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Het CDA: een partij waar iedereen telt 
Het CDA is de partij van de samenleving. ‘Samenleven doe je niet alleen’. De mens is 
verantwoordelijk: voor zichzelf, maar ook voor zijn naasten en zijn omgeving. Wij 
bouwen aan een samenleving waarin iedereen er toe doet. Een maatschappij waarin 
iedereen mee kan doen. We zien dit in de praktijk tijdens werkbezoeken, waar we 
altijd weer onder de indruk raken van de inzet van de vele vrijwilligers in 
Amstelveen. Het zijn er duizenden, misschien wel tienduizenden. Mensen die zich 
belangeloos inzetten bij de sportverenigingen, vervoer van minder validen, de 
scouting, de EHBO, in de kerk. Het is vrijwilligerswerk in georganiseerd verband. 
Maar er zijn ook initiatieven die spontaan opbloeien: in wijken en in straten. 

Het CDA is blij dat de afgelopen vier jaar ons idee van de Lief- en leedstraten ook in 
Amstelveen is vormgeven en nog steeds groeit. Het zijn straten waar mensen zorg 
hebben voor elkaar. Waar burenhulp tot stand komt. Waar zieke buren een bloemetje 
thuisbezorgd krijgen. Waar ouderen bij elkaar komen om koffie te drinken, samen te 
zingen, te dansen, te wandelen. Het gaat om initiatieven waar geen ingewikkelde 
organisaties voor hoeven worden opgetuigd. Waarbij de gemeente faciliteert, 
stimuleert en subsidieert waar dat nodig is. Maar waarbij het echte werk gebeurt 
door de inwoners zelf. 

Het CDA Amstelveen staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de 
bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven 
mogelijk te maken. Het is een strenge en betrouwbare overheid die heldere grenzen 
stelt en onrecht bestrijdt. Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties 
voelt het CDA Amstelveen zich geroepen tot zorg voor natuur, cultuur en erfgoed.  

Amstelveen is een rijke gemeente waar velen het goed hebben. Amstelveen is ook, 
nog steeds, een groeiende gemeente. Amstelveen is ook een dure gemeente, zeker om 
in te wonen. Als we niet opletten bestaat het gevaar dat we dan onvoldoende oog 
hebben voor de zwakkeren in de samenleving en dat de leefbaarheid en 
voorzieningen onder druk komen te staan. De coronacrisis heeft de weerbaarheid 
maar ook de kwetsbaarheid van onze Amstelveense samenleving laten zien. We 
willen daarom dat er in Amstelveen nadrukkelijk omgekeken wordt naar kwetsbaren 
onder de ouderen, gehandicapten, jongeren, gezinnen en ondernemers. 

Onze inzet voor de komende periode is erop gericht om Amstelveen leefbaar te 
houden en toekomstbestendig te maken. Dit leidt ertoe dat we sociaal beleid, 
volkshuisvesting en duurzaamheid centraal stellen. Dit alles moet verankerd zijn in 
een stevige en gezonde lokale economie, en ondersteund worden door een gedegen 
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gemeentelijk financieel beleid. Wij willen dat iedereen mee kan doen en we willen dat 
graag samen doen.  

Iedereen telt! Samen voor Amstelveen. 
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A. Sociaal domein 
 
1. SOCIAAL BELEID – Iedereen telt mee 
 
Het CDA kiest voor een Amstelveen waar we met elkaar de 
verantwoordelijkheid dragen. Daarin zorgen we voor elkaar. En zo lang 
we goed voor elkaar zorgen kunnen we iedere uitdaging aan. Daarbij past 
de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving waarin 
iedereen meedoet, ieder mens telt naar eigen kunde en vermogen. Een 
samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft en ‘iedereen meetelt’! 
Het CDA Amstelveen wil een maatschappij met perspectief waar 
niemand buitengesloten wordt! 
 
Onze speerpunten 
  
• Verdere uitbreiding van Lief- en Leedstraten.  

 
• Het proces van inburgeren laten we niet alleen bij de overheid maar juist bij de 

inwoners, want ‘inburgeren doe je niet alleen’.  
 
• Vervoerskosten van gehandicapte sporters worden door de gemeente vergoed.  
 
• Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een prominente plek. Er 

komt een onderzoek naar de mogelijkheid tot het openen van een café gerund 
door deze groep. 

 
• Gebruikte hulpmiddelen krijgen een tweede leven. 

 
• Er komt meer aandacht voor jonge mantelzorgers, zodat zij meer tijd voor 

schoolwerk hebben en een hobby of sport kunnen uitoefenen.  
 

• We vragen om meer aandacht voor stille armoede op scholen.  
 

• Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit moet worden teruggedrongen door 
meer maatwerk en betere schuldregelingen. 

 
• We willen graag dat de gemeente bij problemen in het gezin werkt aan één plan 

voor het gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt door één regisseur voor het hele 
gezin, met aandacht voor juridische problemen, relationele problemen als bijv. 
complexe scheidingen, ouderschaps-problemen, veiligheid- en 
schuldenproblematiek.  

 
• Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Het advies- en meldpunt Veilig Thuis 

dient goed bereikbaar te zijn, met voldoende personeel dat goed opgeleid is.  
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2. ONDERWIJS - Gelijke kansen 
 
Vrijheid en kwaliteit van onderwijs zijn belangrijke punten voor het 
CDA. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen. De tweedeling in het 
onderwijs moet worden voorkomen. Het CDA wil meer waardering voor 
beroepsonderwijs. VMBO-scholen moeten de kans krijgen om het 
predicaat ‘excellent’ te verwerven.  
 
Onze speerpunten 
 
• Er moeten meer beroepsopleidingen gegeven worden bij o.a. het ROC in 

Amstelveen zodat het tekort aan vakmensen kan worden aangepakt. 
 

• De gemeente Amstelveen biedt jongeren hulp bij het zoeken naar van 
stageplaatsen en ondersteuning bij het inlopen van achterstanden. Dat kan 
bijvoorbeeld door zomerscholen of door extra begeleiding.  

 
• Er moet aandacht komen voor het probleem van kansenongelijkheid in het 

onderwijs door bijlessen en examentrainingen.  
 
• Geen facilitering van ruimtes in de school voor privélessen. 

 
• Tweedeling in het onderwijs wordt op alle mogelijke manieren voorkomen. 
 
• Er moet betere voorlichting komen in de laatste klassen van de middelbare 

scholen omtrent studiefinanciering, zorgverzekeringen en belastingteruggaaf. 
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3. PARTICIPATIE - Eigen initiatief moet tellen 
 
Het CDA vindt dat de gemeente open moet staan voor initiatieven van 
Amstelveners. Door inwoners zelf een rol te laten in het bouwen van hun 
eigen woning of buurt, wordt de saamhorigheid en onderlinge 
verbondenheid versterkt en wordt de gemeente levendiger.  
 
Doe Mee: particuliere initiatieven worden beloond 
De gemeente geeft bewoners de ruimte voor eigen initiatieven. 
 
Onze speerpunten 
 
• Particuliere initiatieven moeten beter worden gefaciliteerd.  
 
• Bewoners in een straat en buurt moeten vaker de kans krijgen om gemeentelijke 

taken in eigen beheer uit te voeren, zoals groenonderhoud, opruimen van afval, 
beheer speeltuinen.  

 
• Lief- en leedstraten zijn een uitstekend middel om de saamhorigheid in straten en 

wijken te vergroten.  
 
Denk Mee: participatie wordt serieus genomen 
De participatie in Amstelveen verloopt nog vaak via traditionele inspraakprocedures. 
Burgers komen pas aan het woord als een besluit in kannen kruiken is. Dat moet 
veranderen. Inwoners moeten veel eerder worden betrokken bij gemeentelijke 
plannen. Hun creatieve ideeën moeten in de voorfase worden meegenomen.  
 
Onze speerpunten 
 
• De gemeente maakt serieus werk van participatie van burgers.  
 
• Voordat ruimtelijke plannen worden uitgewerkt komen bewoners met ideeën en 

denken ze mee over alternatieven en uitgangspunten.  
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4. SPORT – Sport verbindt en is gezond 
  
Amstelveen als sportstad staat hoog op de sportladder van Nederland. 
Dat is merkbaar op allerlei fronten en daar zijn we heel trots op. Het 
CDA wil dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen en ervaart hoe 
belangrijk sporten is. Iedereen sport mee, niemand wordt 
buitengesloten. 
 
