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Door lijsttrekker Sebastiaan Capel 
 
Na de verkiezingen in maart 2014 verandert er van alles in het politieke bestuur van Amsterdam: de 
stadsdelen worden bestuurscommissies. Maar wat niet zal veranderen is de aanwezigheid van een 
stevige D66-fractie in Amsterdam Zuid. Wij zullen vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed politiek 
en democratie zo dicht mogelijk bij de bewoners en ondernemers in Zuid brengen. En we geven ruim 
baan aan ideeën en initiatieven van die bewoners en ondernemers, uitgaande van hun eigen kracht. 
Deze twee uitgangspunten zijn de basis voor onze inzet in de nieuwe bestuurscommissie. 
 
Het stadsdeel Zuid heeft bijna 140.000 inwoners - meer dan Maastricht of Leiden - en biedt talloze 
verschillende woon- en leefomgevingen. Buitenveldert is anders dan het Museumkwartier. Het 
Hoofddorpplein en omgeving verschilt met die van de Diamantbuurt. De Pijp en de Rivierenbuurt 
hebben drukke delen om uit te gaan en te winkelen, maar ook hele rustige delen. En dan groeit en 
bloeit de Zuidas ook steeds meer als plek om te werken en te wonen. 
 
Die verscheidenheid betekent dat het van belang is om politiek dicht bij bewoners en ondernemers 
te brengen. Met kaders die voor de hele stad gelden, maar in de uitvoering afgestemd zijn op onze 
buurten en wijken. Met invloed van bewoners en ondernemers. Want zij weten vaak het beste wat 
goed is voor hun buurt.  Het stadsdeel kan mensen helpen zelf vorm te geven aan hun buurt. Daar 
zullen wij ons als D66 voor inzetten. 
 
Ruimte geven is onze centrale gedachte. Ruimte voor de middeninkomens op de woningmarkt. Voor 
ondernemers om een bedrijf te beginnen en door te groeien. Ruimte voor bewonersinitiatieven. 
Voor stadsgezinnen om hun kinderen op te zien groeien. Ruimte voor ontwikkeling via goed 
onderwijs in de buurt. En ruimte voor bewoners en bezoekers om te genieten van cultuur. 
 
In dit verkiezingsprogramma leest u hoe wij deze gedachten vorm gaan 
geven in Amsterdam Zuid van 2014 tot 2018.  
 
Herkent u de analyses?  
Deelt u onze visie? 
Steunt u onze oplossingen?  
 
Op 19 maart 2014 is de keuze aan u. 
 
Sebastiaan Capel 
Lijsttrekker D66 Amsterdam Zuid  

  

Voorwoord 
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Sociaal-liberale richtingwijzers van D66 
 
In dit programma gaan wij in op de zaken waar wij ons in de periode 2014-2018 op willen richten. 
Een aantal belangrijke thema’s in deze periode zijn nu al duidelijk. Zo zullen de nieuwe taken van de 
deelraad in de zorg en de tegelijkertijd aangekondigde bezuinigen op het budget daarvoor zonder 
twijfel een belangrijk onderwerp worden. Niet alles laat zich echter even gemakkelijk voorspellen, we 
hebben helaas geen glazen bol. Om ondanks dat toch wat houvast te geven, hier eerst de sociaal – 
liberale richtingwijzers van D66. Zodat u, ook wanneer de zaken anders lopen dan verwacht werd bij 
het opstellen van dit programma, weet waar u bij D66 van op aan kunt. 
1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij 
willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte 
geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. 
Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de 
overheid kan doen. 
 
2.  Denk en handel internationaal 
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke 
effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons 
binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar 
een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op 
basis van feiten. 
 
3.  Beloon prestatie en deel de welvaart 
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid 
ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk 
mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij 
willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen 
beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het 
vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen 
in het maatschappelijke en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor 
mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
4.  Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de 
mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. 
We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de 
discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu 
beargumenteerd wordt. 
 
