
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Alleen met elkaar kunnen wij het Anders blijven doen “ 
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Wij zijn trots in ons verkiezingsprogramma onze kandidatenlijst te mogen 
presenteren;     
 

1. Mevr. Paulette Koek-Baks     Duivendrecht  
2. Dhr. Jan Koek                   Duivendrecht  
3. Mevr. Charissa de Vries                Duivendrecht 
4. Dhr. David van der Voort     Ouderkerk aan de Amstel 
5. Mevr. Sonja van ‘t Hoff                Ouderkerk aan de Amstel 
6. Mevr. Yvonne Schwegler     Ouderkerk aan de Amstel  
7. Mevr. Ciska Wensink-van Wattingen   Duivendrecht  
8. Mevr. Liesbeth van Dongen              Ouderkerk aan de Amstel  
9. Dhr. Peter  Versluijs       Duivendrecht  
10. Mevr. Monique Geurts                Ouderkerk aan de Amstel  
11. Mevr. Anja Spronk-Copier     Ouderkerk aan de Amstel  
12. Mevr. Mandissa Benjamin     Duivendrecht       
13. Dhr. Henk Koning       Ouderkerk aan de Amstel  
14. Mevr. Birgitta van Beem               Amsterdam – Duivendrecht  
15. Dhr. Nobel Otadaferua     Duivendrecht  
16.  Mevr. Ada Baart                  Duivendrecht  
17. Dhr. Jan Gerbracht       Duivendrecht 
18. Dhr. Jan Griffejoen       Amsterdam-Duivendrecht  
19. Dhr. Tom Trotsenburg                Duivendrecht 
20. Mevr. Joke van Wattingen-Verlaan   Duivendrecht 
21. Dhr. Frank Koorn       Duivendrecht 
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Verkiezingsprogramma Ouder-Amstel Anders 
 

 
 

2018 – 2022 
 

 
 
Inhoud; 

 
 

1.   Inleiding 
2.   Algemeen Bestuur 
3.   Burgerparticipatie 
4.  Veiligheid en handhaving 
5.   Cultuur, sport en recreatie 
6.  Economie en financiën 
7.   Natuur, milieu 
8.  Werken en wonen 
9. Onderwijs en jeugd 
10. Zorg en sociaal beleid. 
11. Verkeer en vervoer. 

Inleiding; 

Ouder-Amstel is een gemeente om trots op te zijn. 
Wij willen een partij zijn voor zowel inwoners van Ouderkerk, Duivendrecht 
en de Waver. 
De komende jaren staan er grote projecten op het programma en komen er 
steeds meer taken vanuit het Rijk naar de gemeente toe. 
Er is veel werk aan de winkel! 
Ouder-Amstel Anders is als lokale politieke partij in de gemeente Ouder- 
Amstel opgericht in november 2009. 
In de afgelopen periode heeft de partij met twee zetels in de gemeenteraad 
gezeten. 
Wij hebben ons hard gemaakt voor zaken die inwoners en ondernemers in 
onze gemeente van belang vonden. 
Wij zijn als partij een spreekbuis voor de inwoners, zeggen waar het op staat. 
Maar wel eerlijk en betrokken. Altijd een luisterend oor bieden. 
Dat past bij de doelstelling van Ouder-Amstel Anders; een forum zijn voor de 
burgers om hun wensen zoveel mogelijk te verwezenlijken.
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Wij staan open voor iedere vorm van inbreng. 
Natuurlijk realiseren wij ons dat onze inbreng in de gemeenteraad 
afhankelijk is van onze overtuigingskracht. 

 
 
Wij rekenen daarom graag op uw steun tijdens de verkiezingen, zodat wij 
een breder draagvlak binnen de raad kunnen krijgen. 
Ook bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben wij naar onze 
inwoners en ondernemers geluisterd. Wij hebben in dit 
verkiezingsprogramma de ideeën van inwoners en ondernemers verwerkt. 
Ouder-Amstel Anders is bij het opstellen van het verkiezingsprogramma 
uitgegaan van 10 programmapunten waarvan wij denken dat die belangrijk 
zijn voor uw leefomgeving. 

 
 
Wij hebben ervoor gekozen dit zo duidelijk en kort mogelijk te verwoorden, 
zodat het voor een ieder leesbaar blijft. 