Want sporten…. 
- is gezond voor lichaam en geest  
- leert discipline en het overbrengen van waarden en normen 
- verhoogt ieders weerbaarheid  
- versneld integratie en werkt verbindend 
- heeft een positief effect op school- en werkprestaties  
- zorgt dat je makkelijker vrienden maakt 
- sluit niemand uit  
 
Onze speerpunten  
 
• In alle wijken moeten ruimtes zijn om actief te kunnen sporten of bewegen. 

 
• Sportfaciliteiten zijn voor iedereen goed bereikbaar en eenvoudig te betreden.  

 
• De gemeente dient samen met het sportbedrijf aandacht te hebben voor het 

onderhouden en verduurzamen van sportaccommodaties. Sportaccommodaties 
moeten goed bereikbaar zijn en veilig. Achterstallig onderhoud moet worden 
weggewerkt.  

 
• Sportaccommodaties moeten multifunctioneel worden ingezet voor de buurt. 
 
• De gemeente moet ouders tegemoetkomen als de kosten van de sport voor hun 

kind te hoog zijn. De gemeente moet in dat kader de effectiviteit van de 
minimapas jaarlijks evalueren. 

 
• Iedere sportvereniging moet een vertrouwenspersoon hebben. 
 
• Voor alle inwoners moeten we zwemlessen blijven faciliteren. 

 
• Verenigingsgebouwen worden vrijgesteld van de OZB. 
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5. KUNST EN CULTUUR – Buiten de gebaande wegen 
 
Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen middels 
muziek, toneel, boetseren, schrijven of schilderen. De waarde en impact 
die kunst en cultuur hierdoor krijgt is vele malen groter dan veelal 
gedacht wordt. De uitdaging om buiten de gebaande wegen te denken 
opent vele wegen om ‘de ander’ te leren kennen. De culturele sector in 
Amstelveen is belangrijk, echter de kwetsbaarheid daarvan werd, mede 
door de corona crisis, pijnlijk duidelijk.  
 
Onze speerpunten  
 
• De gemeente moet heldere subsidie-afspraken maken met de culturele 

instellingen.  
 
• Onderlinge samenwerking tussen de culturele instellingen moet gestimuleerd 

worden. 
 
• De gemeente moet meer ‘community art projects’ realiseren  

(zie de CDA motie Kunstzinnige verhalenbank in Amstelveen).  
 
• Permanente culturele educatie op alle scholen voor primair onderwijs. 
 
• De gemeente moet de minimapas aanpassen zodat alle kinderen actief mee 

kunnen doen aan de verschillende culturele en muzikale programma’s. 
 
• Op korte termijn dient de gemeente de in de gemeenteraad aangenomen CDA-

motie ‘Kunst- en Cultuurmarkt in Amstelveen’te realiseren. 
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B. Structuur beleid  
 
6. EERLIJKE ECONOMIE – Werken moet lonen 
 
Een duurzame economie heeft ruimte voor lokaal ondernemerschap en 
maatschappelijke betrokkenheid. Wij willen dat graag stimuleren.  
 
Onze speerpunten 
 
• Gemeentelijke ondersteuning van lokale ondernemers is beschikbaar door het 

geven van advies op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing.  
 

• Stimuleren en ondersteunen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
sociaal ondernemerschap.  

 
• Samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en andere organisaties maakt de 

gemeente afspraken op het gebied van duurzaamheid 
duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in opleidingen ter bevordering van 
toekomstig personeel, aanstellen van mensen met een beperking, een minimaal 
aantal stage- en leerplekken en investeringen in innovatie.  
 

• Er moet één aanspreekpunt zijn voor ondernemers dat verantwoordelijk is voor 
het traject van vergunningsaanvragen maar ook voor kansen en vragen. 
Procedures moeten vereenvoudigd worden. 

 
• Betalingen aan ondernemers worden uiterlijk binnen dertig dagen verricht.  
 
• Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het 

schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels en meer ruimte te geven voor 
experimenten in het op te stellen omgevingsplan.  

 
• Wij willen dat de gemeente zorgt voor het upgraden en wegwerken van 

achterstallig onderhoud in het Stadshart. 
 
