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Inleiding
ChristenUnie, partij van de samenleving
Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op
de school om de hoek, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over
ons en onze manier van samenleven.
Wij geloven dat de mens geschapen is door God en dat de mensen aan elkaar gegeven zijn om samen
te leven. Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om
veel meer dan geld en bezittingen. Mensen willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar
verlangen ook naar geborgenheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven. Wij willen niet
alleen een baan met salaris, maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien
in dienst van die ander. We willen niet alleen een overheid die op de centjes let, maar ook een
samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden.
Wij willen een samenleving waarin we de vrijheid hebben om zelf verantwoordelijkheid te nemen en
van daaruit eigen keuzes te maken. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld
die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.
Geloof voor Amstelveen
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd wil de ChristenUnie zich laten
inspireren door de Bijbel. In dat boek gaat het over mensen, over samenleven en ook over de
overheid. Het gaat ook over het handelen van mensen in tijden van crisis en het kiezen van de juiste
weg daarin. Die weg gaan zal soms betekenen dat het anders moet dan het nu gaat. Dat is misschien
niet altijd makkelijk, maar zeker niet vreemd. Dat motiveert ons om ons in te zetten, ook voor
Amstelveen. Wij geloven in een Amstelveen, waarin iedereen een leefomgeving vindt, waar hij of zij
zich thuis voelt. Met elkaar voor elkaar, geloof in een sociale en leefbare samenleving. Geloof voor
een Amstelveen, waarin de Amstelveners het goed hebben.
De kracht van de samenleving
De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van
gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in vrijheid van geweten en geloof, in een
duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.
De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers zelf - in verbanden als gezinnen,
verenigingen en geloofsgemeenschappen - en ook door (maatschappelijke) organisaties, scholen en
bedrijven. God heeft ons aan elkaar gegeven. Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan we
verplichtingen aan en maken we de samenleving leefbaar. Wij geloven dat mensen tot bloei komen
wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen - voor zichzelf, voor elkaar en voor hun
omgeving - en ze dat actief handen en voeten geven.
Wij gaan bij de inrichting van de samenleving niet uit van regels en bureaucratie, maar van mensen
en hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van onze samenleving. Wij willen bouwen op het inzicht
en de vakkundigheid van de verpleegkundige, de leerkracht, de agent en al die andere professionals.
Zij staan voor hun taak en zij kunnen die verantwoordelijkheid aan. Daarnaast kunnen we niet zonder
de vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voor hun medemensen.
Samen het verschil maken
De ChristenUnie gaat bij de inrichting van het openbaar bestuur, de zorg, de woningmarkt, het
onderwijs en de politiezorg uit van de menselijke maat zodat de inwoners van Amstelveen in hun
eigen omgeving betrokken kunnen zijn: in hun eigen wijk, buurt en straat.
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Talloze Amstelveners zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken, helpen mee in
de school van hun kinderen of het verzorgingshuis van hun ouders. Onbetaalde arbeid en
vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning en
respect. Zonder vrijwilligers is er voor veel eerdergenoemde sociale verbanden geen toekomst. De
ChristenUnie is een bondgenoot van die Amstelveners. Samen willen wij het verschil maken. De
ChristenUnie maakt ruimte voor de samenleving. Dus óók ruim baan voor bijzonder onderwijs, voor
zorginstellingen met een eigen identiteit en voor christelijke organisaties. De ChristenUnie is een
partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God
heeft voor deze wereld, voor Nederland en voor Amstelveen.
Doe met ons mee. Geloof in Amstelveen!

4

1. Betrouwbare overheid
Bij de ChristenUnie staan de samenleving en de mensen daarin centraal. De ChristenUnie wil
investeren in de kracht van de samenleving. De ontwikkeling moet zijn: minder overheid, meer
samenleving. Wij verwachten niet alles van de overheid, maar we verwachten ook niet alles van de
vrije markt. Wij zien overheid en samenleving als bondgenoten. De overheid stimuleert en
ondersteunt mensen om hun eigen kracht of samen-redzaamheid, in te zetten. De gemeente heeft
als belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de samenleving te versterken.
Bij ons staat de overheid naast mensen. Wij denken mee, stimuleren en ondersteunen waar nodig.
Dit vraagt om maatwerk: de één heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En als mensen
het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, dan biedt de overheid een vangnet. Wij geven de
overheid niet te veel, maar ook niet te weinig verantwoordelijkheid. Burgers moeten een beroep
kunnen doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is.
De ChristenUnie staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is en die
daarmee het vertrouwen van de burger waard is. Dat geldt juist ook voor de lokale overheid
(raadsleden, wethouders, burgemeester én ambtenaren), die zo dichtbij staat. De ChristenUnie gaat
voor een benaderbare overheid. Dat betekent vooral ook een goede communicatie, van social media
tot de balie. Wij nemen burgers serieus. De ChristenUnie wil werken aan een klantvriendelijke,
transparante en open overheid, die zaken niet onnodig ingewikkeld maakt maar - waar mogelijk zelfs eenvoudiger. Met als uitgangspunt dat de overheid als goed rentmeester sober en doelmatig
met het aan haar toevertrouwde belastinggeld omgaat.
1.1 Amstelveen, dat zijn wij samen
Waar staat de ChristenUnie voor?
De gemeente is in veel gevallen het eerste of meest nabije en concrete contact van een burger met
de overheid. De ChristenUnie wil dat Amstelveners hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken. De
overheid moet een open houding hebben richting initiatieven van burgers, vooral als die het
algemeen belang op het oog hebben, zoals op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie
of wijkbeheer. Hierin past een overheid die meedenkt en faciliteert. Door de crisis (o.a. op de
woningmarkt en in de bouwsector) en bezuinigingen is de financiële druk op de gemeente zo groot
geworden, dat bepaalde voorzieningen alleen nog maar in stand gehouden kunnen worden als
overheid, samenleving en markt gezamenlijk de schouders eronder zetten.
Waar gaat de ChristenUnie voor?
Overheid en burger
De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, maatschappelijke
ondersteuning, ruimtelijke ordening en afvalinzameling. Ook bij die taken vinden wij het belangrijk
om zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving (burgers, bedrijven, organisaties, kerken,
scholen enz.) te zoeken.
Waardering voor de wijken
De ChristenUnie waardeert het eigene van de verschillende wijken in Amstelveen en wil daar de
gemeenschapszin bevorderen. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van de
wijken te betrekken bij zaken die hen raken De ChristenUnie gaat voor specifiek wijkenbeleid. Wij
kennen daarbij een belangrijke waarde toe aan de buurtregisseurs. Zij moeten een voldoende
mandaat hebben om hun functie als schakel tussen de vele afdelingen binnen het gemeentelijk
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apparaat en de wijkbewoners te vervullen. Tegelijk mag van alle ambtenaren worden verwacht dat
zij burgergericht opereren, overigens zonder daarbij het grotere belang uit het oog te verliezen.
Participatie
Gemeenteraadsleden moeten werken aan een goede aansluiting van het beleid bij de behoeften van
inwoners uit hun gemeente. Daarvoor moeten ze regelmatig met hen in gesprek zijn. Burgemeester,
wethouders én ambtenaren moeten voor de juiste uitvoering van het beleid ook goed contact
houden met de bevolking. Wij pleiten voor een interactieve beleidsvorming in plaats van referenda.
Een dienstbare overheid zoekt zoveel mogelijk participatie van de bevolking. In Amstelveen gaat het
helaas soms mis met informatie-, participatie- en inspraakrondes. Wat er mis is gegaan in de
communicatie rond de plannen tot uitbreiding van het Stadshart richting Schildersbuurt mag wat de
ChristenUnie betreft, nooit meer gebeuren. De ChristenUnie hecht grote waarde aan het in een
vroeg stadium betrekken van burgers bij plannen in hun wijk of straat. Wij nemen de gevoelens van
de kiezer serieus, zoals past bij een dienstbare overheid, echter zonder te vervallen in een ‘u vraagt,
wij draaien’-mentaliteit. De ChristenUnie vindt het belangrijk om burgers te betrekken bij het
bepalen en uitvoeren van beleid.
Bouwen en vertrouwen betekent heldere normen en een rechtvaardige overheid
Amstelveen moet een stad zijn van veilig leven, wonen en werken. Duidelijkheid over normen,
gecombineerd met consequente handhaving is belangrijk. Het negeren en overschrijden van normen
moet worden aangepakt. Naleving van regels moet worden bevorderd. Politie, justitie, welzijnswerk,
jeugdwerk en dergelijke moeten steeds meer in onderling overleg met preventie bezig zijn. Dat
betekent een relationele investering in een goede voorlichting, bruggen slaan, conflicten in een vroeg
stadium identificeren en uitpraten. Dit betekent ook meer aandacht voor bemiddeling (mediation)
tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid. Rechtvaardigheid betekent dat de overheid
oog heeft voor de menselijke maat. Maatwerk (binnen duidelijke kaders) is dan een middel voor
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Het moet voor de Amstelvener duidelijk zijn wie welke rol
binnen het bestuur vervult en waar Amstelveen het geld aan uitgeeft. Bouwen aan het vertrouwen
van de burger in Amstelveen, dat is waar de ChristenUnie voor staat.
De ChristenUnie pleit daarom voor:
* Goede en betrouwbare communicatie van de gemeente naar de Amstelveners, bijvoor-beeld via
internet, inzet van social media, kranten en folders;
* Goede toegang tot de gemeentelijke diensten, duidelijke loketten en een open transparante
communicatie tussen gemeentelijke diensten en de burgers;
* Een helder beleid rond inspraak, interactieve beleidsvorming, referenda, burgerinitiatief, publiekprivate samenwerking e.d. zodat verwarring over verantwoordelijkheden voorkomen wordt. Dit
beleid moet duidelijk worden gecommuniceerd, met name naar de Amstelveense bevolking;
* Het betrekken van jongeren, ouderen en andere doelgroepen bij de politiek door speciale
raadsvergaderingen, panels, regelmatige adviesvragen, de “praat met de raad”- bijeenkomsten in
wijkcentra, enz.;
* Een overlegplatform waarin minimaal de gemeente en het bedrijfsleven zitten, maar bij voorkeur
ook instellingen als het vmbo, met als doel om de ontwikkelingen in de economie goed in de gaten te
houden.
Decentralisaties
De komende jaren wordt een flink aantal taken van de rijksoverheid en provincie overgebracht
(gedecentraliseerd) naar de gemeente. Onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
gaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. De jeugdzorg gaat van de Stadsregio Amsterdam
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naar Amstelveen over. En met de Participatiewet wordt Amstelveen verantwoordelijk voor werk en
inkomen voor nieuwe doelgroepen, zoals jongeren met een beperking (Wajongers). Ook bij het
passend onderwijs vindt een stelselwijziging plaats waardoor de gemeente een grotere rol krijgt in de
ondersteuning van leerlingen met extra zorgbehoeften. Deze ingezette decentralisaties vereisen een
zorgvuldige aanpak en zijn een zware opgave. Het uitvoeren van de op handen zijnde decentralisaties
zal niet gemakkelijk zijn. Voor de ChristenUnie staat daarbij als een paal boven water, dat de zorg
voor de zwakkere voorop moet blijven staan. Zorgvuldigheid en zorgzaamheid zijn cruciaal. Het gaat
om grote operaties, die gepaard gaan met forse bezuinigingen. Het is belangrijk om de (financiële)
effecten van de stapeling van decentralisaties voor mensen die hiermee te maken krijgen, goed in
beeld te hebben.
Samenwerking tussen gemeenten
Juist in deze tijd van decentralisaties is het belangrijk om te zoeken naar samenwerking tussen
gemeenten. Voorwaarde is wel dat de samenwerking ‘van onderop’ plaatsvindt d.w.z. door
besluitvorming van de gemeenteraden van de individuele gemeenten. Uitgangspunt voor de
ChristenUnie is, dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (de bestuurskracht van een
gemeente) voldoende moet zijn en blijven.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* Keuzes voor schaalvergroting worden gemaakt op basis van inhoud en kwaliteit.
* Meer algemene regels in plaats van gedetailleerde verordeningen.
