten zijn;

natuur creëren.

je gratis poepzakjes kunt krijgen. Iets wat in onze buurgemeente beter is
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Werken en wonen;
Planmatige ontwikkeling van onze leefruimte
met aandacht voor de grote projecten!
Wat betreft planmatige ontwikkeling van onze leefruimte heeft onze

Ouder-Amstel Anders wil woningen voor starters, doorstroom voor

Deze nieuwbouwwoningen zullen naar ons idee moeten bijdrage aan een

gemeente nogal ambitieuze plannen.

ouderen, betaalbare huur en koopwoningen voor de inwoners van Ou-

goede woonbeleving van de inwoners. Groene wijken en recreatie (speel-

der-Amstel. Daar waar mogelijk zullen wij ons inzetten om een deel van

pleintjes) hierin opgenomen.

Denk aan de visie voor het Amstel Business Park. Een zeer goede ontwik-

de te realiseren woningen te kunnen toewijzen aan de inwoners van onze

keling voor de daar al gevestigde ondernemers en eventueel toekomstige

gemeente. Immers dat kan er ook toe leiden dat vrijwilligers voor onze

Daarnaast benadrukken wij het belang dat er minimaal 30 % aan sociale

ondernemers.

gemeente behouden blijven. En jongeren kunnen blijven wonen waar ze

woningbouw in de projecten moet zitten en dat er ruimte moet zijn voor

opgegroeid zijn. Ook voor ouderen is het belangrijk dat er seniorenwo-

de door het Rijk opgelegde aantal statushouders. Wij hopen door de aan-

ningen komen zodat ook zij in onze gemeente kunnen blijven wonen.

passing van de huisvestigingswet de gemeente eigen inwoners voorrang

Tijdelijke Internationale Busterminal Duivendrecht en Smart Mobility
Hub. Ouder-Amstel Anders heeft grote zorgen met betrekking tot de

kan gaan geven bij nieuwbouwprojecten.

ontwikkeling van een Internationale Busterminal in Duivendrecht. Am-

Uiteraard zullen wij er alles aan doen om dit verder uit te dragen zodat

sterdam verwacht jaarlijks 4 miljoen passagiers door deze busterminal

dit ook in de praktijk uitgevoerd kan gaan worden en er een praktische

Of in al deze projecten ook hoogbouw moet zitten is voor ons nog maar

te laten gaan. De oorspronkelijke uitgangspunten voor de komst van de

invulling aan gegeven kan worden. Daarnaast bestaat er binnen onze

de vraag. Wij zijn voor behoud van het Dorpse karakter. En als wij al

tijdelijke busterminal waren maximaal 1 miljoen passagiers bij de locatie

gemeente de behoefte om starters de kans te geven op een betaalbare

tot hoogbouw besluiten dan ook op plekken in de gehele gemeente. En

Station Duivendrecht en niet langer dan 10 jaar. De gemeente Amster-

woning. Dit kunnen we realiseren door ervoor te zorgen dat we in de lijn

bewuste keuzes hierin maken. Bij Entrada hoogbouw als een geluidswe-

dam wil een onderzoek of deze busterminal op een andere locatie kan

van de te wijzigen woningwet per 1 januari 2022 zorg te dragen voor

rend scherm tegen overlast van geluid door trein- en metroverkeer. Een

worden gevestigd. Namelijk bij de nog te ontwikkelen Smart Mobility Hub

opkoopbescherming van de koopwoningen in onze gemeente waardoor

stedelijk groene uitstraling verwachten wij ook in dit gebied.

(SMH), waarbij ook een daklozen en verslaafden winteropvang komt.

de woningen betaalbaar voor onze eigen inwoners blijft.
Wat betreft De Nieuwe Kern zullen wij heel nauwkeurig volgen wat dit

Ouder-Amstel Anders maakt zich grote zorgen over de (sociale) veilig-

Ook moeten de koopwoningen bereikbaar blijven voor onze inwoners

voor gevolgen heeft voor de bewoners van de tuinparken. En wat hen

heid en leefbaarheid in het te ontwikkelen gebied. 4 miljoen passagier

en uit handen blijven van beleggers waardoor een koopwoning door de

eventueel als compensatie voor vertrek wordt aangeboden. Maar ook de

gaat een grote overlast geven. Ook wordt het college van B&W gevraagd

zelfbewoningsplicht geen beleggingsobject gaat worden.