 
 
Algemeen Bestuur; 

 
 
 
 

 
 
 
Het bestuurlijk zelfstandig blijven tussen grotere gemeenten en de 
gemeente Amsterdam zal Ouder-Amstel Anders tot het uiterste verdedigen. 
Opgeslokt worden door bijvoorbeeld Amsterdam zal voor de inwoners 
betekenen dat de gemeentelijke belastingen hoger gaan worden en wij 
steeds minder grip krijgen op onze leefomgeving. 
Wij realiseren ons dat dit misschien meer geld gaat kosten, maar vinden het 
aspect zelfstandigheid te belangrijk. 
Natuurlijk is samenwerking op ambtelijk niveau met omliggende gemeente 
zeer belangrijk. 
Met de gemeenten Diemen en Uithoorn is middels de DUO samenwerking 
daarvoor al een belangrijke stap gezet.
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Maar ook met andere gemeenten is overleg en samenwerking essentieel. 
 
 
Ook vinden wij dat er vanuit de gemeente goed gecommuniceerd moet 
worden met haar burgers. Hier zijn nog wel wat verbeteringspunten te 
behalen. Goede telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis, 
adequate reactie op mails, brieven of terugbelverzoeken van inwoners 
verdienen maximale aandacht. 
Inwoners hebben recht op een snelle afwikkeling van hun vragen. En 
klachten moeten correct afgehandeld worden. 
Deze dienstverlening moet optimaal zijn, daar mag niet op bezuinigd 
worden. Optimale dienstverlening is ten slotte naar de inwoner toe het 
visitekaartje van de gemeente. 

 
 
Burgerparticipatie; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ouder-Amstel Anders is een partij die vanaf haar start burgerparticipatie 
hoog in het vaandel heeft staan. 
En ook onze grootste kracht. Wij gaan naar de inwoners toe, luisteren naar 
ze. Wij bezoeken informatieavonden om te horen wat aan inwoners wordt 
voorgesteld. En als daar aanleiding toe is stellen wij hierover vragen in de 
gemeente. 
Wij geven de inwoners altijd eerlijke en duidelijke antwoorden. En dit heeft 
ons draagvlak onder de inwoners bijzonder vergroot. 
Wij zijn van mening dat onze inwoners graag meedoen aan 
burgerparticipatie mits zij ook iets terugzien van hun inbreng en inzet. 
Wij vinden dan ook dat de gemeente de inbreng van de burgers moet 
meewegen bij de besluitvorming.
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En daarna een goede terugkoppeling waarom een besluit genomen is. 
Burgerparticipatie kan de kwaliteit van beleid en plannen vergroten. 
Door gebruik te maken van ideeën, ervaring en kennis van burgers, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties kunnen waardevolle plannen tot stand 
komen. Dit zonder financiële gevolgen voor de gemeente. 
Wij staan open voor alle vormen van inbreng. 

 
 
Veiligheid en Handhaving; 

 
 
Ouder-Amstel Anders wil graag dat haar inwoners een goed objectief en 
subjectief gevoel van veiligheid hebben. Daarmee willen wij zeggen dat het 
gevoel niet alleen is gebaseerd op hoe vaak een misdrijf daadwerkelijk 
voorkomt, maar ook op het feit hoe bedreigd/angstig inwoners zich voelen. 

 
 
Hoe willen we dit bereiken: 
Ouder-Amstel Anders wil samen met de burger bijdragen aan het creëren 
van een zo veilig mogelijke werk- en woonomgeving door samenwerking te 
stimuleren, te regisseren en te faciliteren tussen de gemeente(n), burgers, 
politie en andere verantwoordelijke organisaties. 
Ouder-Amstel Anders zal erop toe blijven zien dat het openbaar groen geen 
onoverzichtelijke situaties veroorzaakt. En indien nodig het budget te 
verhogen voor een optimaal groenonderhoud. 
Verlichting van kleine straatjes en tunnels en aan-en aflooproutes richting 
metro en trein moeten geoptimaliseerd worden. 
Ook het hebben van een eigen vrijwillige brandweer geeft de inwoners een 
verhoogd veiligheidsgevoel. Dus zijn wij voor het behoud van een vrijwillige 
brandweer ook al gaat dat de gemeente geld kosten. 