* Maatwerk wordt een belangrijk principe, evenals vertrouwen in de professional.
* Minder bureaucratie door minder administratie te vragen.
Om de regeldruk te verminderen, moeten we vergunningstelsels waar mogelijk omzetten in
algemene regels. Daarbij gaat als uitgangspunt gelden dat wie een loopje neemt met de regels
aangepakt wordt, maar wie zich daar keurig aan houdt, minder controle krijgt.
1.2 Veiligheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
De overheid moet er zich steeds weer van bewust zijn dat zij een verantwoordelijkheid heeft om de
zwakken te beschermen en criminaliteit te bestrijden. De overheid staat voor een duidelijke
handhaving van normen en waarden. In Amstelveen geldt dat bij het terugbrengen van het aantal
woninginbraken. Tegelijk moet de overheid ook bevorderen dat mensen een eigen
verantwoordelijkheid voelen (bijvoorbeeld door het nemen van maatregelen inzake
inbraakpreventie).
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de Amstelvener zich actief betrokken voelt bij de veiligheid
in de wijk, in zijn straat en in zijn eigen huis. Burgers kunnen de oren en ogen van de politie zijn.
Overlast gevend en crimineel gedrag moet daarom gemeld worden bij de politie. Amstelveners
spreken hun stadsgenoten aan op ongewenst en asociaal gedrag, waarbij hun eigen veiligheid
natuurlijk niet uit het oog mag worden verloren. Respect voor de medeburger, andermans
eigendommen en de leefomgeving; daar staat de ChristenUnie voor!
Bij het werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft iedereen een rol. Juist burgers, winkeliers,
scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede wijken. Dat zijn wijken waarin jongeren
veilig naar school kunnen gaan en ruimte hebben om te spelen; waarin ouders met een gerust hart
wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen gaan, actief kunnen
zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.
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Waar gaat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie heeft een hart voor onze samenleving, zeker ook voor wat betreft de aanpak van
problemen op het gebied van veiligheid. Het voorkomen van normoverschrijdend gedrag is
belangrijk. Handhaving en preventie moeten in evenwicht zijn; dit alles onder het motto “hard waar
het moet, zacht waar het kan”. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving
en stimuleert een effectieve aanpak van daders.
De ChristenUnie hecht aan een integraal veiligheidsbeleid voor Amstelveen, dat gebaseerd is op
onderzoek en ervaringen in de verschillende wijken van onze stad. Alle organisaties die in
samenwerking een rol spelen voor veiligheid, moeten daarbij hun eigen verantwoor-delijkheid
nemen. Partners in preventie en aanpak zijn behalve gemeente en politie onder andere welzijnswerk,
jeugdzorg, onderwijs, verslavingszorg en gezondheidszorg.
Bestrijding van drugs, drankmisbruik en prostitutie
De ChristenUnie wil het gebruik van drugs en alcohol op straat in Amstelveen actief tegengaan en
streng optreden bij overlast. Signalen daarover uit een wijk wegen hierbij zwaar. Wij zijn er bijv. een
voorstander van dat tegen illegale hennepkwekerijen hard wordt opgetreden.
De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders,
kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Per 1 januari
2013 geldt de nieuwe Drank- en Horecawet, waarbij de handhavingstaken zijn overgedragen aan de
gemeente. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen.
Het gaat de ChristenUnie ook om de nieuwe (jongere) jongeren. Zij moeten worden beschermd
tegen de groepsdruk in jongerencentra om drugs, sigaretten en alcohol te gebruiken. Juist ook bij dit
onderwerp staat de ChristenUnie voor zorg, respect en het hebben van aandacht voor elkaar.
De ChristenUnie vindt prostitutie mensonwaardig. De ChristenUnie is er een tegenstander van dat er
bordelen en/of escortservices in Amstelveen worden toegestaan.
Geen aanstoot gevende reclame
Ook aanstootgevende reclame is een ernstige aantasting van menselijke waardigheid en moet zo veel
mogelijk bestreden worden.
Geen overlast van evenementen
Inzet van politie en andere hulpverleners bij grote evenementen, zoals de grotere evenementen in
het Amsterdamse Bos en in het Stadshart kunnen niet altijd volledig voor rekening komen van de
gemeenschap en ten koste gaan van de beschikbaarheid van politie voor het reguliere werk. De
ChristenUnie wil het debat aangaan in hoeverre dit een verantwoord beslag legt op de samenleving.
De ChristenUnie pleit er ook voor dat alleen evenementen plaatsvinden die een draagvlak hebben bij
omwonenden. Dat kan door de aanvrager van een vergunning voor een evenement te verplichten bij
die aanvraag een lijst te overleggen, waaruit blijkt dat 50% van de bewoners van de adressen in een
straal van 500 meter geen bezwaren hebben tegen het betreffende evenement.
Met elkaar voor een veilig Amstelveen
Bewoners worden actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Ze vormen ook de
ogen en oren van de politie. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners gemakkelijk melding
kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder
over de resultaten. Zij stimuleert de regierol van de gemeente om veiligheidsproblemen met
verschillende maatschappelijke partners op te pakken via de verschillende keurmerken.
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De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* Een versterking van de sociale samenhang tussen mensen en groepen mensen. Daarom worden
wijkplatforms, het verenigingsleven en buurtinitiatieven gefaciliteerd en geven wij de samenleving
een rol in de zorg voor veiligheid in de wijk.
* Een hard optreden van de overheid tegen illegale bouwwerken en bewoning e.d., (illegale)
bordelen, wietplantages, enz.;
* Amstelveen organiseert (zo nodig met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de
Drank- en Horecawet en werkt aan preventie.
* Amstelveners moeten bij het veiligheidsbeleid betrokken worden en daarbij moeten het burgernet
en sms-alert worden ingezet.
* De burgemeester stimuleert lage drempels voor het doen van aangifte en goede terugkoppeling
door de politie.
* De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De ChristenUnie is er een voorstander van
dat de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme regelmatig
worden gepubliceerd door middel van een ‘vandalismemeter’.
* Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil dit middel beperkt toepassen en
inbedden, waarbij er goede privacyregels zijn en een goede cyclus van beleid, uitvoering en
evaluatie.
* Een terughoudend beleid om vergunningen voor evenementen (met name in het Amsterdamse Bos
en het Stadshart) te verstrekken. De aanvrager van een vergunning moet kunnen aantonen dat er
een draagvlak voor het evenement is bij de omwonenden van de plaats waar het evenement wordt
gehouden.
1.3 Financiën
Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie verwacht van de gemeente Amstelveen dat zij een betrouwbare, goede rentmeester
is van de beschikbare middelen. Gemeenten worden geconfronteerd met enerzijds een drastische
uitbreiding van het takenpakket, anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Daarnaast
zorgt de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) ervoor dat de gemeentelijke beleidsvrijheid ten
aanzien van het doen van investeringen begrensd wordt. Gemeenten worden ook verplicht hun
tegoeden bij het Rijk onder te brengen (schatkistbankieren). De verschillende maatregelen leggen
samen een grote druk op het financieel beleid. Meer dan ooit moet de gemeentelijke overheid zich
ervan bewust zijn dat de middelen worden opgebracht door de hele samenleving.
De rijksoverheid draagt met een aantal zorg- en welzijnstaken weliswaar ook het daaraan verbonden
budget over, maar heeft daarop een aanzienlijke korting toegepast. En door de ontwikkelingen op de
woningmarkt staan ook de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (ozb) onder druk. Dat geldt al
evenzeer voor de opbrengsten uit grondverkoop.
Ook voor Amstelveen betekent dit dat er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt en prioriteiten
worden gesteld.
Waar gaat de ChristenUnie voor?
Financieel beheer
De ChristenUnie vindt dat Amstelveen de plicht heeft om jaarlijks zorg te dragen voor een evenwicht
tussen inkomsten en uitgaven: een reëel sluitende begroting is de norm. Een meerjarenraming is
noodzakelijk om op middellange termijn goed zicht te houden op de financiële situatie van de
gemeente. Het opbouwen en bewaken van een goede reservepositie is belangrijk om eventuele
tegenvallers op te kunnen vangen. Bestemmingsreserves en voorzieningen moeten regelmatig
getoetst worden op de actuele behoefte. Deze uitgangspunten zijn juist voor Amstelveen de
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komende jaren van belang in verband met de druk die op de gemeentelijke reserves zijn gekomen
door een aantal voorziene grote projecten in Amstelveen, zoals de aanpassing van de A9, de
modernisering van de Amstelveenlijn, de verbouwing van het Stadshart en het bouwen van nieuwe
scholen in de verschillende wijken van Amstelveen.
Ten slotte vindt de ChristenUnie het belangrijk dat bij de begroting en de jaarrekening ruime
aandacht wordt geschonken aan de risicoparagraaf. Bij de Lansbanki-affaire is gebleken hoe
belangrijk zo’n paragraaf is.
Bezuinigen noopt tot kiezen
Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en jaarrekening welke prestaties door
de gemeente met de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn gerealiseerd. De ChristenUnie
werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt wel een paar grenzen:
- die posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de nood van individuele burgers
moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven; en - als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals
veiligheid, is terughoudendheid bij het terugbrengen van het budget op zijn plaats.
De ChristenUnie vindt dat met name bespaard kan worden op projecten die voor de Amstelveense
samenleving niet van direct belang zijn of waarvoor de overheid geen primaire verantwoordelijkheid
heeft. Wat wij zoveel mogelijk willen beperken is:
- de subsidiëring van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd;
en - het inhuren door de gemeente van externe adviesbureaus, projectmanagers e.d.
Bij alle projecten moet kritisch bekeken worden of en hoe zij kunnen worden versoberd. Wij vinden
het belangrijk dat de gemeente als ambtelijke organisatie blijft werken aan een efficiënte organisatie.
Ten slotte streeft de ChristenUnie er naar om de ozb alleen met een inflatiecorrectie te laten stijgen.
Lange termijn
Het opstellen van een begroting en meerjarenraming moet realistisch, verstandig en transparant
plaatsvinden. De gemeente Amstelveen moet zorgen voor voldoende (weerstands)vermogen om
onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Toekomstige generaties mogen niet worden opgezadeld
met de gevolgen van slecht financieel beleid van hun voorgangers.
De ChristenUnie pleit daarom voor:
* Elk jaar een sluitende begroting;
* Veel aandacht voor langetermijnaspecten van de begroting, zoals goede planning van
onderhoudsbudgetten en degelijke investeringsramingen;
* Tijdige reservering van budgetten voor grote projecten, zoals de A9, de Amstelveenlijn, de
verbouwing van het Stadshart en het bouwen van nieuwe schoolgebouwen;
* Dekking van structurele lasten met ‘structurele middelen’;
* Transparantie over de besteding van geld;
* Een helder, eerlijk en consequent subsidiebeleid (eigen bijdragen en eigen fondswerving door
gesubsidieerde instellingen is een must) dat transparant is voor de burgers;
* Een beleid waarbij toekomstige kostenoverschrijdingen, bijvoorbeeld in verband met de aanpassing
van de A9, niet ten laste mogen komen van het sociale beleid van Amstelveen.
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2. Gezonde samenleving
Waar staat de ChristenUnie voor?
Wij gaan voor een samenleving die oog en zorg heeft voor mensen in kwetsbare situaties.
Op het gebied van zorg liggen er de komende jaren grote uitdagingen voor Amstelveen. De taken op
het gebied van zorg worden groter en breder. Dit zal veel vragen van de lokale overheid, maar ook
van de lokale samenleving.
De ChristenUnie gaat ervan uit dat ieder mens van God talent(en) c.q. eigen kracht/ vermogen heeft
gekregen. Iedereen kan wat bijdragen. Dat vermogen (talent, kracht) kan zich ontwikkelen door
scholing, training, ervaring en/of ontplooiing. Hoe talenten zich ontwikkelen en wat er daarmee
bereikt kan worden, wordt allereerst bepaald door de burger zelf en zijn/haar sociale en
economische situatie, maar óók door de opstelling van de gemeente, het onderwijs, ondernemingen
en (maatschappelijke) organisaties. Wij gaan voor een samenleving waar mensen tot hun recht
kunnen komen en zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen en ontplooien, om zo de
samenleving te kunnen dienen. Hoe beogen we dat? U leest het hieronder.
