VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018

bbA: samen voor een sterker Amstelveen
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is een onafhankelijke lokale partij met maar één belang voor
ogen: het belang van Amstelveen en de Amstelveners. Er is geen binding of relatie met welke
landelijke politieke partij dan ook. Met alle respect voor de andere partijen maakt bbA hier het
verschil. De partij is opgericht door en voor Amstelveners, mensen die het bijzondere karakter van
Amstelveen willen bewaren en het woon- en leefniveau en het welzijn en geluk van de Amstelveense
burgers willen verbeteren. Maar bbA vindt ook dat de identiteit van Amstelveen nog versterkt kan
worden met nieuwe initiatieven op het gebied van moderne media, informatie- en
communicatietechnologie (ICT) en duurzaamheid ten behoeve van inwoners en bedrijven.
Dat neemt niet weg dat bbA ook oog heeft voor de ontwikkelingen rondom Amstelveen en voor het
beleid van de landelijke overheid, dat ook de Amstelvener of hij wil of niet raakt. Een van die
ontwikkelingen, die ook voor Amstelveen vergaande consequenties heeft, is het besluit van de
regering om de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vanaf 2015 in zijn
geheel neer te leggen bij de gemeenten, terwijl tegelijkertijd de daarvoor beschikbaar gestelde
middelen met 20% worden verminderd. Omdat vrijwel iedere Amstelvener met de consequenties
daarvan bij zichzelf of in zijn directe omgeving te maken krijgt, wil bbA het WMO-beleid – samen te
vatten als Zorg, Welzijn en Gezondheid – tot speerpunt van het verkiezingsprogramma 2014-2018
maken. Uitgangspunt hierbij is dat dit gebeurt in goede balans met het welzijn van alle Amstelveners.
Burgerbelangen vindt het van groot belang dat kiezers erop kunnen rekenen dat afspraken en
beloften worden nagekomen. Daarnaast vindt bbA dat haar raadsleden integer dienen te zijn in hun
doelstellingen en hun handelen in de raad. Dat verwacht bbA niet alleen van haar eigen raadsleden,
maar ook van ambtenaren van de Gemeente Amstelveen. Hier zal nadrukkelijk op worden toegezien,
waarbij eventuele klokkenluiders moeten kunnen rekenen op een zorgvuldige en beschermde
behandeling.

Zorg en Welzijn
De door de regering uitgevoerde bezuinigingsoperatie zorgt ervoor dat er minder geld beschikbaar
wordt gesteld voor Zorg, Welzijn en Gezondheid. In het toekomstige WMO-beleid wordt het
jaarlijkse budget teruggebracht met 20% (van € 70.000.000 naar € 50.000.000). Burgerbelangen
Amstelveen vindt dat de overgang van Rijk naar Gemeente zodanig probleemloos moet verlopen dat

geen inwoners van Amstelveen tussen wal en schip terecht komen, waarbij met name moet worden
gelet op de kwetsbaren in onze samenleving. Zo moet de zorg voor ouderen en dementerenden op
peil blijven. Met name voor deze groepen, die niet meteen protesterend de straat op gaan, zal bbA
zich sterk maken.
Het beleid dat bbA wil voorziet in een radicale organisatorische koerswijzing. Bij de komende
bezuinigingsoperatie mag geen kaasschaafmethode worden toegepast, omdat dan alleen diegenen
die al afhankelijk zijn van de WMO steeds iets minder krijgen. Hier zijn creatieve oplossingen nodig.
Burgerbelangen wil een moderne organisatie, waarbij zorgorganisatie en welzijnsorganisatie nauw
met elkaar samenwerken. Op basis van een nieuwe inventarisatie van behoeften en wensen van de
Amstelveners die gebruik moeten maken van de WMO wil bbA een eisenpakket opstellen, dat de
uitvoerende organisatie kan waarmaken. Dit moet dan een betere en efficiëntere dienstverlening
opleveren binnen het nieuwe, kleinere budget.