 
 
Aangezien er steeds meer politietaken bij de gemeente worden neergelegd, 
vinden wij dat een optimale inzet van handhavers (Boa’s) op straat 
noodzakelijk is. Natuurlijk realiseren wij ons dat dit extra kosten met zich 
mee gaat brengen, maar in de loop van 2018 komen de inkomsten uit boetes 
of andere sanctie ’s weer ten goede aan de gemeente en het gevoel van 
veiligheid wordt hierdoor verhoogd.
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Zien en gezien worden in onze wijken is ons motto. 
Daarnaast mogen wij ook wat van onze inwoners verwachten. Ook hier is 
burgerparticipatie van belang. 
In diverse wijken kent men WhatsApp - preventie. Iets wat door de 
gemeente actief moet worden ondersteund. Dit kan eventueel zijn het 
beschikbaar stellen van borden waarin wordt gewezen op deze WhatsApp- 
preventie. 

 
 
Op veel onderdelen zien wij de laatste jaren een verschuiving van een 
repressieve aanpak naar een meer preventieve aanpak. Ook is bij een aantal 
onderdelen gebleken dat het aanbieden van hulp beter werkt dan het 
bestraffen van voorvallen. 
Mocht de overtreding hoe klein of groot ook onacceptabel zijn, dan gaat 
onze voorkeur uit naar een harde aanpak. Met andere woorden lik op stuk 
beleid. 

 
 
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.
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Daarom is Ouder-Amstel Anders nog steeds voorstander van het weer 
opnieuw opstarten van voorlichtingsbijeenkomsten omtrent 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. 
Werken aan een integraal parkeerbeleidsplan is iets wat past in onze visie van 
bestrijden van ergernissen van onze inwoners. Opvallend is de toename van 
parkeerdruk van buiten onze gemeente in Duivendrecht. De parkeerplaatsen 
in onze gemeente worden ingenomen door anderen dan onze eigen 
inwoners, waardoor onze eigen inwoners niet kunnen parkeren. Door het 
structureel invoeren van blauwe zones met een tijdslimiet zal het parkeren in 
onze gemeente door niet inwoners minder aantrekkelijk worden. Wel 
moeten wij bij het invoeren van de blauwe zone er wel voor zorgen dat onze 
eigen inwoners gewoon voor hun deur kunnen blijven parkeren. 
En dat personen van buiten onze gemeente maar werkzaam in onze 
gemeente goed gefaciliteerd worden. 

 
 
 
 
Sport, cultuur en recreatie; 

 
 
 
 
 
 
De leefomgeving moet mogelijkheden bieden voor culturele en sportieve 
activiteiten voor jong en oud. 
Sport was vroeger voornamelijk een activiteit voor jongeren, terwijl 
tegenwoordig ook veel ouderen een sport beoefenen. 
In Ouder- Amstel viert de sport hoogtij. We hebben een rijke en diverse 
sportcultuur. Als gemeente moeten wij sport blijven stimuleren. Zeker nu er 
meerdere nieuwbouwprojecten in aantocht zijn, en we als gemeente 
groeien, moeten we ervoor zorgen dat ook het aanbod in sport hierbij 
aansluit. 
Niet alleen om verbondenheid in de samenleving te verbeteren, maar ook 
vanwege het terugdringen van obesitas. 
Wij zijn dan ook blij met de huidige sportnota “ mee(r) doen met sport “ 
De gemeente zou meer geld kunnen uittrekken om de huren van ruimtes 
voor sportverenigingen betaalbaar te houden. Een andere optie is een 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid van privatisering van 
sportverenigingen.
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Het Amstelbad moet blijven bestaan in onze gemeente. Ouder-Amstel 
Anders ziet het liefst een overkapping over dit zwembad zodat het ook in de 
winter te gebruiken is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recreatie is zeker goed mogelijk in onze gemeente. Wij hebben een aantal 
natuurgebieden, zoals de Ouderkerkerplas, de Ronde Hoep en de Waver, die 
zeker de moeite waard zijn om te wandelen en te fietsen en te genieten van 
wat de natuur ons biedt. De laatste resterende weidegebieden, (uniek is de 
al eerdergenoemde Ronde Hoep en in het voor een groot deel verstedelijkte 
Duivendrecht het weitjespark) dienen te worden 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. 
Evenementen mogen wat ons betreft nooit ten koste van de natuur gaan. 