mobiliteit in dit gebied heeft onze aandacht. Er zijn veel evenementen,

bij Amsterdam aan te geven dat de gemeenteraad van Ouder-Amstel

voetbalwedstrijden in dit gebied en straks nog 5000 extra woningen.

niet overtuigd is dat deze busterminal überhaupt in onze gemeente moet

Wij zullen de komende jaren de projecten, De Nieuwe Kern, Entrada, Ma-

Iets wat dus veel extra verkeersbewegingen met zich mee zal brengen.

komen. Een motie die deze problematiek aan de orde bracht is door de

nege Gijsbrecht van Aemstel, Centrumplan, Urbanuskerk en restauratie

Waardoor een goede ontsluiting van essentieel belang is. Doordat het

gehele raad aangenomen.

en exploitatie van ’t Gezellenhuis nauwkeurig blijven volgen.

MER-rapport diverse inzichten geeft zal vooral de ontwikkeling van de
Nieuwe Kern een behoorlijk beslag op het begin van de raadsperiode

Ouder-Amstel Anders zal dit proces nauwlettend volgen in de ontwik-

Het Centrumplan vraagt veel aandacht van ons en dat is ook noodzake-

kelstrategie van de Nieuwe Kern. Rekening houdend met alle ontwikke-

lijk. De ontwikkeling hiervan kan gevolgen hebben voor de ondernemers.

lingen in dit gebied voorzien wij grote problemen daar het de druk op de

Wij zijn vooralsnog geen voorstander van een eenrichtingsverkeer rond-

infrastructuur betreft. De nu al grote verkeersdrukte zal er dan zeker toe

om ’t Kampje. Er gaan nog onderzoeken hierover plaatsvinden en dat zou

leiden dat het probleem de nodige aandacht verdiend

ervoor kunnen zorgen dat wij ons huidige standpunt gaan bijstellen.
Dat er bij dit plan aandacht is voor een groen karakter stemt ons positief.

Voor Ouder-Amstel Anders is er een dossier dat zeker voor de komst van

Ouder-Amstel Anders is zeer tevreden met het feit dat ’t Gezellenhuis na

het nieuwe college duidelijk moet zijn dat is de bestemming van de woon-

jaren van leegstand gerestaureerd gaat worden. Wel hopen wij dat het de

boten in het ABPZ. Voor Ouder-Amstel Anders is het onacceptabel dat

bestemming maatschappelijk met kleinschalige horeca gaat krijgen.

woonbootbewoners in dit gebied moeten verdwijnen zonder ze goede
voorwaarden aan te bieden. En duidelijkheid na zoveel jaren is waar de

Wij vinden dat huidige bewoners er qua wooncomfort niet door

bewoners recht op hebben. De ambitie van de gemeente mag nooit ten

nieuwbouwprojecten op achteruit mogen gaan.

koste gaan van eigen inwoners.
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leggen.

Werken en wonen;
Vervolg

Onderwijs en Jeugd;
Optimaal onderwijs in
een veilige omgeving!

Al deze grote projecten zullen ook zorgen voor meer werkgelegenheid en

De jeugd heeft de toekomst. Als je dit standpunt inneemt, moet je ook de

inkomsten voor de gemeente. Zeker de uitbreiding qua bedrijven op het

verantwoordelijkheid nemen voor deze jongeren. Ofwel, dat je voor jongeren

Amstel Business Park en een winkelcentrum in De Nieuwe Kern zijn hier

aantrekkelijke wooncondities, opleiding en scholing creëert.  Wij zien moge-

goede voorbeelden van. Wellicht komt er ook een middelbare school in

lijkheden in het ontwikkelen van een campus voor jongeren/ studenten in onze

de Nieuwe Kern.

gemeente. Met een eigen ontmoetingscentrum voor en door jongeren. Zeker
na de sluiting van de Meidoorn en Elf 91. Hiervoor moet dus geld beschikbaar

Ouder-Amstel Anders ziet graag dat particuliere aanvragen voor

zijn. Jongeren willen wij dus meer betrekken bij de samenleving in onze

woningbouw of transformatie van een bestaand pand volgens het

gemeente. We weten dat dat een moeilijke opgave is. De jongeren moeten

gelijkheidsbeginsel moeten worden beoordeeld en niet qua willekeur.

meer interesse krijgen voor wat er gebeurt in de maatschappij. Een uitdaging

Het verstrekken van een lening aan starters door de gemeente vinden
wij een goed initiatief. En wij hopen dan ook dat daar gebruik van
gemaakt gaat worden.
Daar wij niet ontkomen aan de aanwijzing calamiteitenberging

die de gemeente moet aangaan, in samenwerking met belanghebbende
instellingen, jongerenorganisaties en lokale burgers.
Qua onderwijs is Ouder-Amstel Anders voor goede schoolgebouwen
met goede klimaat condities.