Woningmarkt en woningverhuur
Bij het aantreden van de nieuwe regering is een nieuw beleid voor de verhuur van sociale woningen
ingevoerd. Dit beleid is er vooral op gericht om de doorstroming binnen de sociale woningmarkt te
bevorderen door de huurprijs te koppelen aan het inkomen van de huurder.
Doorstroming in sociale huurwoningen is in ieders belang. Amstelveen kent veel scheefhuurders. Dat
zijn inwoners die op basis van hun (gestegen) inkomen eigenlijk geen aanspraak meer mogen maken
op een gesubsidieerde sociale huurwoning. Zij ontvangen ten onrechte subsidie uit Amstelveense
gemeenschapsgelden en blokkeren bovendien woningen voor hen die wel recht hebben op een
sociale huurwoning.
Burgerbelangen wil met de woningbouwcorporaties afspreken dat zij in alle nieuwe contracten voor
sociale huur de hoogte van die huur koppelen aan de stijging van het inkomen. Hiermee denkt bbA
de doorstroming te bevorderen en zo te voorkomen dat subsidiegelden voor hen die het echt nodig
hebben naar de hogere inkomens gaan.

Woningbouw
Duurzaamheid moet de leidraad zijn bij het afgeven van bouwvergunningen, zowel voor
bedrijfsgebouwen als voor woningbouw. Burgerbelangen Amstelveen wil er naar streven dat de
Amstelveense bouwverordening aangepast wordt ten gunste van duurzaam bouwen. De partij wil
ook dat er actiever en creatiever wordt nagedacht over oplossingen voor de leegstand in talrijke
kantoorgebouwen. Daarnaast vindt bbA de bouw van meer seniorenwoningen noodzakelijk
vanwege de toenemende vergrijzing van de Amstelveense bevolking.

Woonomgeving en groen
Amstelveen hanteert de slogan: “Stad in het groen.” Burgerbelangen vindt dat dit zo moet blijven.
Het huidige openbare groen moet worden gehandhaafd, soms hier en daar aangevuld en blijvend
onderhouden. Bij dat laatste ligt ook een taak voor de burger. De gemeente moet daarom de burger
daadwerkelijk bij dit onderhoud te betrekken. Op dat gebied streeft bbA naar een actief en creatief
beleid.
Burgerbelangen is verheugd dat de recreatieve voorzieningen in de wijken in de afgelopen jaren zijn
uitgebreid en zelfs verbeterd. Discussies met de wijkbewoners waren soms emotioneel, maar hebben
wel geleid tot een algehele en brede kwaliteitsverbetering in de wijken. De jeugd leren spelen en

bewegen vindt bbA belangrijk, al geldt ook hiervoor dat de gemeente actief en creatief moet werken
aan een grotere betrokkenheid van buurtbewoners en vrijwilligers bij het onderhoud van die
speelplaatsen.
Amstelveen heeft wat het groen betreft een naam hoog te houden. Dankzij initiatieven van bbA
hebben twee Heemparken van Amstelveen de officiële status van Rijksmonument gekregen. Dat
verplicht Amstelveen om de diversiteit aan fauna en flora in deze parken te beschermen en erop toe
te zien dat deze groene parels niet ontsierd worden door niet passende bebouwing in de nabije
omgeving.

Natuur en milieu
De groene poldergordel rondom Amstelveen moet behouden blijven. Omdat in sterk toenemende
mate de polders recreatief worden gebruikt, zal er een integraal actieplan moeten komen dat het
groene, open en rustige karakter van de polder beschermt. Dit kan onder andere door de vitaliteit
van het boerenbedrijf in de polder te versterken en de boeren in de polder te belonen voor hun
landschapsbeheer. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door initiatieven te steunen voor nieuwe technieken,
die de duurzaamheid ten goede komen. Zoals in de Haarlemmermeer al gebeurt, zou Amstelveen
projecten moeten stimuleren, waarbij mest wordt omgezet in energie ten behoeve van de boeren en
de kwekers. Met inbegrip van de recent aangelegde golfbaan, behoort het poldergebied tot de zaken
die Amstelveen aantrekkelijk houden voor het bedrijfsleven en hun (internationale) werknemers.
Ook binnen de bebouwde liggen volgens bbA talrijke kansen liggen om het milieu te ontlasten, zoals
bijvoorbeeld zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en eventueel op de overkapping van de A 9.
Burgerbelangen wil dat in de verdere onderhandelingen over de A 9 moet worden afgesproken dat
het in de toekomst alsnog mogelijk blijft de tunnel of overkapping te verlengen tot voorbij de
Meanderflats. Bij de aanleg van nieuwe op- en afritten moet daarmee rekening worden gehouden,
zodat zij later geen belemmering kunnen zijn. Ook moet bij die onderhandelingen worden ingezet op
de belangen van de omwonenden. De A 9 mag niet te dicht bij hun woningen liggen; dus zo zuidelijk
mogelijk.
De partij wil nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid, techniek en informatie- en
communicatietechnologie, omdat er op dit gebied in Amstelveen nog een wereld te winnen is. Daar
waar Amstelveen pretendeert een groene gemeente te zijn, behoort zij in duurzaamheid één van de
koplopers in ons land te zijn. Bij eventueel aangaan van nieuwe stedenbanden zou daarom moeten
worden gekeken naar steden waar Amstelveen van kan leren.