 
 
Ouder-Amstel Anders vindt ons cultureel en historisch erfgoed van grote 
waarde en dit moet behouden blijven. Monumentale panden mogen niet 
verloren gaan, dus zal er voor het onderhoud hiervan geld beschikbaar 
moeten zijn. 
Wat ook weer een positief effect kan hebben op recreatie en toerisme. 
Bij cultuur denken wij uiteraard ook aan de bibliotheken in onze kernen. 
In onze gemeente een goed gebruikte en gewaardeerde voorziening.
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De bibliotheek heeft een brede functie, niet alleen uitlenen van boeken, maar 
denk ook aan educatie, stimuleren van lezen vooral onder de jeugd, 
organiseren van cursussen en als ontmoetingsplaats zeer belangrijk. De 
gemeente moet zich optimaal inzetten voor het behoud van de bibliotheken. 
Wij vinden het dan ook belangrijk dat de gemeente een financiële bijdrage 
voor het behoud van de bibliotheken doet. 
Het belang van het Muziekcollectief onderschrijft Ouder-Amstel Anders 
volledig. Muziekonderwijs voor jong en oud is zeer belangrijk. 

 
 
Economie en financiën; 

 
 
Ouder-Amstel Anders is van mening dat bij alle plannen zorgvuldig en kritisch 
naar de inkomsten en uitgaven van onze gemeente gekeken moet worden, 
zodat er de komende jaren weer sprake zal zijn van een programmarekening 
met een positief resultaat. Het behoud van de gezonde financiële basis van 
onze gemeente is volgens Ouder-Amstel Anders van groot belang. 

 
 
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.



11	 

 
 
 
Wij kennen in de gemeente Ouder-Amstel nog de hondenbelasting. Helaas 
staat hier geen enkele faciliteit tegen over. Geen uitlaatgebieden, geen palen 
waar je gratis poepzakjes kunt krijgen. Iets wat in onze buurgemeente beter 
is geregeld. Daarom ziet Ouder-Amstel Anders het innen van 
hondenbelasting als overbodig want de hondenbezitter ziet hier niets van 
terug. 
Als de gemeente de komende jaren financiële meevallers heeft dan zien wij 
die graag gebruikt worden om het groenonderhoud naar een hoger niveau 
te brengen. 
Mocht er dan nog geld overblijven dan mag dat van ons gebruikt worden 
voor lastenvermindering. Denk daarbij aan verlaging ozb. 

 
 
Wat betreft de leegstand van winkelpanden vindt Ouder-Amstel Anders het 
prettig te constateren dat dit in beide kernen is teruggelopen. 
Zowel het Dorpsplein in Duivendrecht als de Dorpsstraat en Sluisplein in 
Ouderkerk kennen geen leegstand meer. 
Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de uitstraling verzorgd en 
aantrekkelijk blijft.
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Natuur en milieu; 

 
 
 
 
 
 
Zoals al beschreven in het stukje omtrent cultuur kent Ouder-Amstel een 
zeer mooi natuurgebied. 

 
 
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
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Ouderkerkerplas is natuurlijk een belangrijk gebied voor de watervogels. 
Misschien moeten we meer gaan denken aan zonnepanelen op 
geluidsschermen bij de snelwegen. Dit levert dubbel voordeel op. 
Het plaatsen van meer bomen om CO2 af te vangen en dan wel geplaatst 
voor de geluidschermen. Bewoners zien dan groen in plaats van snelwegen 
en auto ‘s. 
Ouder-Amstel Anders is voor het stimuleren en eventueel subsidiëren van 
duurzame energie en dan bij voorkeur Zonne – energie. 
Hier mag wat ons betreft nog maar aandacht door de gemeente aan besteed 
worden. 
We zijn ook een voorstander van zoveel mogelijk gebruik maken van 
recyclebare materialen. 
En gebruiken van duurzame oplossingen bij de bouw en het beheer van de 
infrastructuur. 
Wij willen het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleren. 

 
 
Werken en wonen; 

 
 