5.  Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke 
integriteit, geweldloze oplossingen van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid 
van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons 
centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen onze 
gezamenlijke grondrechten. 
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> Waarborg hoge kwaliteit en veiligheid kinderopvang  

> Jonge kinderen naar school in de eigen omgeving: 

voldoende (als nodig: meer) plek in het basisonderwijs 

> Plaatsingsbeleid scholen zal gelijk en duidelijk zijn  

> Bevorder betrokkenheid ouders bij het onderwijs  

> Integreer school en naschoolse activiteiten op één 

locatie (brede schooleducatie) 

> Tolerantie en respect voor religieuze scholen 

> Meer buitenschoolse activiteiten en stageplaatsen  
 
 

Het begint met onderwijs. Daarom heeft onze wethouder Simone Kukenheim in 

stadsdeel Zuid intensief aandacht besteed aan de verbetering van de kwaliteit 

hiervan, zowel in het basis- als middelbaar onderwijs. Ze sprak met de basisscholen 

in Zuid af gelijke behandeling in de plaatsing van kinderen na te streven, stimuleerde 

mentoraten voor leerlingen die overgaan van basis- naar middelbaar onderwijs en 

zette in op kwaliteitsverbetering van de kinderopvang. Daarmee zijn we er wat ons 

betreft echter nog niet. Graag zet D66 zich de komende vier jaar weer in voor verdere 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in ons stadsdeel. Een stadsdeel dat 

bestaat uit een heterogene samenleving waar diversiteit in methodiek en religie 

gewaarborgd blijven in het onderwijs en de kwaliteit  voorop staat.  

 
 
Voornemens 
D66 blijft de hoge kwaliteit en een veilige 
kinderopvang waarborgen in het stadsdeel 
door de aanbiedende partijen in Zuid te 
verbinden en te stimuleren hetzelfde niveau 
te behalen door gezamenlijke afspraken te 
maken.   
 
D66 wil een grotere rol voor ouders bij het 
verzorgen van een kwalitatief goede opleiding 
van hun kind. D66 streeft naar een groeiende 
ouderbetrokkenheid op scholen, bijvoorbeeld 
door de inzet van ouderpanels of ouderraden 
op scholen.  
 

D66 vindt het belangrijk dat jonge kinderen 
naar school kunnen op een basisschool in de 
buurt, en dat er transparantie is over het 
aanname- en plaatsingsbeleid van 
basisscholen. Voor ouders moet het heel 
helder zijn op welke manier een basisschool 
bepaalt of er wel of geen plek voor hun kind 
is. D66 staat voor de voortzetting van een 
gelijk plaatsingsbeleid op basis- en 
middelbaar onderwijs en voor het vergroten 
van de capaciteit van scholen door nieuwe 
klassen te creëren. 
 
D66 zet zich in voor brede schooleducatie, 
waarbij school en naschoolse activiteiten door 

Onderwijs  
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verschillende, samenwerkende partijen op 
één locatie worden aangeboden. Een goed 
voorbeeld hiervan is de Bockesprong in de 
Hoofddorppleinbuurt. In de toekomst zien we 
een zelfde functie voor het integraal 
kindcentrum dat op de Zuidas komt en 
mogelijk ook dat op het Havenstraatterrein. 
Het veelzijdige aanbod van activiteiten sluit 
goed aan op de ontwikkeling van kinderen.  
 
Stadsdeel Zuid kent verschillende religieuze 
scholen. Helaas hebben deze soms bijzondere 
behoeften op het gebied van veiligheid. D66 
wil blijvende subsidie creëren om de veiligheid 
van de kinderen te waarborgen, zonder dat 
ouders daar financieel voor garant hoeven te 
staan. Ook wil D66 dat tolerantie en respect 
meer onderdeel gaan uitmaken van het 
onderwijs.  
 
Onderwijs speelt ook een rol in de 
gezamenlijke aanpak van probleemjongeren in 
Zuid. D66 wil de samenwerking tussen 
scholen, jeugdzorg, welzijnsorganisaties en de 
persoonlijke omgeving blijvend stimuleren om 
schoolverzuim tegen te gaan.  

 
Ook het bedrijfsleven kan een bijdrage leveren 
aan de strijd tegen schoolverzuim door het 
aanbieden van stageplaatsen, in het bijzonder 
aan leerlingen van het middelbaar 
beroepsonderwijs waar verzuim vooral een 
thema is. D66 zet zich daarom in om vraag en 
aanbod van stages zo goed mogelijk op elkaar 
aan te laten sluiten door een intensievere 
samenwerking tussen scholen en 
bedrijfsleven.  
 