Werk en economie
Amstelveen is economisch een sterke gemeente. Maar de huidige crisis heeft laten zien dat dit niet
vanzelf zo blijft. Burgerbelangen wil daarom dat de gemeente zich voortdurend inspant om
Nederlandse en buitenlandse bedrijven ertoe over te halen om zich in Amstelveen te vestigen. Zij
zorgen voor werkgelegenheid dicht bij huis. Dat geldt ook voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).
Juist het MKB is steeds weer kwetsbaar in crisistijden, terwijl het toch de banenmotor van ons land
wordt genoemd. Daarom moet de gemeente stimulerend en inspirerend zijn voor het MKB. Iets dat
ook geldt voor het groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel, de ZZP-ers. De als overbodig en
zinloos ervaren regelgeving moet kritisch worden bekeken en eventueel worden geschrapt.

Schiphol
Amstelveen ligt dicht bij Schiphol en dat heeft zijn voor- en nadelen. Een voordeel is het voor onze
inwoners die veel reizen en een ander voordeel is dat de luchthaven voor veel Amstelveners een
belangrijke werkgever is. Weer andere inwoners hebben hun baan bij een bedrijf dat in zijn bestaan
min of meer afhankelijk is van Schiphol. Aantrekkelijk voor Amstelveen is ook dat de nabijheid van
zo’n internationale luchthaven buitenlandse bedrijven aantrekt, die op hun beurt weer
werkgelegenheid bieden aan Amstelveense inwoners. Er is dan ook tamelijk veel begrip voor de
ambities van Schiphol en men ziet ook wel in dat een groei noodzakelijk is om de z.g. HUP-functie te
kunnen behouden, dat wil zeggen Schiphol als doorvoerhaven voor internationale passagiers.
In 2010 werd beloofd dat aan de hand van een nieuw geluidsnormenstelsel (VVA) het aantal
vliegbewegingen op de Buitenveldertbaan zou worden teruggebracht. Het tegendeel bleek waar. In
2012 was het gebruik van de Buitenveldertbaan met 25% toegenomen. De toezeggingen zijn dus niet
nagekomen. Dat zit bbA dwars. Dit alles heeft geleid tot een groot wantrouwen bij de Amstelveners.
Burgerbelangen vindt dat de Rijksoverheid en Schiphol niet open en eerlijk zijn over de berekening
van de geluidsoverlast bij de Buitenveldertbaan. In Amstelveen heeft bbA meermalen bezwaar
gemaakt bij de gemeente tegen de afwijkende berekeningen, evenwel zonder succes.
Burgerbelangen vindt dat Schiphol terug moet naar het z.g. 35 meetpuntenstelsel. Dit is een helder
en duidelijk handhavingstelsel. De partij vindt dat Schiphol niet meer het VVA- systeem (d.i. Vliegen
Volgens Afspraak) naar eigen goeddunken mag hanteren. Schiphol en de Rijksoverheid moeten het
vertrouwen bij de inwoners herstellen. Burgerbelangen wil dat er een einde komt aan het
interpreteren van cijfers naar eigen goeddunken, maar dat er ook een open en eerlijk beleid komt
dat voor iedereen te volgen is. Het gemeentebestuur van Amstelveen moet zich hiervoor sterk
maken. Burgerbelangen vindt ook dat er naar andere oplossingen moet worden gekeken, zoals de
aanleg van een tweede oost-westbaan of het langer maken van de Buitenveldertbaan, waardoor
vliegtuigen eerder kunnen opstijgen en wat verder van Amstelveen af kunnen landen.
Burgerbelangen is ook van mening dat de overheden niet steeds moeten proberen dichter bij de
aanvliegroutes te bouwen dan is afgesproken, terwijl bbA ook vindt dat nog eens goed onderzocht
moet worden in hoeverre een spreiding met Lelystad mogelijk is.