Wat betreft planmatige ontwikkeling van onze leefruimte heeft onze 
gemeente nogal ambitieuze plannen. 
Denk aan de visie voor het Amstel Business Park. Een zeer goede 
ontwikkeling voor de daar al gevestigde ondernemers en eventueel 
toekomstige ondernemers. 
Voor Ouder-Amstel Anders is het onacceptabel dat woonbootbewoners in 
dit gebied moeten verdwijnen zonder ze goede voorwaarden aan te bieden. 
De ambitie van de gemeente mag nooit ten koste gaan van eigen inwoners. 
Ouder-Amstel Anders wil woningen voor starters, doorstroom voor ouderen, 
betaalbare huur en koopwoningen voor de inwoners van Ouder-Amstel. 
Wij zullen de komende jaren de projecten, De Nieuwe Kern, Entrada, 
Compier terrein, Manege Gijsbrecht van Aemstel, ’t Kampje, Urbanuskerk en 
bouw van woningen in het Zonnehofgebied ook nauwkeurig blijven volgen. 
Dit omdat wij vinden dat huidige bewoners er qua wooncomfort niet door 
nieuwbouwprojecten op achteruit mogen gaan. 
Deze woningen zullen naar ons idee moeten bijdrage aan een goede 
woonbeleving van de inwoners. Groene wijken en recreatie (speelpleintjes) 
hierin opgenomen.
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Daarnaast onderstrepen wij het belang dat er minimaal 20 % aan sociale 
woningbouw in de projecten moet zitten en dat er ruimte moet zijn voor de 
door het Rijk opgelegde aantal statushouders. 
Of in al deze projecten ook hoogbouw moet zitten is voor ons nog maar de 
vraag. Wij zijn voor behoud van het Dorpse karakter. En als wij al tot 
hoogbouw besluiten dan ook op plekken in de gehele gemeente. 

 
 
Het project Entrada houdt in dat leegstaande panden gesloopt worden en 
dat daar woningbouw voor in de plaats komt. Een goede zaak gezien het 
woningtekort in onze gemeente voor eigen inwoners. 
Wat betreft De Nieuwe Kern zullen wij heel nauwkeurig volgen wat dit voor 
gevolgen heeft voor de bewoners van de tuinparken. En wat hen eventueel 
als compensatie voor vertrek wordt aangeboden. 

 
 

 
 
 
 
 
Al deze grote projecten zullen ook zorgen voor meer werkgelegenheid. 
Zeker de uitbreiding qua bedrijven op het Amstel Business Park en een 
winkelcentrum in De Nieuwe Kern zijn hier goede voorbeelden van. 

 
 
Ouder-Amstel Anders ziet graag dat particuliere aanvragen voor 
woningbouw of transformatie van een bestaand pand volgens het 
gelijkheidsbeginsel moeten worden beoordeeld en niet qua willekeur. 

 
 
 
 
Het verstrekken van een lening aan starters door de gemeente vinden wij 
een goed initiatief.
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Daar wij niet ontkomen aan de aanwijzing calamiteitenberging De Ronde 
Hoep vinden wij als Ouder-Amstel Anders dat er wel aan diverse 
voorwaarden moet worden voldaan. 
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. 
Aan alle voorwaarden binnen het MER-onderzoek (milieueffectrapportage) 
moet worden voldaan. 
Er moet duidelijk zijn dat alternatieve plannen niet haalbaar zijn, dus dit dient 
onderzocht te worden. 
Een goede communicatie naar betrokken inwoners moet gegarandeerd zijn. 

 
 

 
 
 
 
 
Wat betreft afvalinzameling is Ouder-Amstel Anders voorstander van 
opnieuw invoeren van ophalen van grofvuil bij de huishoudens. Wij denken 
dan aan 1 x per maand. 
Zoals wij altijd al eerder hebben gesteld vinden wij dat de vervuiler moet 
betalen. Dus wie meer restafval aanlevert zal ook meer moeten betalen.
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Onderwijs en Jeugd; 
 
 
De jeugd heeft de toekomst. Als je dit standpunt inneemt, moet je ook de 
verantwoordelijkheid nemen voor deze jongeren. Ofwel, dat je voor 
jongeren aantrekkelijke wooncondities, opleiding en scholing creëert. Wij 
zien mogelijkheden in het ontwikkelen van een campus voor jongeren/ 
studenten in onze gemeente. Met een eigen ontmoetingscentrum voor en 
door jongeren. Zeker na de sluiting van de Meidoorn en Elf 91. Hiervoor moet 
dus geld beschikbaar zijn. 
Jongeren willen wij dus meer betrekken bij de samenleving in onze 
gemeente. We weten dat een moeilijke opgave is. De jongeren moeten meer 
interesse krijgen voor wat er gebeurt in de maatschappij. Een uitdaging 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. 
Als dit kan door scholen te renoveren is dat een optie, maar indien nodig dan 
gaan wij voor nieuwbouw.
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Het onderwijs moet optimaal zijn, dus bij signalering van taalachterstand of 
andere leerproblemen bij jonge kinderen moet daar een modus voor 
gevonden worden. Door gebruik te maken van een groep 0. 