De Ronde Hoep vinden wij als Ouder-Amstel Anders dat er wel

Als dit kan door scholen te renoveren is dat een optie, maar indien nodig dan

aan diverse voorwaarden moet worden voldaan.

gaan wij voor nieuwbouw. Onze voorkeur gaat voor alsnog niet uit naar twee

Naar onze mening moet voor het gehele gebied de schaderegeling worden gerealiseerd, dus geen afgebakend gebied.
En vooraf moet duidelijk zijn wat de basis voor schadevergoeding is.

scholen onder 1 dak. En zeker niet op de locatie Bindelwijk. Wij verwachten
dan veel overlast voor omwonenden wat betreft geluidsoverlast en parkeerproblematiek. De sporthal zal verplaats moeten worden wat financieel een
zware belasting voor de gemeente kan zijn. En ook maken wij ons zorgen
om de verkeersveiligheid in die omgeving.

Aan alle voorwaarden binnen het MER-onderzoek

Wij denken dat er geen enkele geschikte plek is in Ouderkerk voor twee

(milieueffectrapportage) moet worden voldaan.

scholen onder 1 dak.

Er moet duidelijk zijn dat alternatieve plannen niet haalbaar zijn,

Wij vinden dat inwoners keuzevrijheid moeten hebben op welke school zij

dus dit dient onderzocht te worden.

hun kind onderwijs willen laten volgen. Naar onze mening verdwijnt de eigen
identiteit van een school als je die onderbrengt als twee scholen onder 1 dak.

Een goede communicatie naar betrokken inwoners moet

Of gaan we voor een Integraal Kind Centrum (IKC) dat meerdere voorzieningen

gegarandeerd zijn.

voor kinderen op 1 locatie biedt?

Wat betreft afvalinzameling is Ouder-Amstel Anders voorstander

Wij vinden verkeersveiligheid rondom de scholen van cruciaal belang.

van opnieuw invoeren van ophalen van grofvuil bij de huishoudens.

In Duivendrecht is daar nu wij dit programma schrijven nog geen sprake van.
Er moeten veiligere schoolroutes komen. Ouder-Amstel Anders is voorstander

Wij denken dan aan 1 x per maand.

van het aanleggen van en zebrapad bij de scholen in Duivendrecht. Dit onderwerp zullen wij keer op keer onder de aandacht blijven brengen.

Zoals wij altijd al eerder hebben gesteld vinden wij dat de vervuiler moet
betalen. Dus wie meer restafval aanlevert zal ook meer moeten betalen.

Het onderwijs moet optimaal zijn, dus bij signalering van taalachterstand,
laaggeletterdheid of andere leerproblemen bij jonge kinderen moet daar een
modus voor gevonden worden.
Hier moet adequaat op gereageerd worden.
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Zorg en sociaal beleid;
Het bieden van zorg en sociale zekerheid
met maatwerk voor speciale groepen!
Ouder-Amstel Anders vindt dat iedereen een goed bestaan moet hebben.

moeten investeren en ook goed in beeld brengen waar wij het in sommige

mensen met een chronische ziekte of handicap vanwege hun aandoening

Als het even iets minder gaat (qua gezondheid of inkomen) dan moet men

gevallen laten liggen.

maken. Het CAK (centraal administratiekantoor) stelt de tegemoet-

kunnen rekenen op een goede steun vanuit de gemeente.

koming vast en betaalt deze uit. Het kan bestaan uit:
Het acceptatiebeleid voor vraag naar zorg zal aangescherpt moeten

Het WMO-loket speelt hierbij een belangrijke rol en ook signalen vanuit

worden en de inkoop van zorg door de gemeente zal regelmatig

scholen en/ of andere instanties moeten adequaat worden opgepakt.

gemonitord moeten worden.