2.1 Samen zorgen
Waar gaat de ChristenUnie voor?
Decentralisaties en transities
Op het gebied van zorg en welzijn verandert er de komende jaren veel, zowel voor de gemeente als
voor burgers en organisaties. Veel zorgtaken die voorheen via het Rijk of de Stadsregio werden
geregeld, komen nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente, meestal gecombineerd met een
fikse bezuiniging vanuit het Rijk op de bijbehorende budgetten. Burgers worden geconfronteerd met
het feit dat zij niet meer automatisch recht hebben op voorzieningen, maar dat vooral gekeken wordt
naar wat men zelf kan, al dan niet met behulp van het eigen netwerk.
De ChristenUnie is bereid mee te werken aan deze decentralisaties van taken naar gemeenten en
aan de transformatie van overheidszorg naar meer zelfredzaamheid en samen-redzaamheid, maar
niet zonder kritisch te zijn op de manier waarop dit plaatsvindt.
Wij ondersteunen de gedachte dat niet alles door de overheid geregeld kan en moet worden. Zorg
moet dichter bij de mensen, informeler, integraler en met meer maatwerk.
De ChristenUnie ondersteunt de ontwikkeling dat gemeenten meer verantwoordelijk worden voor
het organiseren van goede zorg. De lokale overheid kan als beste zorgvragen samenbrengen met
andere voorzieningen, zoals thuiszorg, vervoer, onderwijs of woonzorgcomplexen en
levensloopbestendige woningen. Zo kan met behoud van kwaliteit, maar met minder geld toch meer
(integrale) zorg aan mensen worden verleend.
Het is belangrijk om de decentralisaties in samenhang te zien. Vaak hebben mensen meerdere
problemen, bijv. op meerdere gebieden. Des te meer reden om maatwerk te leveren, uitgaande van
de persoon en zijn/haar situatie en omgeving. Doel is dat iedereen naar vermogen/kracht kan
meedoen in de samenleving. Daarbij zal de gemeente vooral een stimulerende en faciliterende rol
spelen en een vangnet bieden voor hen die het zelf niet redden.
Amstelveen ontwikkelt op dit moment een (integrale) visie over hoe ze wil aansluiten bij de
behoeften en mogelijkheden van burgers en hoe ze daarin wil samenwerken met andere
(regio)gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen en burgers. Deze visie is
in de vorige periode van vier jaar door wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) in ontwikkeling
gebracht en in delen voorgelegd aan instellingen, burgers, cliënten, participatiegroepen en de
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gemeenteraad. Vanuit deze visie kan het beleid worden geformuleerd, e.e.a. afhankelijk van welke
taken precies zullen worden gedecentraliseerd door het Rijk naar de gemeente.
Jeugdzorg
In de komende periode worden taken op het gebied van jeugdzorg van de Stadsregio Amsterdam
overgeheveld naar Amstelveen. Amstelveen is nu verantwoordelijk voor de preventieve jeugdzorg,
en daar komt in 2015 de (o.a. geïndiceerde) jeugdzorg uit de Stadsregio bij. De voorbereidingen
daarvan zijn in volle gang. Deze overheveling gaat gepaard met een forse bezuiniging vanuit het rijk.
Er bestaat gevaar dat de transitie zich vooral zal richten op het verschuiven van bestuurlijke
verantwoordelijkheid, maar het zal echt om de inhoud moeten gaan. De ChristenUnie vindt het
belangrijk dat ouders zoveel mogelijk worden ondersteund en ‘empowered’, zonder dat alle hulp
direct door anderen wordt overgenomen. Wij zetten in op de eigen en gezamenlijke
verantwoordelijkheid van burgers. De gemeente investeert daarom vooral in het versterken van de
eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk (familie, vrienden, buren etc.). Ook vindt de
ChristenUnie dat de regie op de (jeugd)zorg bij het gezin ligt, zoveel als mogelijk is.
Het gezin centraal. Een gezin weet vaak heel goed wat het zelf nodig heeft voor zijn individuele
leden. Indien niet, dan zal de gezinsmanager het gezin helpen om de hulpvraag te formuleren en
oplossingen zelf aan te dragen. Het gezin en hun hulpvraag moet centraal staan, niet datgene wat de
hulpverlener vindt. Daarbij moeten eigen krachten en netwerken zoveel mogelijk worden
aangeboord en versterkt. De ouders/verzorgers moeten zodanig worden geholpen en versterkt, dat
zij op eigen kracht verder kunnen. Dat vraagt van de professional een meer coachende houding. In
elk gezin dat hulp nodig heeft, wordt gewerkt met één plan (dat is opgesteld door het gezin zelf, in
samenwerking met de hulpverlener) en is slechts één hulpverlener aanspreekpunt en
verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie. Dus 1 gezin, 1 plan, 1 gezicht. Hierbij staat het gezin
centraal. De zorg moet dus dichter bij het gezin en in betere samenhang met de gezinsomgeving
worden geregeld. Hierdoor kunnen ook uithuisplaatsingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Een
kind groeit meestal het beste op in de eigen omgeving. Waar nodig wordt een Eigen Kracht
Conferentie ingezet. Daarbij moeten we ook eerlijk onder ogen zien dat in het begin het niet zal
meevallen om uit te gaan van de eigen kracht van het gezin en/of zorgzaamheid van de buurt of de
familie. Het vraagt om een extra inspanning, extra opleiding en een andere houding van de
gemeente en professionals om die kracht aan te boren en de regie uit handen te geven.
De ChristenUnie pleit ervoor dat jeugdzorg innovatiever wordt. Bijvoorbeeld: gezinnen zullen zelf
hun (jeugd)zorg (digitaal) kunnen inkopen (met budget van de gemeente) en ook zoveel mogelijk
dáár kunnen inkopen waar zij dat zelf wenselijk achten (bij instellingen die met de gemeente een
inkooprelatie hebben). Dit zal tot meer marktwerking in de jeugdzorg leiden. Cliënten (en hun
tevredenheid) zullen daardoor meer centraal staan. Het leidt ook tot meer maatwerk, instellingen
zullen meer consumentgericht moeten werken. Consumenten gaan immers vergelijken. Hun mening
wordt belangrijk. De zorg zal moeten worden geoptimaliseerd. De gemeente zal in dit proces als
contract-inkoper fungeren.
Ten aanzien van de transitie van de jeugdzorg zal Amstelveen voor bepaalde onderdelen op regionaal
en/of landelijk niveau afspraken moeten maken, denk aan jeugdreclassering of jeugddetentie. De
ChristenUnie ziet erop toe dat identiteitsgebonden jeugdzorg ook deel uitmaakt van het palet van
aanbieders waaruit gekozen kan worden.
Vóór alles is inzet op preventie van groot belang. Voorkomen is beter dan genezen. Dit voorkomt niet
alleen hoge kosten maar zeker ook onnodig leed voor alle betrokkenen. Elk mens is door God
geschapen en te kostbaar om aan zijn/haar lot overgelaten te worden. Vooral preventie bij het jonge
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kind (0-4 jaar) werkt goed. Het gezin kan daar vele jaren de vruchten van plukken. Vroegtijdige
signalering is ook een belangrijke vereiste. Daarom pleit de ChristenUnie ook voor inzet van
schoolmaatschappelijk werkers; zij zitten dicht bij de jongeren en de ouders. Hoe eerder bepaald
gedrag wordt gesignaleerd en behandeld, hoe beter. Daarbij geldt: wat klein is, moet klein blijven.
Dus geen dure, complexe behandeltrajecten als een lichte vorm van opvoedondersteuning of een
groepsgewijze cursus volstaat. De gemeente zal e.e.a. dicht bij de burgers moeten organiseren
(buurt, wijk, school, consultatiebureaus), bij voorkeur in sociale wijkteams, waarin ook huisartsen en
het wmo-loket vertegenwoordigd zijn. Ten slotte is het ook belangrijk dat sportclubs en andere
amateurverenigingen toegankelijk zijn voor alle kinderen en, voor zover mogelijk, een rol spelen in
het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen.
Centrum Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat thans een belangrijke rol speelt in de gemeentelijke
jeugdzorg, zal zich verder moeten ontwikkelen naar een netwerkorganisatie. Daarnaast zal het CJG
vanaf 2015 voor de gemeente de verwijzingen naar jeugdzorg moeten organiseren. De ChristenUnie
vindt dat vanaf 2015 niet langer Bureau Jeugdzorg de centraal aangewezen instantie is om te
indiceren/verwijzen. Vanaf 2015 wordt de gemeente daarvoor verantwoordelijk en zal de gemeente
dit door haar CJG-professionals (waaronder huidige Bureau Jeugdzorg-medewerkers) laten doen, bij
voorkeur dicht bij de burger, dus in wijk- en buurtteams. Dat betekent dat naast de reeds bestaande
taken zoals het signaleren van problemen bij kinderen en gezinnen, het geven van advies en
voorlichting, het CJG ook de taak krijgt om snel en tijdig door te verwijzen naar de juiste
hulpverlening. Dat vraagt van het CJG een strakke aansturing onder regie van de gemeente, waarbij
generalisten zoveel mogelijk de nodige zorg bieden en indien nodig, tijdig doorverwijzen naar de
juiste tweedelijnszorg. Wij willen daarbij dat het CJG zo laagdrempelig (wijk- en buurtgericht, digitaal)
en klantvriendelijk mogelijk is.
Wet maatschappelijke ondersteuning
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat een ondersteuningsvraag van een burger “levensbreed”
wordt bekeken en dat daarbij ook de naaste omgeving van de hulpvrager in beeld wordt gebracht én
betrokken wordt. Eén toegangspunt voor welzijn, zorg, opvoedondersteuning en waar mogelijk ook
werk en inkomen is daarbij het ideaal.
De ChristenUnie vindt dat de kracht van de samenleving benut moet worden en wil deze versterken.
Mantelzorgers
Zoals ook de afgelopen jaren, zet de ChristenUnie de komende periode weer sterk in op het
ondersteunen van mantelzorgers en het versterken van informele (wijk)netwerken. Professionals
ondersteunen vrijwilligers in plaats van andersom. Wij pleiten daarom voor behoud van een ruim
budget voor mantelzorgondersteuning via het Steunpunt Mantelzorg. Ook pleiten wij voor behoud
van c.q. goed opzetten van een dagbesteding voor zorgbehoevenden, als ook voor behoud van de
casemanager voor dementie.
Juist in deze tijd liggen er ook voor kerken kansen om zichtbaar te zijn in de samenleving, buiten de
kerkmuren. De ChristenUnie gaat hierover graag het gesprek met de kerken aan.
De ChristenUnie wil dat burgers die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, de mogelijkheid hebben
om te kiezen voor een PGB (persoonsgebonden budget) en zelf hun ondersteuning kunnen inkopen.
Dit stelt burgers beter in staat eigen regie te voeren (bijvoorbeeld een vouchersysteem voor de
inkoop van dagbesteding) en vooral om te kunnen kiezen voor zorgverlening vanuit een identiteit die
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bij hen past. Misbruik van PGB moet uiteraard tegengegaan worden. Daarom is voorlichting bij PGB’s
heel belangrijk.
De aangekondigde bezuinigingen op de huishoudelijke hulp leiden er waarschijnlijk toe dat in minder
situaties aanspraak gemaakt kan worden op deze voorziening. Belangrijk is wel oog te houden voor
de signalerende functie die deze voorziening in Amstelveen heeft.
Zorg aan huis en dagbesteding
Steeds meer mensen met een zware zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent
onder meer een grote focus op het geschikt maken van voldoende woningen voor ouderen en
gehandicapten. Daarover moeten afspraken gemaakt worden met woningcorporaties, o.a. over
investeringen op het gebied van huisautomatisering. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat daarbij
ook aandacht is voor het houden van sociale contacten en het tegengaan van vereenzaming. Het
project “Silver online” dat in Amstelveen nieuw leven is ingeblazen, zal breder in Amstelveen worden
ingevoerd, zodat meer ouderen hier gebruik van kunnen maken.