• Ontsluiten van vitale en duurzame bedrijventerreinen. Wij willen dat de 

bedrijventerreinen in Amstelveen goed bereikbaar en veilig zijn. Een goede 
ontsluiting naar de snelweg en provinciale wegen, en goede openbaar 
vervoersverbindingen dragen bij aan de toekomstbestendigheid van onze 
bedrijventerreinen.  

 
• Goede samenwerking tussen de gemeente Amstelveen en bedrijven moet 

gestimuleerd worden. De gemeente moet mee investeren in een goede lobby in de 
regio.  

 
• Voor lokaal gewortelde bedrijven moet ruimte zijn voor groei, zodat de vitaliteit 

van buurten, wijken en dorpen behouden blijft.  
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• Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een vervolg.  
 
• Mensen die in de bijstand zitten moeten geholpen worden met een lokale 

basisbaan. Dit is een parttimebaan die meer opbrengt dan de bijstandsuitkering 
en gericht moet zijn op het doorstromen naar een volwaardige baan. Het CDA 
Amstelveen wil dat de pilot voortvarend wordt uitgevoerd. 

 
• Vrijwilligers en mantelzorgers boven de 65 jaar, die structureel meerdere dagen 

per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, geven wij een vrijstelling 
van de sollicitatieplicht.  
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7. WONEN – Goed wonen moet betaalbaar zijn 
 
Goed wonen voor iedereen is de grootste uitdaging voor Amstelveen de 
komende jaren. De druk op de woningmarkt is enorm en zal de komende 
jaren aanhouden. Het CDA Amstelveen moedigt alle initiatieven aan die 
een oplossing kunnen bieden voor dit groeiende probleem. We willen 
ons vooral richten op starters, doorstromers, senioren en eenpersoons-
huishoudens. Het beperkte nieuwe aanbod van woningen wordt 
grotendeels ontwikkeld door projectontwikkelaars met allereerst een 
commercieel doel. Hierdoor sluit het aanbod niet goed aan bij de vraag. 
Als het over wonen gaat zal het CDA Amstelveen zich richten op de 
onderstaande onderwerpen. 
 
Onze speerpunten 
 
• Bouwen voor onze kinderen. Inwoners van Amstelveen krijgen voorrang bij het 

toewijzen van nieuwbouwwoningen.  
 
• Met woningcorporaties maakt de gemeente gerichte prestatieafspraken over de 

hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. De woningbouwcorporaties 
dienen actiever met bouw en de verduurzaming aan de slag te gaan. 
 

• Er moet een oplossing komen voor de enorme hoeveelheid regels voor 
woningbouw-initiatieven. De gemeente dient flexibele woonvormen voor starters 
mogelijk te maken door een daadkrachtige aanpak.  

 
• Stimuleren tijdelijke woningen (flexwoningen). Het is een goed en snel middel in 

de strijd tegen woningnood. Hiermee bieden we perspectief aan mensen met een 
acute woonvraag, die met de reguliere woningtoewijzing tussen wal en schip 
vallen. 

 
• Bevorderen zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw van woningen. Speculatie moet 

worden teruggedrongen. 
 
• Versnellen van bestemmingsplanprocedures, waardoor de bouw van tijdelijke 

woningen mogelijk wordt gemaakt.  
 
• Introduceren vernieuwende financieringsregelingen zoals Koopgarant bij 

nieuwbouw. 
 
• Bouw van meer Duo Koopwoningen, waarbij woningen voor meer mensen 

betaalbaar worden.  
 
• Garanderen dat middeldure huur ook in overeenstemming is met de grootte van 

de woningen. Dus middelduur betekent middelgroot.   



 
 

 Pagina 13 van 22 
 

8. RUIMTE – Optimale benutting  
 
De ruimte om in Amstelveen nieuwe woningen te bouwen is zeer 
beperkt. We willen immers de kostbare groene polders zoveel mogelijk 
sparen. De afgelopen jaren is gekozen voor verdere verdichting van de 
stad. Maar ook daar lopen we tegen de grenzen van onze mogelijkheden 
aan. De komende jaren kan nog woningbouw gerealiseerd worden in De 
Scheg, Legmeer, Kronenburg en op een aantal inbreidlocaties. Naar 
verwachting leidt dit tot ongeveer 10.000 woningen. Daarna is er geen 
ruimte meer voor nieuwbouw. Voor de langere termijn moet de 
oplossing gezocht worden in transformatie van de oudere naoorlogse 
wijken. 
 