 
 
 
 
Zorg en sociaal beleid; 

 
 
Ouder-Amstel Anders vindt dat iedereen een goed bestaan moet hebben. 
Als het even iets minder gaat (qua gezondheid of inkomen) dan moet men 
kunnen rekenen op een goede steun vanuit de gemeente. 
Het WMO-loket speelt hierbij een belangrijke rol en ook signalen vanuit 
scholen en/ of andere instanties moeten adequaat worden opgepakt. 
Overleg met afgevaardigden van de diverse organisaties in onze gemeente 
zal regelmatig plaats moeten blijven vinden. 
Jeugd- en ouderenzorg zijn belangrijke zaken in onze samenleving. 
Wel vinden wij dat resultaten van deze zorg meetbaar moeten zijn, zodat je 
als gemeente goed in beeld krijgt wat het effect van de zorg voor de 
inwoners betekend. En ook of de zorg die wij als gemeente bieden voldoet 
aan wat nodig is. 
Jeugdzorg moet altijd optimaal geboden kunnen worden. En ook zal de 
ouderenzorg vanwege de vergrijzing van onze bevolking een steeds 
belangrijke plaats gaan innemen. Er moet meer worden geïnvesteerd in e 
ouderenzorg, ook als daarvoor de lokale belastingen omhoog moeten. 
Vereenzaming moet voorkomen worden, zeker omdat inwoners 
tegenwoordig langer op zichzelf blijven wonen. Een initiatief zoals Co’s 
Kamer draagt hier heel goed aan bij. Ouder-Amstel Anders is ook 
voorstander van het opstarten van een netwerkcafé in de ruimste zin van 
het woord. 
Vrijwilligers zijn bij deze en andere projecten niet te missen en wij moeten 
hen ook de waardering laten zien welke zij verdienen. 
Op het terrein van jeugd- en ouderenzorg zullen wij voldoende moeten 
investeren en ook goed in beeld brengen waar wij het in sommige gevallen 
laten liggen. 
Het acceptatiebeleid voor vraag naar zorg zal aangescherpt moeten worden 
en de inkoop van zorg door de gemeente zal regelmatig gemonitord moeten 
worden. 
Voor mensen met een lichamelijke beperking zullen openbare gebouwen in 
onze gemeente goed toegankelijk moeten zijn. Dit zal ook regelmatig met
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betrokkenen moeten worden bekeken en indien nodig aangepast moeten 
worden. 
Als onze inwoners gebruik maken van de voedselbank moer er ook een 
financiële bijdrage van de gemeente zijn. 

 
 
 
 
 
 
Verkeer en vervoer; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Naar de mening van Ouder-Amstel Anders vraagt de infrastructuur op 
diverse punten aandacht 
Zeker gezien de grote ontwikkelingsprojecten op het Amstel Business Park 
en De Nieuwe Kern zal de infrastructuur grote aandacht vereisen, waarbij 
ook rekening gehouden moet worden met het bezoekersverkeer rondom 
het Arenagebied.
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Ook bij de vernieuwing van de Amstelbrug zal Ouder-Amstel Anders de 
verkeersveiligheid goed blijven volgen. Zeker de zwakkere 
verkeersdeelnemers verdienen extra aandacht. 
Alle woonbuurten zouden een 30 kilometerzone moeten hebben en er 
moeten borden komen met “auto te gast”. Wat wil zeggen dat het 
fietsverkeer voorrang heeft. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
Ouder-Amstel Anders vindt ook dat er aandacht besteedt moet worden aan 
het feit dat er steeds meer racefietsers in Ouderkerk komen welke tot 
onveilige situaties leiden. 
Blokkades om sluipverkeer tegen te gaan lijkt ons geen verstandig idee. 
Want ook hier geldt dat verkeersveiligheid voor alles gaat.
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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. 
Wij vinden ook dat je als gemeente goed bereikbaar moet zijn met het 
openbaar vervoer. 
De gemeente zal hier in de vervoersregio regelmatig aandacht voor moeten 
blijven vragen. 
Voetgangersoversteekplaatsen moeten daar komen waar het voor de 
voetgangers essentieel van belang is hun veiligheid te garanderen. 
Ook de verkeersveiligheid rondom de scholen moet regelmatig gemonitord 
worden en indien nodig aangepast worden. 

 
 
 
 

 
 
 
Geef uw steun aan ons want: 

 
 

“Alleen met elkaar kunnen wij het Anders blijven doen “
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