Openbaar vervoer
Burgerbelangen vindt dat Amstelveen in het regionale overleg over het openbaar vervoer in en rond
Amsterdam, onvoldoende aan zijn trekken komt. De voortdurende vervanging in de zomer van
sneltram 51 door bussen is verwarrend en klantonvriendelijk. Ook Amstelveen kampt met vergrijzing.
Dat maakt de behoefte aan een fijnmazig openbaar vervoer alleen maar groter. Het schrappen van
haltes langs bijvoorbeeld lijn 51 is in strijd met dat belang en voor bbA niet aanvaardbaar. Tevens
vindt bbA dat er een oplossing moet komen voor het ontbreken van OV - verbindingen vanuit Nes
aan de Amstel tijdens het weekeinde.

Veiligheid
Voor een goede woonomgeving en welzijn is veiligheid een belangrijke voorwaarde. Inbraken,
geweldsmisdrijven, zoals overvallen, diefstallen maar ook straatterreur en overlast, tasten het woonen leefgenot aan. Wie eenmaal een inbraak heeft ervaren, bedreigd is of voortdurend overlast
ondervindt, ervaart de impact van criminaliteit. Waar Amstelveen voor een groot deel wordt
geconfronteerd met veelplegers, is het zaak dat hier snel en adequaat op wordt gereageerd o.a. door

een goede terugkoppeling naar de slachtoffers. Burgerbelangen (bbA) zal erop blijven aandringen
dat de politie investeert in opsporing en vervolging. Dit op basis van een goede informatiepositie en
risicoanalyses en in goede samenwerking met de Amstelveense bevolking. De Amstelveners zijn
gediend met informatie over waar en hoe en met toegesneden preventieadviezen. Daarnaast spelen
de ogen en oren van de Amstelveners een belangrijke rol bij deze informatie. Het is bij criminaliteit
net als met gras: je moet het kort houden.

Verkeersveiligheid
Burgerbelangen is blij dat in de periode 2012/2013 maar liefst 10 miljoen euro werd uitgetrokken
om een aantal gevaarlijke kruispunten, zoals Van der Hooplaan/Lindenlaan, Keizer Karelweg/Graaf
Aelbrechtlaan en Keizer Karelweg/ Groen van Prinstererlaan aan te pakken. De aanleg van rotondes
op deze kruispunten moet de verkeersveiligheid verbeteren. Dat neemt niet weg dat bbA op het
punt van verkeersveiligheid een grote alertheid eist. Het verkeer wordt steeds intensiever en is in
voortdurende ontwikkeling. Zo’n nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld het verkeer op de fietspaden.
Gewone fietsers, berijders van elektrisch aangedreven fietsen, hard rijdende sportfietsers, scooters,
scootmobielen, wagentjes van gehandicapten enz. maken allemaal gebruik van fietspaden. Hierdoor
zijn de verschillen in snelheid enorm toegenomen, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Weliswaar is
Amstelveen in deze kwestie gebonden aan het landelijk beleid, maar bbA dringt er op aan deze
ontwikkeling toch te blijven volgen en waar mogelijk maatregelen te nemen om de veiligheid op de
fietspaden te vergroten.