Onze speerpunten  
 
• Onbeperkte groei zal gaan ten koste van de leefbaarheid. De inwoners van 

Amstelveen moeten zich hierover kunnen uitspreken. De gemeente gaat hierover 
in gesprek met de inwoners. 
 

• Het principe ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ wordt vervangen door het uitgangspunt 
‘Groeien in balans’.  

 
• Realiseren van geplande bouwplannen in de Legmeer, de Scheg en Kronenburg.  

 
• Hoogbouw waar dat kan en wenselijk is. Maar niet tegen elke prijs. 

 
• Een rem op de verdere verdichting van Amstelveen.  

 
• In Amstelveen, in een omgeving met veel filedruk, is inbreiding van nieuwe 

woonbebouwing een efficiënt instrument om de steden vitaal en bereikbaar te 
houden. We kijken voor woningbouw daarom allereerst naar de mogelijkheden 
van herbestemming, transformatie en verdichting van de bebouwde omgeving. 
We realiseren ons dat hier grenzen aan zijn. Daarna kijken we naar uitbreiding 
van woningen aan de stadsranden.  

 
• Strenger kijken naar de plannen van projectontwikkelaars. ‘Ja, mits’ wordt ‘nee, 

tenzij’.  
 
• Herstructurering van de naoorlogse nieuwbouw door middel van stadsherstel, 

sloop/nieuwbouw. 
 
• Geen woningbouw in de Bovenkerkerpolder en de Middelpolder. 
 
• Behoud van het unieke open landschap, met name de lintbebouwing van de 

Amsteldijk en Nes a/d Amstel. 
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9. GROEN - Groene en waterrijke polders, parken en bossen 
 
Amstelveen staat bekend als een groene gemeente: de Middelpolder, de 
Bovenkerkerpolder, de monumentale heemparken en het Amsterdamse 
bos zijn fraaie voorbeelden. Amstelveen is ook een waterrijke gemeente 
met De Amstel, de Amstelveense poel en de ruime watergangen. Wij 
willen hier zorgvuldig mee omgaan. Daar hoort een goede visie en goed 
onderhoud bij. 
 
Onze speerpunten 
 
• Bestaande weidevogelgebieden zoals de Bovenkerkerpolder en de Middelpolder 

worden geoptimaliseerd en gefaciliteerd. 
 

• We willen agrariërs stimuleren om ook zorg te dragen voor natuurbeheer. Wij 
zien de agrariër als beheerder van ons typerende landschap. We geloven in 
boerenlandnatuur. We willen minder verrommeling, meer vernatting en meer 
aandacht voor weidevogels. 

 
• Agrariërs worden actief ondersteund als zij knelpunten ervaren bij de inrichting 

van een weidevogelvriendelijk boerenlandschap. 
 
• De bescherming van de polders wordt verankerd in een landschapsvisie, 

onderdeel uitmakend van de omgevingsvisie.  
 
• De verbinding tussen de groengebieden moet worden versterkt. 
 
• De gemeente geeft kansen aan groene buurtprojecten door bewoners zelf 

geïnitieerd en ontwikkeld, zoals buurttuinen en speelnatuur. Het groen in de 
buurt dient afgestemd te worden op de wensen van de bewoners (‘Right to 
Challenge’). 
 

• De openbare ruimte moet aantrekkelijker worden gemaakt om te bewegen, te zijn 
en te ontmoeten. De gemeente Amstelveen moet ‘spelen in het groen’ vastleggen 
als ruimtelijke functie. 