Overleg met afgevaardigden van de diverse organisaties in onze

Voor mensen met een lichamelijke beperking zullen openbare gebouwen

1. Een forfaitaire tegemoetkoming op basis van leeftijd en zorggebruik;

gemeente zal regelmatig plaats moeten blijven vinden.

in onze gemeente goed toegankelijk moeten zijn. Dit zal ook regelmatig

2. Een directe korting op de eigen bijdrage voor de AWBZ en WMO

met betrokkenen moeten worden bekeken en indien nodig aangepast

3. Eventueel een inkomenscompensatie voor arbeidsongeschikten, en;

moeten worden.

4. Een compensatie van gemiste huurtoeslag voor ouderen doordat ze

Jeugd- en ouderenzorg zijn belangrijke zaken in onze samenleving.
Wel vinden wij dat resultaten van deze zorg meetbaar moeten zijn,

deze kosten niet meer als buitengewone uitgaven kunnen aftrekken

zodat je als gemeente goed in beeld krijgt wat het effect van de zorg

In de participatiewet staan belangrijke afspraken. Bedoeling is om

voor de inwoners betekend. En ook of de zorg die wij als gemeente

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, door handicap,

bieden voldoet aan wat nodig is.

beperking of aanpassing te betrekken bij de arbeidsmarkt een belangrijk

De tegemoetkoming wordt namelijk ook uitbetaald aan mensen met

punt voor Ouder-Amstel Anders.

incidentele zorg, mensen zonder aantoonbare meerkosten of mensen

Ook de adviesraad zal regelmatig om advies gevraagd moeten worden op

van de belasting.

met een hoog inkomen. Verwacht wordt dat gemeente door middel van

diverse onderwerpen die er spelen. En hun advies zal ook in de stukken

Als onze inwoners gebruik maken van de voedselbank moer er ook

maatwerk beter in staat is om financiële of andere ondersteuning te bie-

terug moeten komen.

een financiële bijdrage voor de voedselbank vanuit de gemeente zijn.

den aan mensen die dit daadwerkelijk nodig hebben. Gemeenten krijgen

Onze gemeente moet ook maatregelen nemen om armoede zoveel

binnen de landelijke wet- en regelgeving de ruimte om lokale, passende

mogelijk te voorkomen.

oplossingen voor hun inwoners te organiseren en zijn dus niet verplicht

Jeugdzorg moet altijd optimaal geboden kunnen worden. Wachtlijsten
moeten zo snel mogelijk weggewerkt worden. Alle kinderen, jongeren

om dit te doen met een tegemoetkoming in de kosten. Wel moet de

en gezinnen verdienen het om tijdig passende hulp te krijgen wanneer

Er zijn natuurlijk al maatregelen maar wij vinden het heel belangrijk

afweging over het wel/niet verstrekken van een tegemoetkoming

zij die nodig hebben. We moeten daarom hard werken aan een goed en

dat die gemonitord worden en indien nodig worden aangepast.

worden opgenomen in het gemeentelijke beleidsplan.

Ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten maatwerk voor

Naast de taken waar de gemeente mee wordt geconfronteerd in het

houdbaar jeugdstelsel. Momenteel staat dat onder druk en is het voor
de gemeente ook een grote financiële belasting. Ouder-Amstel Anders
denkt dan ook dat er steviger onderhandeld moet gaan worden met de

kader van de transitie in het sociaal domein, moet de gemeente dus ook

zorgaanbieders. En ook zal de ouderenzorg vanwege de vergrijzing van

Gemeenten krijgen de ruimte om lokale, passende oplossingen voor

beleid maken op het onderwerp (financiële) vergoeding van chronisch

onze bevolking een steeds belangrijke plaats gaan innemen. Er moet

hun inwoners met chronische ziekte te organiseren. Dit betekent dat

zieken en gehandicapten. Te denken valt aan het verschaffen van een

meer worden geïnvesteerd in de ouderenzorg, ook als daarvoor de lokale

wij als gemeente ook moet nadenken over het compenseren van deze

financiële tegemoetkoming of het verruimen van de collectieve

belastingen omhoog moeten. Vereenzaming moet voorkomen worden,

kwetsbare groep.

zorgverzekering voor minima naar chronisch zieken en gehandicapten.

Een initiatief zoals Co’s Kamer draagt hier heel goed aan bij.