Onderwijs
Burgerbelangen is verheugd over sterk verbeterde huisvesting van het onderwijs in de afgelopen
jaren met fraaie nieuwe schoolgebouwen tot gevolg. Maar bbA blijft ook volharden in zijn streven
om te investeren in brede scholen. Scholen naar internationaal voorbeeld zullen Amstelveen op de
kaart zetten als stad waar leren en opleiden vanuit maximale condities plaatsvinden.
Daarnaast ziet bbA graag dat het proefproject, dat op initiatief van bbA heeft plaats gevonden op het
Amstelveen College, afdeling VMBO-t, een breder draagvlak krijgt. Het betreft hier een proef om
vervroegde schooluitval tegen te gaan volgens de brede school gedachte. Dit houdt in dat er langer
op school wordt gezeten, met een gedifferentieerd aanbod van cultuur, sport en muziek, naast het
reguliere lespakket. De jeugd kan zich hierdoor positief ontwikkelen in een goede combinatie van
studie en ontspanning, met oog voor sport, kunst en cultuur. De waardering voor het onderwijs zal
groeien en schooluitval wordt beter in de hand gehouden. In tijden van crisis valt hierbij ook te
denken aan verlenging van de leerplicht, waardoor jonge mensen zich beter kunnen voorbereiden op
hun entree in een dan krappe arbeidsmarkt. In de komende periode wil bbA op dit gebied nieuwe
initiatieven nemen.

Jeugdbeleid
Jeugdbeleid moet als onderdeel van het beleid voor welzijn voor alle Amstelveners worden
aangepakt. Hierbij dient men rekening houden met de unieke positie van Amstelveen met zijn
veengronden, groen, ruimte, speel- en sportvoorzieningen. Dit komt er voor bbA op neer dat,
rekening houdend met de verschillende leeftijdsgroepen en de daarbij behorende interesses,
Amstelveen een pakket voor ontspanning, spanning en recreatie moet bieden. Daarbij dient men zich
te realiseren dat Amstelveen, anders dan Amsterdam, voor feestende en sensatiezoekende jongeren
nooit echt de plaats kan zijn. Burgerbelangen is daarom terughoudend als het gaat om het
organiseren van permanente feest- en houseactiviteiten. Die terughoudendheid geldt ook voor het

inrichten en faciliteren van jeugdhonken en dergelijke, waarvan de praktijk heeft geleerd dat
hiermee slechts een kleine, in gedrag afwijkende groep jongeren wordt bediend. Wel meent bbA dat
in samenwerking met politie en jeugdautoriteiten een snelle en vroegtijdige opvang en begeleiding
nodig is voor jongeren die dreigen te ontsporen.

Wijken
Burgerbelangen wil een partij zijn voor, door en van Amstelveners. Daarom begrijpt de partij dat
veel bewoners gebeurtenissen en situaties dicht bij huis heel belangrijk vinden. Om die reden
onderhoudt bbA regelmatig contact met de wijkplatforms. Om te horen wat er in de wijk leeft is er
altijd een vertegenwoordiger namens de partij aanwezig op de vergaderingen van de wijkplatforms.
Op de website van bbA www.burgerbelangen-amstelveen.nl en op www.amstelveenkiest.nl wordt
steeds een kort verslag gepubliceerd van de vergaderingen van de wijkplatforms. Burgerbelangen
vindt dat de gemeente de bewoners moet stimuleren vrijwilligerswerk in hun wijk te doen.
Wijkplatforms vindt de partij belangrijk, zij zijn immers de oren en ogen van de gemeenteraad.
Bovendien ervaart bbA dat de wijkcentra een belangrijke functie hebben als ontmoetingsplaats voor
bewoners van alle leeftijden en gezindten. De partij wil dat er meer wijkgericht wordt gewerkt en dat
burgerinitiatieven en zelfredzaamheid worden gestimuleerd. Burgerbelangen vindt het plan van de
wijk Elsrijk voor een modern nabuurschap zeer waardevol en zal verspreiding van dit idee in de
andere wijken zeker stimuleren. Modern nabuurschap houdt volgens het “Stadsdorp” Elsrijk in dat de
bewoners elkaar diensten leveren op menselijke schaal.