 
• Het CDA Amstelveen is een voorstander van behouden van belangrijke zichtbare 

vergroening van de woonomgeving. Parken, speelweides, volkstuinen en 
stadsnatuur vergroten de leefbaarheid en zijn van steeds groter belang voor 
afkoeling bij hitte of de opvang van regenwater bij extreme buien. Het belang van 
verdichting wordt hiertegenover afgewogen. 
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10. MOBILITEIT – Verkeer moet veilig, vlot en duurzaam zijn 
 
Het CDA Amstelveen wil de uitstoot terugdringen en een veilige en vlotte 
doorstroming van het verkeer. Wij bevorderen daarom het fietsverkeer 
en hechten aan goed openbaar vervoer. Het autoverkeer moet een vlotte 
doorstroming kunnen vinden. Verkeersveiligheid staat bovenaan. 
 
Onze speerpunten  
 
Fietsen 
• Meer ruimte voor het fietsverkeer. Extra aandacht voor veilige schoolroutes. 

Meer geld en aandacht voor veiligheid en onderhoud van fietspaden.  
• Twee extra doorgaande nood-zuid fietsverbindingen aan de oost- en westkant van 

de stad.  
Doorgaande fietsverbindingen oost-west ten noorden en zuiden van de A9. 

• Onderzoek naar de mogelijkheden van een fietssnelweg langs de A9 richting 
Ouderkerk a/d Amstel en Amsterdam Zuid-Oost. 

• Een ondergrondse fietsgarage bij het Stadshart. Wij willen troittoirs vrijhouden. 
• Het CDA Amstelveen wil dat de gemeente Amstelveen fietswrakken actief 

opruimt. 
• Deelmobiliteit van fietsen moet verder uitgebouwd worden.  
 
Auto 
• Op de doorgaande gemeentelijke verbindingswegen binnen Amstelveen geldt 

eenzelfde snelheid van 60 kilometer per uur. 
• Nog meer woonwijken in Amstelveen worden afgesloten voor sluipverkeer, door 

invoering van 30 kilometerzones of door fysieke maatregelen zoals 
verkeersdrempels. 

• Betaald parkeren in die wijken van Amstelveen waar een te grote parkeerdruk 
ontstaat.  

• Bouw van ondergrondse parkeergarages wordt verder onderzocht en 
gestimuleerd. 

 
Openbaar vervoer 
• Overal in Amstelveen moet binnen 5 of 7 minuten een bushalte beschikbaar zijn.  
• Er moet meer aandacht komen voor oost-west verbindingen. 
• Het fijnmazige openbaar vervoer wordt verder uitgebreid (wijkmobiel). 
 
Schiphol 
• De gemeente Amstelveen moet sterk betrokken blijven en inspraak hebben in het 

beleid van Schiphol.  
• Het CDA Amstelveen heeft vastgesteld dat de omvang van het vliegverkeer boven 

Amstelveen te schadelijk is voor de luchtkwaliteit en tot te veel geluidsoverlast 
leidt. Te veel jonge kinderen ondervinden luchtwegproblemen. 
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• Wij houden daarom vast aan een maximum aantal vluchten per jaar van 
500.000. Vermindering van geluids- of milieubelasting door verbeterde 
technologie mag niet automatisch door Schiphol aangegrepen worden om meer 
vluchten toe te laten.  

• Vliegveld Lelystad is volledig ingericht en moet zo spoedig mogelijk in gebruik 
worden genomen om Schiphol te ontlasten.  
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11. DUURZAAMHEID – Noodzakelijk voor de toekomst 
 
De verduurzamingsopgave is voor de gemeente Amstelveen een 
uitdaging. Het CDA Amstelveen wil de verduurzamingsopgave betaalbaar 
houden voor de inwoners. Daarbij staan wij voor een eerlijke balans 
tussen de lokale lusten en lasten van het klimaatbeleid. We betrekken 
inwoners vooraf bij grote besluiten en bieden ruimere regelingen voor 
investeringen in isolatie en energiebesparing aan je eigen huis.  
 
Onze speerpunten  

 
Isoleren 
• Isoleren, isoleren, isoleren. Dat geldt met name voor naoorlogse sociale 

huurwoningen.  
 

• Pas de Trias Energetica toe, dat wil zeggen eerst energie besparen, met name door 
isolatie, daarna gebruik maken van duurzame bronnen en ten slotte volgt het 
overwegen van (installatie-) technische oplossingen. 
 

• De verduurzamingsopgave is betaalbaar en voor zowel particulieren als bedrijven 
uitvoerbaar. De lasten moeten eerlijk worden verdeeld.  
 