Ouder-Amstel Anders heeft in het afgelopen jaar hier ook aandacht voor

Wij adviseren in ieder geval om de ondersteuning in te zetten voor

Ouder-Amstel Anders is ook voorstander van het opstarten van een

gevraagd. Vooral willen wij in beeld krijgen om hoeveel inwoners het gaat

minima en middeninkomens, de toegang tot de regeling laagdrempelig te

netwerkcafé in de ruimste zin van het woord.

en wat voor mogelijkheden en onmogelijkheden wij hebben om dit in de

houden zodat deze toegankelijk is voor de doelgroep en deze dusdanig in

komende raadsperiode in kaart te brengen. Compensatie voor chronisch

te richten dat het doel van de regeling nagestreefd wordt: namelijk het

zieken en gehandicapten

compenseren van de daadwerkelijke meerkosten van chronisch zieken

zeker omdat inwoners tegenwoordig langer op zichzelf blijven wonen.

Vrijwilligers zijn bij dezen en andere projecten niet te missen en wij
moeten hun ook de waardering laten zien welke zij verdienen.

en mensen met een beperking.
De WTCG (wet tegemoetkoming chronisch zieken en arbeidsongeschik-

De waarderingsspeld is daarom een goed initiatief geweest vanuit de

ten) is bedoeld ter compensatie van de (veronderstelde) extra kosten die

gemeente. Op het terrein van jeugd- en ouderenzorg zullen wij voldoende
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Verkeer en vervoer;
Verhogen veiligheid voor alle weggebruikers
en goede bereikbaarheid per OV!
Naar de mening van Ouder-Amstel Anders vraagt de infrastructuur op

Wij vinden ook dat je als gemeente goed bereikbaar moet zijn

diverse punten aandacht. Zeker gezien de grote ontwikkelingsprojecten

met het openbaar vervoer.

op het Amstel Business Park en De Nieuwe Kern zal de infrastructuur
grote aandacht vereisen, waarbij ook rekening gehouden moet worden

De gemeente zal hier in de vervoersregio regelmatig aandacht

met het bezoekersverkeer rondom het Arenagebied.

voor moeten blijven vragen.

Ook bij de vernieuwing van de Amstelbrug zal Ouder-Amstel Anders de

En eventueel in overleg met de vervoersregio te gaan het openbaar

verkeersveiligheid goed blijven volgen. Zeker de zwakkere verkeersdeel-

vervoer uit te breiden gezien de nieuwe woonwijken die er in onze

nemers verdienen extra aandacht.

gemeente de komende jaren gaan komen.

Alle woonbuurten zouden een 30 kilometerzone moeten hebben en

Voetgangersoversteekplaatsen moeten daar komen waar het voor

er moeten borden komen met “auto te gast”. Wat wil zeggen dat het

de voetgangers essentieel van belang is hun veiligheid te garanderen.

fietsverkeer voorrang heeft.

Ook de verkeersveiligheid rondom de scholen moet regelmatig
gemonitord worden en indien nodig aangepast worden.

Wat betreft het fietsverkeer zien wij graag dat de veiligheid voor deze
verkeersdeelnemers ook verhoogd gaat worden door verbetering van
de conditie van de fietspaden in onze gemeente.
Als de fietspaden in goede staat verkeren, kun je als gemeente het fietsverkeer ook stimuleren en aandacht vragen om de auto vaker te laten
staan, wat natuurlijk niet wil zeggen dat het wegenonderhoud minder
aandacht krijgt.
Fietspaden en belangrijke fietsroutes moeten autoluw worden.
Ouder-Amstel Anders vindt ook dat er aandacht besteedt moet worden
aan het feit dat er steeds meer wielrenners in Ouderkerk komen welke
tot onveilige situaties leiden. De Dorpsstraat in Ouderkerk ondervindt
daar veel hinder van. Zeker gezien het aantal wielrenners die daar met
hoge snelheid rijden. Er zal gekeken moeten worden naar maatregelen
om deze stroom van wielrenners regen te gaan.
Blokkades om sluipverkeer tegen te gaan lijkt ons geen verstandig idee.
Want ook hier geldt dat verkeersveiligheid voor alles gaat.
Ouder-Amstel Anders vindt dat er op sommige plekken in de gemeente
te weinig fietsenrekken zijn. Juist dit zou goed geregeld moeten zijn, om
gebruik openbaar vervoer maximaal te stimuleren.
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Geef uw steun aan ons want:

“ Alleen met
elkaar kunnen
wij het Anders
blijven doen“

SAMEN
DOEN
WIJ HET
ANDERS
WWW.OUDERAMSTELANDERS.NL
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