Sport en bewegen
Burgerbelangen erkent het belang van (breedte-)sport als bindmiddel in de samenleving. Men hoeft
maar te zien hoe alle lagen en stromingen van de bevolking bij grote successen zich massaal en
eensgezind achter onze sporthelden en nationale teams opstellen. Sport en bewegen bevorderen in
algemene zin de gezondheid en kunnen overgewicht tegengaan. In het bijzonder in teamsporten
leren de deelnemers rekening te houden met elkaar en beslissingen te accepteren.
Gezien de grote waarde van sport vindt bbA dat de toegang tot sport en bewegen zo laagdrempelig
mogelijk moet worden gehouden en dat de deelname daaraan moet worden gestimuleerd. Daarom
moet de overheid breedtesport en competitiesport ruimhartig faciliteren. De partij prijst zich
gelukkig dat - vooral in de afgelopen jaren - de sportvoorzieningen in Amstelveen dichtbij de
bewoners zijn aangelegd en van hoogwaardige kwaliteit zijn. Die bijzonder gunstige situatie kan nog
beter worden benut, indien de sportverenigingen hun complexen gedurende meerdere uren
beschikbaar stellen voor activiteiten van de bewoners in hun omgeving. Burgerbelangen meent dat
een intensievere samenwerking tussen sportverenigingen en scholen tot een nog betere benutting
van de sportcomplexen kan leiden. Experimenten op dit gebied behoren door de gemeente te
worden gestimuleerd. De partij vindt wel dat nog meer aandacht moet worden besteed aan
bewegen voor ouderen. Met kleine faciliteiten bij de ouderencentra kan dit worden gestimuleerd.
Topsport kan een aanmoedigend effect hebben op de jeugd en kan tevens dienen als middel om de
naam van Amstelveen uit te dragen bij wijze van citymarketing. Burgerbelangen is van mening dat
topsport eigenlijk moet ontstaan als gevolg van “opwaartse druk” vanuit de verenigingsonderbouw,
iets dat met name bij hockey te zien is. De grootte van de jeugdafdelingen en de kwaliteit van de
opleiding hebben recentelijk bijvoorbeeld verenigingen als HIC en Myra op een natuurlijke wijze

omhoog gestuwd tot het nationale topniveau. Burgerbelangen vindt dat ook zo’n beleid steun
verdient van de overheid.
In 2012 heeft bbA een eigen visie op sport, recreatie en bewegen gepubliceerd, die op de website is
te lezen.

Kunst en Cultuur
Burgerbelangen streeft naar een goed functionerende kunst- en cultuursector. In tijden van
bezuinigingen bestaat bij overheden snel de neiging om te snijden in de ondersteunende budgets
voor Kunst en Cultuur. Maar wat met grote zorg in vele decennia is opgebouwd mag niet, zonder
alternatieven te stellen, worden bedreigd door een bezuinigingsronde.
Evenals bij onze Heemparken hebben we te maken met cultureel erfgoed in de vorm van de
Bibliotheek, de Muziekschool en daaraan gelieerde activiteiten, zoals ensemblespel, dans, poppodia
en dergelijke, de Schouwburg met haar grote diversiteit aan voorstellingen en activiteiten en
natuurlijk enkele toonaangevende musea, waarvan het Cobra Museum en het Museum Jan van der
Togt vaandeldragers zijn.
Burgerbelangen (bbA) is van mening dat het in stand houden van activiteiten op het gebied van Kunst
en Cultuur samen moet vallen met de betrokkenheid van de burger. Participatie van de burger in de
kunst- en cultuursector moet daarom gestimuleerd worden. De partij vindt het redelijk om de burger
te vragen zich hiervoor in te zetten en zo nodig ook financieel hieraan bij te dragen.
De verankering van Kunst en Cultuur behoort in het onderwijs te beginnen. Burgerbelangen
Amstelveen wil zich ervoor inzetten om Kunst en Cultuur weer die plaats in het onderwijs te geven
die noodzakelijk is om jonge inwoners van Amstelveen vertrouwd te maken met uitingen van Kunst
en Cultuur. Daartoe moet op scholen een impuls worden gegeven.