Gehandicapten en mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan de
samenleving. De ChristenUnie vindt dat een passende dagbesteding daar een voorwaarde voor is en
zal de transformatie in de zorg op dit punt kritisch volgen. Om e.e.a. betaalbaar te houden, moet
Amstelveen zoeken naar goede oplossingen, vertrouwen hebben in de inzet van vrijwilligers (naast
een professional), minder administratieve regels en verplichtingen opleggen aan uitvoerende
instellingen en ten slotte, indien mogelijk (dus opletten op stapelingseffecten), een
inkomensafhankelijke eigen (financiële) bijdrage. De ChristenUnie vindt daarbij dat een eigen
bijdrage voor diensten die door of namens de gemeenten worden verricht, niet ten koste mag gaan
van de bereikbaarheid van de zorg. Daarnaast wil de ChristenUnie hergebruik van hulpmiddelen
stimuleren. Naast het financiële voordeel is dit ook belangrijk in het kader van duurzaamheid. Ook
het delen van dure hulpmiddelen (bijvoorbeeld een scootmobiel) is voor de ChristenUnie
bespreekbaar.
Ruimte voor zorg met eigen identiteit
De ChristenUnie hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past
bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente moet garanderen dat toegang tot zorg vanuit
bijvoorbeeld joodse of christelijke identiteit mogelijk blijft.
Volksgezondheid
De ChristenUnie Amstelveen hecht sterk aan een goede volksgezondheid. Dwars door Amstelveen
ligt de A9. Omwonenden binnen een afstand van 1 kilometer van een snelweg leven een jaar korter
(blijkt uit Amsterdams GGD-onderzoek). Er is o.a. sprake van meer luchtweginfecties, meer
ziekenhuisopnames en een hoger verzuim door ziekte. Daarom moet Amstelveen oog hebben voor
haar rol bij de (door het Rijk opgelegde) verbreding van de A9 en de gevolgen die dit heeft voor de
gezondheid van Amstelveners. Elders in dit verkiezingsprogramma pleit de ChristenUnie dan ook
voor een maximale snelheid van 80 km per uur op de Amstelveense A9. Dit leidt tot 2,5 x minder
uitstoot van fijnstof en CO2 dan bij 100 km per uur.
Het lokale gezondheidsbeleid bestaat, naast de wettelijke taken zoals jeugdgezondheids-zorg,
epidemiologie e.d., voor een belangrijk deel uit preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld het
voorkomen dat minderjarigen drugs en alcohol gebruiken of gaan roken. Met programma’s op
scholen alleen kom je er niet. De preventie zal zich verder moeten uitstrekken naar wijken en
buurten, ondernemingen, supermarkten, sportverenigingen en gezinnen. De ChristenUnie is
voorstander van de buurtsportcoach, die ook mensen en instellingen in een buurt met elkaar
verbindt. De gemeente zal zich blijvend moeten inzetten om mensen over te halen gezonder te
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leven. Bijna de helft van de Amstelveners kampt met overgewicht. Bij de jeugd ligt obesitas op de
loer. Amstelveen zal bewegen en een gezond eetpatroon moeten blijven stimuleren.
Jeugdgezondheidszorg
In het kader van preventief gezondheidsbeleid en het zo vroegtijdig mogelijk signaleren van
problemen is een goede en effectieve opzet van de jeugdgezondheidszorg van groot belang. Daarbij
is het belangrijk dat consultatiebureaus en schoolartsen zich niet alleen richten op de fysieke
gezondheid van de jeugd, maar ook de sociale omgeving van het kind of de jongere kennen. De
ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg naadloos verbonden is met
het Centrum voor Jeugd & Gezin. Daar waar hulp bij de opvoeding en/of extra ondersteuning nodig
is, wordt allereerst bekeken in hoeverre de ‘eigen omgeving’ hierin een rol kan spelen. Ter
voorkoming van gezondheidsproblemen en voor het welzijn van de jeugd is het sportbeleid dusdanig
opgezet dat ieder kind binnen de gemeente de mogelijkheid heeft om te sporten. De
minimaregelingen, waarbij aan gezinnen een bedrag van € 450 per kind per jaar beschikbaar wordt
gesteld voor sport en/of cultuur, moeten in stand blijven. De toegang tot de sport moet dus voor elk
kind laagdrempelig blijven. Daar maakt de ChristenUnie zich hard voor.
Verslavingen
Verslaving aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken ziet de ChristenUnie als een bedreiging voor
de volksgezondheid en het persoonlijk én algemeen welzijn. Amstelveen gaat dit tegen door het
nemen van preventieve maatregelen en actieve bestrijding. Naast sportverenigingen kunnen ook
kerken en andere maatschappelijke instellingen een rol spelen in bewustwording en het voorkomen
van gezondheidsproblemen als gevolg van een ongezonde levensstijl. Zo moet er blijvend gekeken
worden hoe alcoholgebruik in sportkantines teruggedrongen kan worden. De ChristenUnie is tegen
gokhallen en zal niet meewerken aan vergunningen voor dergelijke locaties.
Dak- en thuislozen
Amstelveen biedt adequate dak- en thuislozenopvang in samenwerking met Amsterdam en de regio.
Niettemin pleit de ChristenUnie voor speciale aandacht voor dakloze jongeren en Amstelveense
gezinnen die niet passen in de Amsterdamse opvang. Gekeken moet worden naar mogelijkheden om
Amstelveners zoveel mogelijk op te vangen in Amstelveen zelf.
Asiel en inburgering
Amstelveen moet jaarlijks van het Rijk een bepaald aantal asielzoekers/vluchtelingen (gemiddeld
rond de ruim 40 per jaar) huisvesten en toegang geven tot onze gemeentelijke voorzieningen. De
ChristenUnie pleit ervoor dat deze mensen niet tussen wal en schip belanden en op straat
terechtkomen, met allerlei maatschappelijke problemen als gevolg. Speciale aandacht verdienen
daarbij de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). De maatschappelijke begeleiding en
integratie van inburgeringsplichtige asielgerechtigden vindt in Amstelveen plaats met behulp van
gedreven vrijwilligers. Ingezet moet worden op de Nederlandse taal: zonder Nederlands te leren
blijven asielzoekers in een isolement en verdampt de kans op een baan. Het project Wereldburen
(voorheen Taalcoaches) verdient dan ook onze steun en aandacht.
Vrijwilligers
Ook bij de Wmo worden vrijwilligers steeds belangrijker, nu burgers in deze economisch krappe
tijden eerder een beroep zullen moeten doen op de omgeving, buurt of wijk. In Amstelveen is een
gesubsidieerde Vrijwilligerscentrale die vrijwilligers en organisaties helpt om elkaar te vinden, advies
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en voorlichting geeft, vrijwilligers traint, opleidt, begeleidt en doorverwijst en innovatie hierin
nastreeft. Volgens de ChristenUnie is dit een groot goed. De ChristenUnie gelooft dat vrijwilligers het
cement van de samenleving zijn. Daarom is ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale in de ogen van
de ChristenUnie zeer belangrijk.
Sociale cohesie
In het verlengde hiervan vindt de ChristenUnie het belangrijk, dat burgers in hun buurt of wijk meer
naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn. Daarvoor is allereerst nodig dat men elkaar kent. Om elkaar
te leren kennen is er de mogelijkheid om zich gezamenlijk in te zetten voor de buurt of de wijk en
daartoe activiteiten met elkaar op te zetten. Wat dat betreft, is volgens de ChristenUnie van alles
mogelijk: buurtbarbecues, sinterklaasoptochten, bridgeavonden, sportmiddagen, cursus Spaans met
gezamenlijk eten enz. De activiteiten kunnen in het wijkcentrum plaatsvinden, maar ook elders in de
wijk. Het wijkcentrum is dan ook echt van, voor en door de burgers en niet van een welzijnsinstelling.
De laatste kan slechts ondersteunend werken. De activiteiten zullen door bewoners moeten worden
bedacht en uitgevoerd, anders is de sociale cohesie veel minder. De gemeente speelt daarbij een
faciliterende rol in die zin dat zij het wijkcentrum een budget en ondersteunend welzijnspersoneel
ter beschikking stelt. Ook pleit de ChristenUnie voor een digitaal platform waarop de activiteiten per
wijk of buurt kunnen worden geplaatst en geworven. Wethouder Koops heeft zich daar de afgelopen
maanden ook hard voor ingezet en inmiddels is het digitaal platform in pilotvorm door een aantal
bewonersgroepen uitgetest.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* De gemeente maakt concrete plannen tegen vereenzaming van ouderen, langdurig werklozen en
andere risicogroepen.
* Voor een succesvolle transitie in de zorg investeert de gemeente in training van ambtenaren,
professionals en vrijwilligers.
* De gemeente ontwikkelt nieuwe indicatoren voor sociale cohesie en buurtzorg e.d.
* De gemeente werkt aan laagdrempelige, eenduidige loketten voor zoveel mogelijk vormen van
zorg.
* Er is speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers.
* De gemeente investeert in contacten en samenwerking met kerken.
* De gemeente maakt effectief gebruik van de oren en ogen, kennis en kunde van professionals voor
het signaleren van ondersteuningsbehoeften.
* De gemeente werkt samen met woningcorporaties om voldoende woningen geschikt te maken
voor het zo lang mogelijk thuis laten wonen van ouderen en gehandicapten.
* De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor hergebruik en delen van (dure) hulpmiddelen.
* De gemeente heeft een goed systeem voor het inschakelen van 'eigen kracht conferenties'.
* Alcoholgebruik in sportkantines en andere gelegenheden wordt teruggedrongen.
* Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken door supermarkten worden
via convenanten aan banden gelegd.
* Er is oog voor het ‘Amstelveense eigene’ bij dakloze jongeren en gezinnen.
* De gemeente introduceert en stimuleert de inzet van vluchtelingen in het lokale vrijwilligerswerk.
2.2 Werk en inkomen
Waar gaat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie vindt dat Amstelveen een uiterst belangrijke taak heeft als het gaat om het
bevorderen van de lokale en regionale werkgelegenheid. Volgens de ChristenUnie Amstelveen begint
en staat alles met werk. Als er geen of minder werkgelegenheid is, gaat de stad (uiteindelijk) kapot.
Bedrijven trekken weg, gezinnen krijgen het te krap, worden uit huis gezet en voorzieningen vallen
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weg. Werkgelegenheid is dan ook een belangrijke prioriteit voor de ChristenUnie Amstelveen. In de
afgelopen periode heeft wethouder Koops dan ook fors ingezet op het versterken van de
werkgelegenheid. Zo is er met goed resultaat een Jeugdwerkloosheidsproject gelanceerd en is in
samenwerking met de Ondernemersvereniging Amstelveen gestart met een samenwerking om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers. De rol van onze
gemeentelijke inkopers en klantmanagers daarin, is groot. In de komende periode zal hier zeker
verder aan moeten worden gewerkt en blijvend in moeten worden geïnvesteerd.
De ChristenUnie hanteert bij Werk & Inkomen het uitgangspunt dat ieder mens de
verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. De Bijbel stelt: “Wie
niet wil werken, zal niet eten.” Soms lukt dat werken (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan
zijn/haar lot mag worden overgelaten. “Draag elkaars lasten”, zegt de Bijbel ook. Zowel van overheid
als samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare burgers.
Tegenprestatie
Er zijn veel mensen die graag iets voor de maatschappij willen betekenen en graag iets willen doen,
het liefst in hun directe woonomgeving. Daarnaast is er veel behoefte aan mensen die zich willen
inzetten. Toch lukt het moeilijk om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De ChristenUnie ziet
meedoen (participatie) als een kans of een uitdaging. Meedoen moet gestimuleerd worden. Mensen
die nog niet meedoen worden in eerste instantie uitgedaagd om mee te doen en als dat niet lukt
wordt pas een verplichting tot meedoen opgelegd.