• Extra uitgaven voor energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners 
blijven betaalbaar. 

 
• Koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet voor lagere 

én middeninkomens. 
 
• Een actieve aanpak van het probleem van energie-armoede. 
 
Bouwen 
• Wij zijn een voorstander van flexibel bouwen. Dit houdt in dat woningen en 

gebouwen aanpasbaar zijn in geval hun bestemming verandert. 
 
• Demontage en hergebruik van materialen wordt gestimuleerd en sloop 

verminderd. Door circulair bouwen en het werken met uitneembare onderdelen 
aan te moedigen slaan we drie vliegen in één klap. Woningen dienen gemaakt te 
zijn van duurzaam materiaal, die relatief snel kunnen worden 
gebouwd/gedemonteerd, en die geschikt zijn voor alle levensfasen. 
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Energieopwekking 
• Bij de energietransitie worden de landbouwgronden en natuurgebieden ontzien. 

Zonnepanelen worden geplaatst op daken van bedrijven en woningen. 
 

• Inwoners moeten niet gedwongen worden om deel te nemen aan een collectieve 
energievoorziening, maar altijd een eigen keuze kunnen maken. 

 
• Er moet voldoende draagvlak zijn voordat plannen worden uitgevoerd.  
 
• Meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor 

dubbel gebruik ingezet. We denken dan aan bijvoorbeeld aan het overkappen van 
parkeerterreinen met zonnepanelen en tegelijkertijd opwek van wind en zon op 
dezelfde percelen. 

 
• We willen dat het gasnet in Amstelveen behouden blijft. Hiermee houden we de 

mogelijkheid om de gasleiding infrastructuur in de toekomst te gebruiken voor 
bijvoorbeeld biomethaan of waterstof. 

 
• We willen dat in Amstelveen proeftuinen gestart worden om ondernemers, 

woningcorporaties en particulieren te laten experimenteren met duurzame 
projecten zoals energiepositief bouwen en energie-, en warmte-opwek-projecten.   

 
Participatie  
• We willen dat de gemeente lokale participatiemogelijkheden bij 

energieopwekking stimuleert en op die manier ruimte aan inwoners en bedrijven 
wordt geboden om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. 

 
• Wij zijn een voorstander van inwonersparticipatie bij het grootschalig opwekken 

van energie. 
 

• Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven moeten betrokken 
worden bij het opwekken van energie. 

 
• Amstelveners moeten als eerste financieel kunnen deelnemen bij 

energieopwekking. 
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C. Bescherming van de Rechtsstaat 
 
12. VEILIGHEID – Voor een samenleving zonder angst 
    
Het CDA Amstelveen wil dat mensen zich thuis, beschermd en geborgen 
voelen. De laatste jaren heeft Amstelveen steeds vaker te maken met 
zware criminaliteit en ondermijning. Wij willen een halt toeroepen aan 
deze ontwikkeling. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen.  
 
Onze speerpunten 

 
• Er moet meer politie aanwezig zijn in Amstelveen. De gemeente Amstelveen moet 

zich deze eis stellen binnen de metropoolregio. 
 

• Wijkagenten moeten meer aanwezig en benaderbaar zijn in de buurt. 
 

• Er moet een grotere inzet van de gemeente Amstelveen komen op de thema’s 
verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en veilige openbare ruimte. 

 
• De gemeente moet overlast door vandalisme en huftergedrag actiever tegengaan. 

 
• Het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, 

diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving heeft de 
hoogste prioriteit. 

 
• Ondermijning moet bestreden worden. Ondermijning is criminaliteit die de 

bovenwereld met de onderwereld vermengt en dat tast onze rechtsstaat aan. De 
gemeente trekt samen met politie, belastingdienst en andere organisaties op om 
ondermijning tegen te gaan. 

 
• Signalen van ondermijning kunnen anoniem worden gemeld. Wij willen dat onze 

inwoners voorlichting krijgen over ondermijning. 
 

• Er moet een uitbreiding van politiecapaciteit komen voor recherchewerk 
waardoor ook de kleinere criminaliteit aangepakt kan worden. Juist deze kleine 
criminaliteit geeft veel mensen het gevoel van onveiligheid. 