Cultuur en Samenleving
Amstelveen kent onder haar inwoners een grote verscheidenheid aan culturen. Het is van belang om
inwoners, die uit een andere culturele omgeving komen, op een open en vanzelfsprekende manier te
integreren in onze samenleving. Dit met respect voor elkaars achtergronden en ontwikkeling.
Culturele uitingen van alle culturen dienen met respect te worden bezien en waar nodig of wenselijk
te worden ondersteund. Het onderwijs kan bij deze integratie een belangrijke rol spelen. Maar de
verantwoordelijkheid voor integratie mag niet uitsluitend bij de bedoelde groep worden neergelegd;
die ligt bij de hele samenleving.
Burgerbelangen is voorstander van een beleid waarbij alle partijen gelijk worden beoordeeld, maar
zal ook eisen stellen aan de mate van bereidheid tot integratie. Een dergelijk tweerichtingsverkeer is
van groot belang voor het verkrijgen van wederzijds respect.

Vrijwilligerswerk
Het is zeker dat in de komende jaren minder geld beschikbaar zal zijn om vele sectoren in onze
samenleving te ondersteunen. Nu al wordt - en terecht - in toenemende mate een beroep gedaan op
vrijwilligers. Nieuwe ontwikkelingen stellen echter ook vrijwilligers voor nieuwe problemen. Daar

waar de overheid steeds meer taken aan hen overdraagt en daardoor van hen ook steeds meer
kennis wordt verwacht, is het redelijk dat die overheid actief is bij het werven van vrijwilligers en
bijdraagt aan de verhoging van hun kennis en deskundigheid en zo nodig hen begeleidt.

Communicatie
In de afgelopen jaren zijn er verscheidene fricties ontstaan tussen burgers en overheid. Met name
omdat burgers zich overvallen voelden door acties en plannen van de gemeente. De burgers kregen
het gevoel dat er over hen werd beslist, zonder dat zij zelf iets konden inbrengen. Burgerbelangen
Amstelveen wil daarom gemeentelijke plannen, die burgers aangaan omdat zij er direct mee te
maken krijgen, eerst aan de betrokkenen voorleggen, voordat de gemeente met een definitief
voorstel komt. De partij vindt dat er voor dit soort projecten een communicatiedraaiboek hoort te
zijn. Dat voorkomt onnodige irritaties. Bovendien heeft de ervaring van de laatste jaren geleerd dat
burgers ook zelf met goede (soms betere) ideeën kunnen komen. Die burgercreativiteit mag niet
worden genegeerd. Tegelijkertijd biedt een goede en open communicatie de kans om aan inwoners
uit te leggen, waarom iets wel of niet kan. Want ook dat moet de Amstelvener zich realiseren: de
overheid kan niet iedereen tevreden stellen.

Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Amstelveen behoort tot de drie hoogst gewaardeerde gemeenten om in te wonen, te leven en te
werken. Er is alle reden voor om in volle tevredenheid in Amstelveen te wonen. Toch ziet bbA tot
haar spijt dat ook in Amstelveen de discussies, de kritiek en de verwijten harder en feller worden.
Men lijkt steeds minder bereid te zijn zich te verplaatsen in de gedachten en het handelen van een
ander. Het is terecht dat men opkomt voor het eigen recht, maar dan moet men wel de daarbij
behorende verplichtingen accepteren. Goede omgangsvormen, redelijk overleg en rekening houden
met elkaar, behoren tot de bijzondere karakteristieken van het woongenot in Amstelveen. Als de
partij die opkomt voor het specifieke karakter van Amstelveen, vindt bbA dat alles moet worden
gedaan om die sfeer in onze gemeente te behouden. Uiteraard meent bbA ook dat zaken, waar men
vraagtekens bij kan plaatsen of die gewoon fout zijn gegaan, door de burgers kritisch moeten worden
gevolgd. Maar daarnaast roept bbA de inwoners op zoveel mogelijk bij te dragen aan het hoge leefen woongenot in Amstelveen. Tegelijkertijd vindt de partij dat de gemeente ideeën en initiatieven,
die de sfeer en het woon- en leefklimaat versterken, moet stimuleren en ondersteunen.
Amstelveen, februari 2014

bbA website: www.burgerbelangen-amstelveen.nl en www.amstelveenkiest.nl