De ChristenUnie vindt dat voor het behouden van een uitkering een tegenprestatie gevraagd mag
worden. Wethouder Koops heeft dan ook daartoe nieuw beleid ingevoerd in 2012. Amstelveen mag
nu een beroep doen op de inzet van degenen die een uitkering ontvangen. Zij kan activiteiten
aanwijzen/aanbieden als leer- en/of werkervaringsplaats of als mogelijkheid voor maatschappelijke
activering, zoals bijvoorbeeld groenonderhoud van sportparken, verzamelen van zwerfvuil, eventuele
ondersteuning in de verzorging van bewoners van verzorgingshuizen of schoonmaakwerk in wijk- of
buurtcentra. Wel moet hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen dat dit ten koste gaat van
reguliere arbeidsplaatsen. Het moeten aanvullende taken zijn. Mensen worden daarbij altijd eerst in
de gelegenheid gesteld zelf met voorstellen te komen voor vrijwilligerswerk. Wordt bij een officiële
aanwijzing het vrijwilligerswerk toch niet uitgevoerd, dan volgt er een sanctie op de uitkering. Zo
heeft de gemeente een stok achter de deur om uitkeringsgerechtigden te bewegen naar
vrijwilligerswerk. Dit is niet alleen ten nutte van Amstelveen, maar ook van de betreffende persoon
zelf. Vrijwilligerswerk verrijkt en is een opstap naar regulier werk.
Sociale werkvoorziening
De gemeente Amstelveen is in de persoon van wethouder Sociale Zaken medebestuurder en
medeaandeelhouder van de AM Groep, een werkvoorzieningsschap in Amstelland en de
Meerlanden. De AM Groep is o.a. verantwoordelijk voor werk(begeleiding) voor Amstelveners met
een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking. Het succes van de AM Groep ligt erin dat
alles en iedereen in het bedrijf gericht is op de arbeidsontwikkeling van deze mensen. Om die reden
is de bedrijfsvoering van de AM Groep sluitend, sterker: al jaren winstgevend. De reserves bij de AM
Groep zijn dan ook maximaal gevuld. Vanaf 2015 komen er echter forse bezuinigingen aan en ook
nieuwe doelgroepen bij (zoals Wajongers) en zal volgens het Rijk de organisatie drastisch wijzigen als
de huidige plannen doorgang hebben. Op dit moment (oktober 2013) ligt er slechts een sociaal
akkoord en nog geen wetsvoorstel. De ChristenUnie pleit ervoor om deze doelstelling van
arbeidsontwikkeling ook in de komende krappe tijden niet los te laten. Investeer in deze mensen en
in hun arbeidsontwikkeling. Dat is niet alleen profijtelijk voor de betrokken medewerker, maar loont
ook in financiële zin, zo hebben de afgelopen jaren bewezen.
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De ChristenUnie zet zich daarom in voor een samenleving waarin:
* Iedereen kan meedoen op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haar talenten.
* Het voor gemeenten, bedrijven en andere organisaties en instellingen vanzelfsprekend is dat ook
mensen met beperkingen de mogelijkheid wordt geboden om hun talenten in te zetten en die dit ook
laten zien door deze mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld door hun een leer-werkstage aan te
bieden.
* Mensen die geen kans hebben op regulier werk toch kunnen meedoen.
* Vrijwilligerswerk een belangrijke plaats inneemt.
Voedselbank
De ChristenUnie wil idealiter een samenleving waarin voedselbanken niet nodig zijn, maar wij sluiten
onze ogen niet voor de realiteit. Er is een Amstelveense Voedselbank en zij heeft het druk. Wij willen
ervoor zorgen dat deze vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. Daar willen wij ze bij steunen,
financieel en/of in natura (bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of
vervoermiddel).
ZZP'ers
De ChristenUnie wil nadrukkelijk oog hebben voor de positie van ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder
Personeel). Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn. Ook binnen de overheid
moet men meer en meer rekening houden met vraagstukken die hiermee samenhangen. Hierbij
denken wij aan invulling van aanbestedingscontracten, mogelijkheden binnen bestemmingsplannen,
eisen over uitkeringen en aanvullingen hierop door eigen arbeid, etc.
Social return
In 2012 heeft de ChristenUnie social return geïntroduceerd in het Amstelveense
aanbestedingsbeleid. Social return houdt in dat de gemeente Amstelveen in haar aanbestedingen
bedrijven kan verplichten om een bepaald percentage van de omzet of op andere wijze te besteden
aan het tewerkstellen of in dienst nemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Bedrijven worden daardoor gestimuleerd om mensen met een dergelijke afstand eerder in dienst te
nemen en te houden. De gemeente zelf heeft daarin natuurlijk een voorbeeldfunctie.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* Van iedereen die financieel afhankelijk is van de gemeente worden de (gewijzigde) capaciteiten en
beperkingen en ontwikkelingen daarin objectief en zorgvuldig bepaald en vastgelegd, bijvoorbeeld in
een persoonlijk ontwikkelingsplan.
* Bedrijven en organisaties moeten blijvend gestimuleerd worden om meer mensen met een (grote)
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
* Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om leer- en/of werkervaringsplaatsen en/of
plaatsen voor maatschappelijke activering beschikbaar te stellen.
* Bedrijven moeten gestimuleerd en beloond worden om sociaal verantwoord te ondernemen.
* Misbruik van re-integratiesubsidies moet krachtig bestreden worden.
* We zadelen werkgevers niet op met (administratieve) rompslomp. Bijvoorbeeld: door te werken
met detachering kunnen bij het plaatsen van mensen met een beperking administratieve lasten
verminderd worden. Amstelveen moet ondernemers hierin juist ontzorgen.
* Mensen die in een re-integratietraject zitten, moeten – zodra het desbetreffende werk beëindigd is
– zo snel mogelijk nieuw werk worden aangeboden.
De mate waarin bedrijven en organisaties arbeidsgehandicapten in dienst nemen, bepaalt de
noodzaak om als (samenwerkingsverband van) gemeente zelf te zorgen voor beschut werk. Met
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betrekking tot beschut werken wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen mensen met een
sociale werkvoorziening-indicatie of mensen die recht hebben op een Wajong - of bijstandsuitkering.
Hoe het in de nieuwe Participatiewet en uiteindelijk lokaal of regionaal ook geregeld gaat worden,
ons uitgangspunt is dat mensen die een beschutte werkplek nodig hebben, die in principe ook
moeten kunnen krijgen.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* Er mogen geen lange wachttijden bestaan voor de schuldhulpverlening. Nu is in de gemeentelijke
verordening vastgelegd dat iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kan en dat
er vervolgens zo snel mogelijk wordt gewerkt aan een oplossing, o.a. om te voorkomen dat schulden
zich verder opstapelen.
* Er moet ruimte blijven om bij bijzondere situaties ook als gemeente extra financiële ondersteuning
te kunnen geven.
* Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Daarom is extra
aandacht nodig voor (gezinnen met) kinderen die langdurig een uitkering ontvangen. Het mag niet zo
zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen.
* Inschakelen van de ‘eigen kracht’ van betrokkene(n) in zijn/haar directe omgeving.
* Armoedepact van gemeente met alle vindplaatsen: woningcorporaties, voedselbank,
hulpverleningsorganisaties, zorginstellingen, jeugdzorg, onderwijs, etc.
* Behoud van afspraak met woningcorporaties (en ook doortrekken naar energiebedrijven) over het
tijdig melden van betalingsachterstanden en afspraak om in principe niet over te gaan tot
uitzettingen respectievelijk afsluiting van energie/water.
* Behoud van afspraak tussen gemeente en voedselbank over samenwerking, omgang met gegevens
van cliënten en doorzending van cliënten van de voedselbank naar de gemeente.
* Samenwerken met scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om te voorkomen dat
iemand zonder startkwalificatie de school verlaat.
* Waardevolle initiatieven van diaconieën en andere vrijwillige organisaties kunnen financieel
ondersteund worden via co-financiering. Veel nuttige initiatieven zoals “SchuldHulpMaatjes” zijn dan
mogelijk.
* De gemeente bevordert snelle internetverbinding (ook in de buitengebieden). Dat is vooral
belangrijk voor telewerkers en bedrijfjes aan huis.
* De gemeente stimuleert dat asielgerechtigden duurzaam aan de slag kunnen. Vluchtelingen wordt
maatwerk geboden om, aansluitend op hun inburgering, een opleiding/studie te volgen, een
leer/werktraject te doen en/of stage te lopen.
2.3 Onderwijs
Waar staat de ChristenUnie voor?
Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen. We vinden het belangrijk dat
ouders moeten kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding
thuis.
De school is een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente, bijvoorbeeld bij
passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook heeft de school een belangrijke rol in het
versterken van de kracht van de samenleving, door de rol die ze heeft als het gaat om
burgerschapsvorming en sociale integratie.
De kwaliteit van het onderwijs staat voor de ChristenUnie voorop. Daarom moet er ook oog zijn voor
de juiste stimulering en ontwikkeling van talentvolle kinderen.
Voorkomen moet worden dat kinderen met problemen uit hun omgeving geplaatst worden (uit het
gezin en/of uit de klas). Juist de omgeving van het kind (ouders en docenten) moet ondersteund
worden (o.a. door professionals).
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We moeten wel constateren dat er steeds meer taken op de school afkomen. Die ontwikkeling vraagt
om zorgvuldige afwegingen, ook van de lokale overheid. Het vraagt ook om voldoende
ondersteuning van de onderwijs-professionals om die taken goed te kunnen uitvoeren.
Waar gaat de ChristenUnie voor?
Passend onderwijs en jeugdbeleid
De gemeente en het onderwijs raken elkaar op een aantal vlakken bij de veranderingen in het
passend onderwijs en de jeugdzorg. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor
een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren (waaronder
passend onderwijs). Juist in deze tijden met krimpende budgetten is het belangrijk om geen dingen
“dubbelop” te doen. Samen kan er aan gewerkt worden om het beroep op zwaardere en duurdere
jeugdzorg en extra doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs te voorkomen. Dat betekent een
duidelijke visie op het gemeentelijk zorgnetwerk en de plek/rol van de scholen daarin. Daarbij willen
wij een aanpak waarbij het gezin centraal staat. Alleen als we het gezin en de omgeving erbij
betrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid laten nemen, kan een goede oplossing worden
gevonden.
Een belangrijk aandachtspunt is de rol van identiteitsgebonden scholen en zorginstellingen binnen de
samenwerkingsverbanden. Het is wenselijk dat identiteitsgebonden scholen de mogelijkheid krijgen
samen te werken en te zorgen voor passend onderwijs en jeugdhulpverlening.
De kennis die bij RMC’s is over spijbelaars/voortijdige schoolverlaters moet gebruikt worden in het
jeugdbeleid. Verzuim en voortijdig schoolverlaten is bijna altijd het teken dat het niet goed gaat met
jongeren. Zo kun je als gemeente gericht en integraal beleid ontwikkelen voor jongeren die dat nodig
hebben.
Leerlingenvervoer
De ChristenUnie is voor het behoud van de vergoeding van het leerlingenvervoer voor ouders die
hun kinderen naar een school van hun keuze sturen. Uiteraard mag van ouders, naar draagkracht,
een eigen bijdrage gevraagd worden. Zo zorgen we ervoor dat keuzevrijheid in het onderwijs, dat
zo'n belangrijk onderdeel van de opvoeding is, ook aanwezig is voor minder draagkrachtige ouders.
Kinderopvang en peuterprogramma’s
In Amstelveen zijn de voormalige (gesubsidieerde) peuterspeelzalen en de professionele
kinderopvang bijeengebracht tot een zogenaamd peuterprogramma in halve-dagopvang. Het
peuterprogramma bereidt de peuters voor op het basisonderwijs. Voor Amstelveense ouders zonder
kinderopvangtoeslag (dus: niet-werkende ouders) koopt de gemeente Amstelveen (gesubsidieerde)
plekken in. Met ingang van 2014 wordt de eigen bijdrage voor deze gesubsidieerde plekken
inkomensafhankelijk. De ChristenUnie blijft er voor pleiten dat de kwaliteit van de
peuterprogramma’s goed op peil blijft. De ChristenUnie zet zich in voor goed toezicht door de GGD
op de peuterprogramma’s en de kinderopvanginstellingen. De overheid wil ook ruimte blijven bieden
aan identiteitsgebonden kinderopvang, zodat ouders opvang kunnen kiezen in het verlengde van de
opvoeding thuis.
Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)
Amstelveen moet voldoende plaatsen hebben om alle ‘achterstandskinderen’ een plek te kunnen
bieden op de VVE. De kwaliteit van de VVE is de afgelopen jaren door wethouder Koops fors verder
ontwikkeld, maar zal nog verder moeten groeien. Evaluatie en borging van doelstellingen is daarbij
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van groot belang. Door VVE-aanbieders zal gewerkt moeten worden met een VVE-programma waarin
alle ouders zich qua identiteit kunnen vinden.
Daarnaast vindt de ChristenUnie dat het niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente en
VVE-aanbieders is om de achterstand van een kind aan te pakken, maar juist ook van de ouders.
Daarom blijft het van belang deze ouders ook thuis opvoedondersteuning aan te blijven bieden
bijvoorbeeld in de vorm van de programma’s Opstapje en Opstap, maar ook nog meer individuele
opvoedondersteuning kan hierbij helpen.
Analfabetisme en laaggeletterdheid
Analfabetisme en laaggeletterdheid is een vaak onderschat probleem in onze samenleving.
Amstelveen moet hier blijvend aandacht voor vragen. Volgens de ChristenUnie bestaat haar taak uit
twee elementen:
1. Analfabeten en laaggeletterden bewegen om (beter) te leren lezen en schrijven. Hiertoe moet de
gemeente deze mensen op alle mogelijke manieren (tv-spotjes, krantenplaatjes, radio enz.) bereiken
en verleiden (weer) naar school te gaan.
2. De gemeente moet vervolgens deze mensen speciale cursussen (met daartoe door het Rijk
beschikbare WEB-gelden) aanbieden om mensen te (laten) helpen bij het leren lezen en schrijven. Dit
kan veel ander leed zoals armoede en sociale uitsluiting voorkomen.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* Waar mogelijk wordt een pluriform onderwijsaanbod in de gemeente gestimuleerd.
* Het huisvestingsbeleid van scholen van gemeenten wordt hierop afgestemd.
* Bij onderwijshuisvesting moet aandacht zijn voor het binnenklimaat van scholen, de speelruimte in
en rond de school, de duurzaamheid van de gebouwen, de fysieke plek en sociale rol van de
school(gebouwen) in de wijk.
* De huidige vergoeding voor het leerlingenvervoer van kinderen naar scholen naar speciaal (basis)
onderwijs wordt gehandhaafd.
* Er vindt actieve handhaving van de leerplicht en het voorkomen van verzuim plaats, zodat kinderen
optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.
* Stimuleer een goed, divers aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De ChristenUnie wil
kinderen (en ouders!) een goede kans geven om eventuele achterstanden in te halen.
* Stimuleer dat de samenwerking tussen scholen en andere instanties die betrokken zijn bij de zorg
voor jongeren (CJG, Jeugdzorg) zoveel mogelijk samenwerken. Organiseer dit ook dicht bij de burger,
de drempel om advies/hulp te vragen wordt daardoor vaak lager. Stimuleer daarbij een integrale
gezinsaanpak.
2.4 Cultuur, sport en recreatie
Waar staat de ChristenUnie voor?
Sport en recreatie dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en bieden de
mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk vrije tijd te besteden. Daarnaast hebben
sport en recreatie positieve sociale, maatschappelijke en gezondheidseffecten. Ze zijn heel belangrijk
bij het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de
samenleving.
Ieder mens heeft gaven en talenten ontvangen om God te eren, anderen te dienen en zichzelf te
ontplooien. In dat licht wil de ChristenUnie ook sport en cultuur beschouwen.
Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie omvat primair stimulering van deelname,
ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven, het zeker stellen en verbreden van de
toegankelijkheid en een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid.
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De focus van de gemeente moet gericht zijn op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet op
de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. Topsport ondersteunen wij vanuit de gemeente
niet met financiën, maar wel op andere manieren, want topsport is een goede stimulans voor
jongeren om te gaan of te blijven sporten. Breedtesport heeft topsport nodig en andersom.
Waar gaat de ChristenUnie voor?
Monumentenbeleid en musea
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van
objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en
regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan
musea en archieven.
Cobra museum
Kunst en cultuur moet door inwoners worden gedragen en gewaardeerd en niet een vanuit de
overheid opgelegde keuze zijn. Kunst en cultuur is waard wat er door de markt voor wordt geboden.
Wat ‘mooi’ is, wordt door een ieder bepaald en niet door een exclusief clubje, afhankelijk van
overheidsgelden. De ChristenUnie vindt dat de overheid zich verre moet houden van instandhouding
van dure, exclusieve musea die onvoldoende bezoekers trekken om bestaansrecht te hebben. Zeker
in de huidige barre, financiële tijden, waarbij de noodzakelijke zorg voor hulpbehoevenden in het
gedrang komt. In dat licht vindt de ChristenUnie de huidige gemeentelijke subsidie aan het Cobramuseum van ruim 1 miljoen euro per jaar te vanzelfsprekend. Het Cobra moet worden gestimuleerd
om zelfstandiger te worden en veel minder afhankelijk te zijn van deze forse, structurele
gemeentelijke subsidie. Dit kan door beperking van kosten (geen jaarlijkse uitbreiding van aankopen
in eigen collectievorming, meer werken met vrijwilligers) of door genereren van meer inkomsten
(verhogen entreekosten, meer sponsoring door bedrijven of particulieren). Mooi voorbeeld hiervan
vindt de ChristenUnie het Van der Togt-museum in Amstelveen. Dit museum van formaat (met
prachtige en zeer regelmatig wisselende collecties) bestaat zonder enige gemeentelijke subsidie.
Gesubsidieerde ‘avondjes uit’
In de huidige financieel barre tijden is het de ChristenUnie ook een doorn in het oog dat het
Amstelveense poppodium P60 jaarlijks € 650.000 aan subsidie van Amstelveen ontvangt. Op zich is
het stimuleren van popmuziek maken en luisteren niet verkeerd, maar de ChristenUnie rekent dit
niet tot de meest elementaire taken van de lokale overheid, zeker nu kwetsbare mensen in
Amstelveen bepaalde vormen van zorg node moeten missen. De ChristenUnie kiest dan eerder voor
(noodzakelijke) zorg voor kwetsbare mensen (denk aan hulp bij het huishouden, thuiszorg,
dagbesteding voor dementerenden, enz., waarvoor nu forse tekorten dreigen in de gemeentelijke
begroting) dan voor goedkopere kaartjes voor een popconcert in P60. In de visie van de ChristenUnie
zou P60 zonder gemeentelijke subsidie moeten kunnen bestaan. Als dat betekent dat kaartjes voor
concerten (fors) duurder worden, dan wijst de ChristenUnie op het door haar gehanteerde adagium:
de gebruiker betaalt. Hij/zij profiteert immers van een avondje uit en moet daar ook de prijs voor
betalen.
Dit geldt in meer of mindere mate ook voor de Schouwburg, een voorziening waarvan mensen met
een minimuminkomen zelden gebruik maken (minder dan 0,5% van de bezoekers heeft een
Amstelveenpas). De gemeente Amstelveen betaalt de Schouwburg jaarlijks ongeveer € 1 miljoen
subsidie. In deze financieel moeilijke tijd een grote hap uit onze gemeentelijke begroting.
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Bibliotheken
Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot informatie (ook
digitaal) is van belang voor inwoners. Bibliotheekvoorzieningen staan echter meer en meer onder
druk. Multifunctioneel en innovatief denken kan ook hier de oplossing zijn. Samenwerking met
scholen verdient aandacht. Er kunnen ook creatieve, alternatieve haal- en brengsystemen worden
ontwikkeld ter versterking of vervanging van het huidige bibliotheekwerk. De mogelijkheden van
inzet van vrijwilligers kunnen worden onderzocht.
Muziekscholen
De ChristenUnie onderkent het belang van muziekonderwijs aan kinderen. Muziek levert een
positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Ook bevordert muziekonderwijs
gemeenschapszin door samen te musiceren en plezier te beleven aan het bespelen van een
instrument. Uitzonderlijk talent kan vroegtijdig worden onderkend; Amstelveen heeft al diverse
bekende musici voortgebracht. Daarom is het van belang dat toegang tot muziekonderwijs niet
alleen is weggelegd voor een welgestelde elite. De ChristenUnie wil middelen beschikbaar stellen om
deze vorm van onderwijs ook voor minderbedeelden bereikbaar te houden.
Gebouwen en sportvelden
De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van
sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is
van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.
In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en
eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen.
Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te
optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen,
kinderopvang, peuterprogramma’s, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, enz. te benutten
en samenwerking te versterken.
De ChristenUnie wil ook stimuleren dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan
door in te zetten op lagere energielasten. Verduurzamen van gebouwen is het devies. Bij nieuwe
aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud
hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.
Sportstimulering
Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, gehandicapten en mogelijk andere
doelgroepen is een belangrijk speerpunt van de ChristenUnie. Daar moet op blijven worden ingezet.
Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes is een
doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor
recreatie en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt.
De aanwezigheid van voldoende fietsreparatiepunten in woonwijken wordt gestimuleerd. Wellicht
kan dit een leer-/werkproject zijn van een beroepsopleiding. Hiermee wordt de lokale
werkgelegenheid gestimuleerd.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* De ChristenUnie is geen voorstander van een ‘automatische’ 1%-norm van de bouwsom om deze
voor kunst te bestemmen. Particuliere initiatieven hebben de voorkeur.
* In het doelgroepenbeleid van de gemeente wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan
minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken.
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* Bij het gebruik van sportvoorzieningen wordt de inzet van medewerkers van de gemeente op
zondag tot een minimum beperkt. Hierin toont de gemeente zich een goede werkgever, die haar
personeel zoveel mogelijk rust op zondag gunt.
* Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend
aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd.
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3. Duurzaam werken, wonen, leven
Waar staat de ChristenUnie voor?
De recessie lijkt voorlopig nog niet over te zijn. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal
faillissementen stijgt sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere
doelen te realiseren. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer
kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Zelfstandigen moeten op een
goede wijze gestimuleerd worden.
Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid, biedt de crisis ook kansen om tot een
meer duurzame economie te komen. De eeuwige drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder
gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. We moeten van consumeren naar consuminderen, van
‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is de opdracht als rentmeesters van Gods
schepping.
3.1 Economie
Waar gaat de ChristenUnie voor?
In Amstelveen en omgeving (Amsterdam, Schiphol, enz.) zijn zowel grote als kleine bedrijven
belangrijk. De grote leegstand in de kantorensector moet leiden tot een actief beleid gericht op
hergebruik van bestaande kantoren in plaats van de bouw van nieuwe kantoren. Het midden- en
kleinbedrijf wordt wel de motor van onze economie genoemd. Voor Amstelveen is een breed
spectrum aan kleinere bedrijven van groot belang voor de leefbaarheid. Daar behoort ook de
vrijdagmarkt op het Stadsplein toe. Dat zijn redenen voor de gemeente Amstelveen om niet alleen
aandacht te besteden aan grote bedrijven, maar zich daarnaast ook te richten op het midden- en
kleinbedrijf.
Vestigingsbeleid
De ChristenUnie pleit er voor dat de gemeente een vestigingsbeleid voor bedrijven hanteert waarin
het van belang is dat economische ontwikkelingen in overeenstemming met de wensen en
mogelijkheden van de omgeving plaatsvinden. De belangen van de burgers moeten hierin niet
vergeten worden. De aanwezigheid van een veelkleurig palet aan bedrijven is goed voor de
werkgelegenheid en biedt minder risico’s. Voorkomen moet worden dat de plaatselijke economie
eenzijdig op een bepaald type werk is gericht.