 
• Harde maatregelen ter bestrijding van: drugsdumpingen in een bos, mensen die 

onder bedreiging of chantage een zolder moeten afstaan voor een 
hennepplantage, onderzoek naar winkels waar je nooit een klant ziet of een 
drugslab midden in een woonwijk.  

 
• Het CDA Amstelveen wil dat er een verbod op lachgas in de gemeentelijke APV 

opgenomen wordt. 
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13. INTEGRATIE – Wij willen samenleven 
 
In Nederland houden wij ons aan de Nederlandse normen en waarden, 
wetten en regels. Nieuwkomers zorgen voor diversiteit en verrijken zo 
onze cultuur. Amstelveen kent vele verschillende culturen. Integratie is 
belangrijk omdat dit ervoor zorgt dat verschillende culturen goed met 
elkaar kunnen samenleven in Amstelveen. De Amstelveense bevolking 
kent een aanzienlijk aantal expats. Het CDA Amstelveen wil dat er 
wederzijds begrip bestaat. De verantwoording voor de integratie van 
nieuwe inwoners komt per januari 2022 bij de gemeenten te liggen. 
Taalbeheersing is het belangrijkste middel om snel te integreren.  
 
Onze speerpunten  
 
• Amstelveen kent diverse groepen arbeidsmigranten en expats. Voor hen moet een 

duidelijk basisbeleid zijn, aangevuld met doelgroepenbeleid voor vooral de grote 
groepen.  
 

• De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een 
verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche.  
 

• Nieuwkomers leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal.  
 
• Inburgeren doe je niet alleen. Er moet actieve begeleiding zijn door de gemeente 

Amstelveen, maar ook inwoners leveren hun bijdrage.  
 
• Inwoners wordt gevraagd om zich als Taalmaatje in te zetten.  
 
• Laaggeletterden die reeds langer in Amstelveen wonen worden benaderd en 

krijgen de kans om aan taallessen deel te nemen. 
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14. KERKEN – Voor behoud van erfgoed 
 
De gemeente Amstelveen is succesvol in overleg gegaan met de 
kerkbesturen over de toekomst van de kerkgebouwen. Afnemend 
kerkbezoek heeft het lastiger gemaakt om kerkgebouwen rendabel te 
exploiteren. Het voortbestaan van veel kerken is daarmee niet langer 
vanzelfsprekend. We willen dat de gemeente Amstelveen het 
kerkenbeleid voortzet. 
 
Onze speerpunten  
 
• De gemeente gaat met kerkbesturen op zoek naar mogelijkheden om de 

gebedshuizen breder in te zetten dan alleen voor de zondagse eredienst. 
 
• Voorkomen moet worden dat noodlijdende kerkelijke gemeenschappen 

noodgedwongen hun kerkgebouw aan een projectontwikkelaar moeten verkopen. 
 
• De subsidieregeling voor het toegankelijk maken van particuliere huizen wordt 

uitgebreid naar panden met een publiek karakter, zoals kerken. 
 
• De gemeente Amstelveen faciliteert kerkelijke gemeenten die hun gebouwen 

vaker open willen stellen voor het publiek of als plek om elkaar te ontmoeten. 
 
• De gemeente Amstelveen subsidieert kerken die hun gebouwen willen isoleren. 
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15. FINANCIËN – Weloverwogen geld besteden 
 
Het CDA Amstelveen wil dat de gemeente als een goede rentmeester met 
haar geld omgaat en gezond investeert. We vinden dat we duurzaam 
moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Onze 
uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, 
spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. 
 
Onze speerpunten  
 
• De gemeentelijke ambtelijke organisatie moet duidelijk, transparant en 

slagvaardig zijn. Inwoners en ondernemers behoren actieve medewerking en 
goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen. 

 
• We willen dat de gemeente de lokale lasten laag houdt. Lokale belastingen zoals 

de OZB stijgen ten hoogste met de inflatie.  
 

• De Rekenkamer moet meer ingezet worden. Wij vinden de functie van een 
rekenkamer in de gemeente belangrijk voor projecten met grote belangen voor de 
inwoners en/of risico’s. Een rekenkamer(functie) moet in staat zijn om te bepalen 
of het gemeenschapsgeld zorgvuldig en zinnig is uitgegeven. 
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