Maatschappelijk ondernemen
De ChristenUnie hecht aan maatschappelijk ondernemen. Dat houdt onder meer in dat zowel
overheid als bedrijfsleven ruimte bieden aan mensen die in onze maatschappij moeilijker kunnen
meekomen. De ChristenUnie pleit daarom voor meer vrijwilligerstrajecten of leerwerktrajecten. Deze
strekken zowel tot voordeel voor de Amstelveners als voor de Amstelveense bedrijven die hun
bedrijf hiervoor beschikbaar willen stellen.
De gemeente moet een goed overleg voeren met maatschappelijke organisaties van onder andere
werkgevers en werknemers. Afstemming van economische activiteiten binnen de regio acht de
ChristenUnie van toenemend belang. De ChristenUnie wil niet alleen dat de gemeente ondernemers
ondersteunt in maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook in sociaal verantwoord
ondernemen. Daar valt nog een wereld te winnen.
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Geen 24-uurs economie
In Amstelveen is elke zondag koopzondag. De ChristenUnie betreurt dat. Wij zien dat als een verdere
stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van
een gezamenlijk rustmoment. Een rustdag komt de samenleving ten goede. Voor de ChristenUnie is
de zondag daarvoor de aangewezen dag. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat
veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie zal zich daarom blijven
inzetten voor één rustdag in de week in Amstelveen.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* Amstelveen moet samen met haar partners investeren in zaken als onderwijshuisvesting, aanleg
van fietspaden, verkeersveiligheid en dergelijke. Waar mogelijk moeten deze investeringen naar
voren worden gehaald om samen de crisis te bestrijden.
* De aanpak van kantorenleegstand continueren en waar mogelijk leegstaande kantoren omvormen
naar appartementen
* Het bedrijfsleven stimuleren om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor
een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte als de
middellange termijn.
* Stimuleren van verblijfsrecreatie vanwege het gunstige effect op de middenstand.
* Een grote inzet van de gemeente, gericht op het aantrekken van toekomstgerichte
werkgelegenheid.
* Voor de ondernemers één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan.
Daarbij is er minstens één ambtenaar beschikbaar om met het bedrijfsleven mee te denken en als
aanspreekpunt te fungeren.
* De Amstelveense bedrijventerreinen moeten optimaal ontsloten worden voor openbaar vervoer en
fietsverkeer.
* Waar mogelijk de hoofdfietsstructuur optimaliseren door de aanleg van asfalt.
* Samenwerking tussen ondernemers op een bedrijventerrein, bijvoorbeeld door het instellen van
een zgn. ondernemersfonds/parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en
verduurzaming te stimuleren.
* Tijdige inspelen op krimpende detailhandel. Langdurige leegstand wordt niet afgewacht. Zo nodig
worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen.
* De ChristenUnie streeft naar één rustdag waarop een ondernemer zijn winkels sluit.
* Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid de positie
van (kleine) winkeliers verbeteren.
* Gezamenlijk met ondernemers moet Amstelveen haar rol oppakken in het plaatsen van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt;
* Amstelveen moet het potentieel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Amstelveense
bedrijven en ondernemers beter benutten. Dit komt ten goede aan de stad en haar inwoners.
Gebleken is dat bedrijven en ondernemers graag willen, maar niet weten waar en hoe. Amstelveen
moet daar een voortrekkersrol in gaan nemen.
3.2 Goed wonen en werken
Waar gaat de ChristenUnie voor?
De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert, het is moeilijker om een huis te kopen, te
verkopen of te huren. De ChristenUnie heeft landelijk de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld
bij het op gang brengen van de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt. Starters moeten een
steuntje in de rug krijgen, er moeten voldoende (geschikte) huurwoningen zijn en er moet ruimte zijn
voor nieuwbouw. De veranderingen in o.a. de ouderenzorg vragen om een woningaanbod dat daarbij
past.
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De ChristenUnie hecht er aan dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van
bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. De
gemeente zal duidelijke keuzes moeten maken. Daar moeten burgers bij betrokken worden, want
het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving.
Stadshart
De ChristenUnie vindt dat het Stadshart, om het te behouden, moet kunnen doorontwikkelen tot een
goed winkelcentrum met een (boven)regionale functie. De bezoekers van het Stadshart moeten er
graag komen, om te winkelen, voor ontspanning of een gezellig samenzijn, bijv. in de horeca van het
Stadshart. Dat betekent dat het Stadshart doorontwikkeld moet worden naar een toekomstbestendig
winkelcentrum. Daarbij moeten in de eerste plaats de belangen en wensen van de Amstelveners en
het winkelend publiek centraal staan. De ontwikkeling van het Stadshart moet in overleg met hen
plaatsvinden, dus ook met omwonenden. De ChristenUnie pleit er voor dat de komende jaren de
bouwtechnische problemen bij het Binnenhof worden aangepakt.
De ChristenUnie is een tegenstander van grootschalige evenementen op het Stadsplein. Gestreefd
moet worden naar kleinschalige evenementen, zoals bijv. optredens van leerlingen van de muzieken dansschool. De ChristenUnie kiest voor een Stadsplein waarop het voor een doorsneeAmstelvener goed verblijven is, een plein met bankjes, veel groen, gezellige terrasjes en behoud van
de weekmarkt op vrijdag.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* De doorontwikkeling van het Stadshart als een toekomstbestendig winkelcentrum.
* De plannen tot doorontwikkeling mogen niet ten koste gaan van huizen in de omringende wijken,
zoals de Schildersbuurt.
* Vernieuwing van het Binnenhof, zodat de bouwtechnische problemen in dat deel van het Stadshart
definitief tot het verleden behoren.
* Een facelift van het Stadsplein die bijdraagt aan een Stadshart, waar de Amstelvener graag komt,
winkelt en verblijft, dat houdt in een Stadsplein met veel (verplaatsbaar) groen, bankjes en
kleinschalige evenementen, zoals bijv. optredens van leerlingen van de muziek- en dansschool,
braderieën en bijv. een boekenmarkt.
* Behoud van de vrijdagse weekmarkt.
* Meer voorzieningen voor het stallen voor fietsen in het Stadshart.
Wonen
Het huisvestingsbeleid van de gemeente Amstelveen moet aansluiten bij de vraag en ontwikkelingen,
bijvoorbeeld als het gaat om wonen en zorg. In de Amstelveense Woonvisie wordt daarom integraal
naar onze woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven. De
wachtlijsten voor een woning zijn in Amstelveen al vele jaren veel te lang. De ChristenUnie pleit voor
een woningmarktbeleid waarin onder de regie van de gemeente samen met de woningcorporaties en
andere huiseigenaren een beleid wordt ontwikkeld waarbij de wachtlijsten eindelijk veel korter
zullen gaan worden. Daar is een goed doorstromingsbeleid voor nodig. Amstelveners moeten gaan
wonen in een woning die bij hun inkomen past. Daardoor komen er aan de onderkant van het
woningenbestand woningen vrij voor de starters en mensen met de lagere inkomens.
Daarnaast vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er levensloopbestendige woningen en wijken zijn,
ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). De
starterslening is een goed instrument om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven
om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt.
Daarnaast worden zo mogelijk afspraken gemaakt over de verduurzaming van hun woningvoorraad.
De ChristenUnie streeft naar klimaatneutrale woningen en woningen die energie ‘produceren’. Ook
streeft ze naar de toepassing van duurzame materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd en
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kwalitatief hoogwaardig zijn. Handhaving van vergunningen door middel van het toetsen van de
afgesproken duurzaamheidseisen is daarbij van cruciaal belang.
Leegstand
De ChristenUnie wil de verbouwing van kantoorgebouwen naar woningen krachtig bevorderen.
Daarbij wordt voorkomen dat gemeenten de verliesposten krijgen van de projectontwikkelaars. De
gemeente heeft vooral een rol in wijziging van bestemmingsplannen. De ChristenUnie streeft ernaar
bij nieuwbouw rekening te houden met flexibiliteit voor toekomstige gebruiksmogelijkheden.
De ChristenUnie wil ook dat burgers worden betrokken bij het (tijdelijke) alternatieve gebruik van
braakliggende gronden, zoals bijv. in de vorm van ontwikkeling van volkstuinen.
Natuur
Amstelveen heeft zeer fraaie parken. Het Amsterdamse Bos en de Poel bij Bovenkerk liggen om de
hoek en de polders bij de Amstel zijn aantrekkelijke gebieden om te bezoeken. Daar moeten we
zuinig op zijn. Het gebrek aan kennis van en affiniteit met de natuur moeten de aandacht krijgen.
Het is van groot belang de natuur- en milieueducatie te ondersteunen. Bij kinderboerderijen moet de
nadruk liggen op hun educatieve taak en moeten dieren op een zo natuurlijke en ongestoord
mogelijke manier worden gehouden.
Gemeenten kunnen dit op meerdere manieren doen. Voorlichting geven op basisscholen en
middelbare scholen, folders verstrekken bij de gemeentelijke heffingen, via diverse media aandacht
geven aan het onderwerp en uiteraard zelf het goede voorbeeld geven.
Het beheer van het gemeentelijk groen moet worden afgestemd op natuurontwikkeling en op de
bescherming van individuele dieren en hun leefomgeving. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk
voor de bescherming van dieren binnen de grenzen van de gemeente. Het is daarom belangrijk dat er
niet alleen een gemeentelijk beleid t.a.v. natuurbeheer maar ook t.a.v. dierenwelzijn is.
Tegengaan van verrommeling buitengebieden
De ChristenUnie wil de verrommeling van het buitengebied, zoals bijv. de Bovenkerkerpolder
tegengaan. Voor ons is belangrijk dat de Bovenkerkerpolder niet bebouwd zal worden. De
ChristenUnie pleit voor landschapsontwikkelingsplannen en landschapsfondsen. Landschapsfondsen
kunnen de uitvoering van plannen financieel ondersteunen. Het fonds wordt gevuld met bijdragen
van bewoners, bedrijven en overheden. Daarnaast moeten subsidiemogelijkheden via de Europese
Unie zo goed mogelijk worden benut.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* Geen bebouwing van de Bovenkerkerpolder.
* Inzet van maatregelen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, zodat de al jaren te
lange wachtlijsten in Amstelveen korter worden.
* Behoud van levensloopbestendige buurten in Amstelveen.
* Voor (door)starters is er een starterslening.
* Ruimte voor innovatief, vraaggericht en duurzaam wonen (o.a. levensloopbestendige woningen,
gezamenlijke wooninitiatieven, bouwen in eigen beheer door particulieren).
* Bevorderen van duurzaam en energieneutraal bouwen en wonen.
* Stimuleren van energie-opleverende nieuwbouwprojecten.
* Woningen worden duurzaam gebouwd en er wordt ingezet op verduurzaming van bestaande
woningen.
* Er is een goede samenwerking met woningcorporaties als het gaat om goede sociale
huurwoningen, leefbaarheid in wijken en sociale koop.
* Zo mogelijk worden leegstaande gebouwen, waaronder kantoren verbouwd naar woningen.
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* Niet méér vergrassing (het rooien van struiken), maar juist meer niemandslandjes voor spelende
kinderen.
3.3 Mobiliteit
Waar staat de ChristenUnie voor?
Amstelveen verdient een goede, snelle en veilige bereikbaarheid, zowel binnen de gemeente als naar
buiten. Amstelveen is de grootste plaats in Nederland zonder een eigen NS-station. Daarom verdient
goed openbaar vervoer hier extra aandacht.
De ChristenUnie houdt de vinger aan de pols voor wat betreft een goede toegankelijkheid van het
openbaar vervoer voor alle mensen, dus ook rolstoelgebruikers, mensen met buggy’s en
mindervaliden, zoals slechtzienden en senioren.
Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente zorgt voor een goed functionerend en vooral voor alle
gebruikers veilig regiovervoer dat uitgaat van de individuele vervoersbehoefte van mensen met een
functiebeperking, die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.
De ChristenUnie pleit voor een onderzoek naar routes die senioren maken tussen hun woning en de
veel door hen gebruikte voorzieningen. Deze routes kunnen dan bijvoorbeeld voorzien worden van
voldoende rustplekken. Daarnaast pleit de ChristenUnie er voor dat voor senioren een betere
dienstverlening door lokale taxi’s komt. Dat betekent kortere wachttijden, betere afstemming en
minder kosten.
Waar gaat de ChristenUnie voor?
A9
De ChristenUnie kan zich vinden in de plannen tot het verdiept aanleggen van de A9, zoals die nu in
de herziene plannen zijn ontwikkeld. Amstelveen blijft goed bereikbaar en het plan is betaalbaar voor
Amstelveen. De uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof op de A9 heeft een groot nadelig effect op de
gezondheid van omwonenden in een straal van 1000 meter. De ChristenUnie pleit dan ook voor een
maximale snelheid van 80 km per uur i.p.v. de huidige maximale snelheid van 100 km per uur. Uit
onderzoeken blijkt keer op keer dat bij 100 km per uur de uitstoot van fijnstof en CO2 exponentieel
toeneemt, namelijk met een factor 2,5. Dit heeft een groot effect op de gezondheid van duizenden
omwonende Amstelveners. Afgewogen tegen enkele seconden tijdwinst voor de automobilist, kiest
de ChristenUnie voor maximaal 80 km per uur. Daarnaast komt er minder geluidsoverlast. Ook vindt
de ChristenUnie in dit licht dat horizontale schermen veruit de meeste voorkeur genieten.
De overlast van de bouw van de tunnel moet voor de omwonenden tot een minimum beperkt
worden. De ChristenUnie streeft ernaar dat de huidige inrichting van het gebied rond de A9 zoveel
mogelijk in oude staat hersteld wordt. De ChristenUnie pleit voor een hoogwaardige ontwikkeling
van de noordelijke Poeloever onder behoud van het Amsterdamse bos.
De ontsluiting van de A9 moet een goede, directe verbinding houden met het Stadshart, zodat er zo
min mogelijk verkeer door onze buurten komt.
Amstelveenlijn
Voor Amstelveen is een directe OV-verbinding met Amsterdam een elementaire noodzaak. De
Amstelveenlijn wordt de komende jaren gereviseerd. Met name de voorwaarden van een goede
verbinding met de verschillende stadsdelen van Amsterdam, de handhaving van het overgrote deel
van de huidige haltes en de ongelijkvloerse kruisingen met het kruisend verkeer van de Beneluxbaan,
maken dat Amstelveen hierdoor een hoogwaardige OV-verbinding met Amsterdam krijgt.
De ChristenUnie vindt het essentieel dat de Amstelveenlijn ook na de ombouw een hoogwaardige
OV-verbinding zal zijn die een goede en snelle verbinding van Amstelveen met Amsterdam
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garandeert. Dat betekent ook dat er een goede overstap op het station Amsterdam-Zuid moet zijn
die een goede aansluiting op de Noord-Zuidlijn gaat bieden. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat
er ongelijkvloerse kruisingen komen bij de kruispunten op de Beneluxbaan. Ten slotte moeten de
haltes van de Amstelveenlijn voor iedere Amstelvener vanuit zijn eigen woning goed bereikbaar zijn,
zowel voor wat betreft de afstand tot de stations, als de toegankelijkheid van de stations, bijv. voor
gehandicapten.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* Een uitvoering van de plannen voor een verdiept liggende A9 met een gedeeltelijke overkapping,
zoals die thans zijn ontwikkeld.
* Een slim meervoudig ruimtegebruik, specifiek op nieuw te ontwikkelen locaties (op en rond de A9),
met een goede verbinding met het Stadshart.
* De Amstelveenlijn moet ook in de toekomst een hoogwaardige OV-verbinding blijven bieden met
Amsterdam met goede overstapmogelijkheden op station Zuid.
* Haltes van de Amstelveenlijn die voor iedere Amstelvener goed bereikbaar is, zowel wat betreft
afstand, als wat betreft de toegankelijkheid.
Overig openbaar vervoer
In Amstelveen is een goed netwerk van openbaar vervoer van groot belang. De verschillende wijken
en openbare voorzieningen in Amstelveen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* Een goed netwerk van openbaar vervoer door Amstelveen.
* Een goede bereikbaarheid van de wijken in Amstelveen en openbare voorzieningen, zoals het
Ziekenhuis Amstelland, de verschillende zorgcentra in Amstelveen en scholen moet worden
bevorderd.
* Waar mogelijk ontvlechting en/of scheiding van het gemotoriseerde verkeer en fietsverkeer;
* Voldoende goede en veilige stallingsmogelijkheden voor fietsen bij bus- en tramstations en bij
publieksvoorzieningen in de wijken;
* Een betere dienstverlening door lokale taxi’s voor senioren;
* De bus- en tramhaltes in Amstelveen moeten toegankelijk zijn voor ouderen en gehandicapten
* De veiligheid in het openbaar vervoer en bij bushaltes en metrostations moet zijn gewaarborgd.
Fiets
De fiets is gezien de omvang van Amstelveen een aantrekkelijk vervoermiddel. Daarnaast stimuleert
de ChristenUnie het gebruik van de fiets om gezondheids- en milieutechnische redenen. De
ChristenUnie pleit voor een (groene) fietssnelweg door Amstelveen, met voorrang voor fietsers op de
kruispunten, voor zowel woon-werk als recreatief fietsverkeer. Er moet een robuust, snel en
fijnmazig netwerk komen van geasfalteerde fietsroutes, rekening houdend met een verdere groei
van het aantal fietsers. Daarbij hoort een goed onderhoud van de fietspaden door de gemeente. De
ChristenUnie pleit ook voor regensensoren in fietsverkeerslichten, zodat fietsers, zo mogelijk,
voorrang krijgen bij regenachtig weer.
De ChristenUnie vindt het verder van groot belang dat kinderen veilige fietsroutes naar hun school
krijgen. Wijken moeten fiets- en kindvriendelijk worden ingericht. Ook moet er een fietsvriendelijke
inrichting van het verkeer komen.
Scooteroverlast moet worden aangepakt, o.a. wanneer er sprake is van onterecht gebruik van
fietspaden.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* Een goed netwerk van openbaar vervoer en fietspaden en veilige fietssnelwegen door Amstelveen.
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Waar mogelijk ontvlechting en/of scheiding van het gemotoriseerde verkeer en fietsverkeer.
* Veilige fietsroutes voor kinderen naar hun scholen.
* Kind- en fietsvriendelijke nieuwe wijken.
* Eenduidigheid in regelgeving wat betreft voorrangsregelingen
* Voldoende goede en veilige stallingsmogelijkheden voor fietsen bij bus- en tramstations en bij
publieksvoorzieningen in de wijken.
* De gemeente Amstelveen kan horeca in de stad het predicaat ‘fietscafé’ geven.
* Voorzie verkeerslichten voor fietsers van een wachttijdteller en een regensensor.
* Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd.
* Verhoogd liggende trottoirs in Amstelveen worden voorzien van op- en afritbanden voor
rolstoelen, kinderwagens e.d.
* In de woonwijken van Amstelveen worden bij voorkeur 30 kilometerzones aangelegd.
* Verkeerslichten zijn zo afgesteld dat alle voetgangers voldoende tijd hebben om over te steken en
niet te lang hoeven te wachten voordat ze kunnen oversteken.
* Rondom scholen worden voldoende voetgangersoversteekplaatsen met zebrapaden gerealiseerd.
Verkeersveiligheid
De impact van ongevallen kan zeer groot zijn. Er zijn helaas in Amstelveen de afgelopen jaren een
aantal dodelijke verkeersongevallen gebeurd, waarbij ook kinderen en/of fietsers betrokken waren.
De ChristenUnie juicht het daarom toe dat de afgelopen jaren een aantal rotondes en kruispunten zo
zijn aangepast dat ze veiliger zijn geworden.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
* Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld
komen
* Een vermindering van doorgaand vrachtverkeer door bebouwd Amstelveen.
* De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen
en bij instellingen.
* De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel.
* Overtreding van de verkeersregels binnen de bebouwde kom moet stevig worden aangepakt, door
de politie of door bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s).
3.4 Energie, klimaat en milieu
Waar staat de ChristenUnie voor?
Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Steeds meer
burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame
energie op en scheiden hun huisvuil. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en
stimuleert. Ondertussen heeft de gemeente ook de taak om te werken aan een beter milieu.
Waar gaat de ChristenUnie voor?
Groene stad
Amstelveen is bekend door zijn heemparken en vele groen. Daar is de ChristenUnie trots op. De
ChristenUnie vindt het belangrijk dat Amstelveen als groene gemeente in stand blijft. De
ChristenUnie is een voorstander van stadslandbouw. Het verlevendigt de stad, brengt onze
voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder. Ook in
Amstelveen moet het mogelijk worden om (tijdelijk) een stadsakker te beginnen. De gemeente moet
een voorbeeldfunctie hebben met een beleid dat inhoudt dat waar groen moet worden gekapt,
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gezorgd moet worden voor herbeplanting. Monumentale bomen moeten zoveel mogelijk worden
gespaard en beschermd.
Energieke stad
De ChristenUnie ondersteunt het programma waarmee de gemeente Amstelveen mensen stimuleert
om zelf zonnecellen te plaatsen. Maar de gemeente moet er ook zelf alles aan doen om zelf zo min
mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken. Denk aan duurzame
straatverlichting, elektrische auto’s, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen etc.
Onze stad
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte maar dat kan ook
heel goed door bewoners gedaan worden. De ChristenUnie heeft daarom het initiatief genomen om
het particulier onderhoud van gemeentelijk groen in Amstelveen mogelijk te maken. Als de bewoners
het zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker. De wijk wordt beter
onderhouden en het versterkt de sociale samenhang.
Klimaat en energie
De ChristenUnie is voorstander van het toepassen van innovatieve oplossingen in de openbare
ruimte die energiebesparend of emissieverlagend werken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan slimme verlichting en smogafbrekend asfalt. Amstelveen moet meegaan in positieve
ontwikkelingen zoals het aanleggen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Beschikbare
subsidies voor duurzame innovaties moeten goed worden benut. De ChristenUnie zet ook in op een
verandering in gebruik van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en
windenergie.
De ChristenUnie pleit daarom voor het volgende:
De ChristenUnie stimuleert initiatieven van woningeigenaren en verenigingen/stichtingen ten
aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te denken aan
zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, windenergie of groene daken, bijvoorbeeld
door duurzaamheidsleningen.
* Aandacht voor de gevolgen van de vestiging van bedrijven voor natuur en omgeving. Eerst goed
doordenken, dan vastleggen, en op voorhand aan de bedrijven als vestigingscriterium meegeven;
* Afval wordt bij de bron gescheiden. Dit leidt tot lagere lasten voor de burger en afval wordt
gebruikt als grondstof. * Het stimuleren van contacten tussen kringloopstations en kringloopwinkels.
* Een koppeling van rioolrechten aan het waterverbruik.
* Er komen meer laadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.
* Zwerfvuil moet worden aangepakt door mensen daadwerkelijk te beboeten bij overtredingen.
* Goede regels vragen om een goede handhaving, zoals bijvoorbeeld de milieuregels. De gemeente
zoekt daarbij stevige samenwerking en afstemming met provincie, waterschap en justitie.
* Bevorderen doorstroming hoofdroutes in het verkeer.
Educatie en voorlichting
* Er wordt gewerkt aan bewustwording van milieugedrag bij kinderen en volwassenen en
ondernemers.
* Bij het geven van voorlichting op de Amstelveense basis- en middelbare scholen kunnen
vrijwilligers worden ingezet. Ook speciale activiteiten zoals de Nationale Boomfeestdag kunnen in
samenwerking met bijvoorbeeld scholen worden georganiseerd (zie ivn.nl).
* Amstelveen doet mee aan landelijke dagen rond afval, zwerfvuil, compost etc. (Nederland Schoon,
Opzoomeren, Duurzaamheidsweek e.d.).
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* De ChristenUnie pleit er voor dat burgers subsidie ontvangen om bij reconstructies van tuinen
infiltratiekratten in de grond te plaatsen. Hiermee wordt het hemelwater vastgehouden en langzaam
in de bodem opgenomen.
Geloof in Amstelveen. We geloven in de kracht van de samenleving. We geloven in de jeugd, in
omzien naar elkaar. Doe met ons mee, geloof in Amstelveen!
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