D66 moedigt buitenschoolse activiteiten voor 
(laagopgeleide) jongeren, gericht op 
tolerantie, sport, passend onderwijs, 
loopbaankeuze en schuldhulpverlening aan. 
Hierbij kan gedacht worden aan de 
huiswerklessen, het ‘meidenwerk’ of de 
sportinstuif van Stichting Combiwel in het Huis 
van de Wijk de Pijp en de Edelsteen in de 
Diamantbuurt. D66 ziet daarnaast een 
belangrijke rol voor de welzijnsorganisaties bij 
het betrekken van ouders bij deze activiteiten.  
 

 
 
 

 
 
 

> D66 zet zich in voor behoud van het kunst- en 

cultuuraanbod in Amsterdam Zuid 

> Behoud kleinschalige cultuur in de wijk, bijv. de 

buurttheaters 

> Bevorder cultureel ondernemerschap  

> Aandacht voor kunst en cultuur op school 
 
 

D66 ziet het aanbod van kunst en cultuur in stadsdeel Zuid als groot belang voor 

bewoners en bezoekers (toeristen). D66 schenkt daarom aandacht aan de culturele 

infrastructuur en kunst in de openbare ruimte. Het Museumplein is het culturele 

centrum van Amsterdam en heeft internationale allure. Het draagt bij aan het imago 

Kunst en cultuur 
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van Nederland en zorgt voor veel inkomsten en werkgelegenheid in het stadsdeel. Dit 

is goed voor de uitstraling en aantrekkingskracht van de stad en daarom wil D66 dit 

behouden en versterken. Daarnaast geeft D66 om opleidingsfaciliteiten in kunst en 

cultuur. Door kinderen hier al vroeg mee in contact te laten komen, leren zij de 

waarde ervan kennen en kunnen zij hun culturele talenten ontwikkelen.  

 
Voornemens 
D66 zet zich in voor de culturele 
infrastructuur in stadsdeel Zuid. Denk hierbij 
aan kunst in de openbare ruimte, zoals de 
tweejaarlijkse expositie Art Zuid, maar ook het 
faciliteren van buurttheaters. Denk ook aan 
het Amstelpark en de Zuidas of de wijken 
Buitenveldert en Hoofddorpleinbuurt; locaties 
waar kunst een plek kan vinden in de 
openbare ruimte.  
 
D66 wil een plek bieden aan kleine 
buurttheaters, zoals het nieuwe theater dat 
ontwikkeld wordt op het terrein van het 
voormalige gemeentearchief. Theaters zoals 
Rialto, het Vondelparktheater en andere 
kleine buurttheaters moeten blijven bestaan 
en worden ontwikkeld om de lokale 
aantrekkingskracht van de wijk te laten 
groeien, talent een podium te bieden en kunst 
laagdrempelig en toegankelijk te maken voor 
publiek.  
 
D66 stimuleert eigen initiatieven van 
kunstenaars in Zuid. Dit willen we doen door 
ondernemers te stimuleren broedplaatsen 
aan te bieden in leegstaande panden, zoals bij 
Old School in de Mirandabuurt. Op deze 
manier kunnen tijdelijke kunstprojecten of 
creatieve bedrijven worden ontplooid. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het schildersatelier 
op het perron van station RAI. Aanvullend op 
het centrale programma erkennen wij het 
belang van kleine aanmoedigingssubsidies om 
het ondernemerschap van kunstenaars te 
stimuleren.  
 

Door uitwisselingsprojecten met 
internationale kunstenaars of artiesten wil 
D66 de aantrekkingskracht van de wijk 
bevorderen. Een voorbeeld hiervan is het 
project van bioscoop Rialto; waarbij een 
internationale filmkunstenaar tijdelijk het 
aanbod in deze bioscoop samenstelde.  
 
Het Museumplein is erg bekend en veel 
bezocht, maar mag nog meer een broedplaats 
zijn voor kunstenaars en een podium bieden 
aan zowel kleinschalige, lokale als 
internationale initiatieven. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan tijdelijke kunstprojecten op 
het plein, kunstpaviljoens waar kunstenaars 
werken aan het plein of internationale 
kunstevenementen. D66 stelt de 
betrokkenheid en de samenwerking met de 
buurt en de grote cultuurinstellingen op het 
Museumplein bij de ontwikkeling van zulke 
evenementen wel voorop.  
 
D66 wil kunst en cultuur in de brede zin 
stimuleren voor het onderwijs. Dit willen we 
doen door samenwerkingen tussen scholen en 
bestaande kunstinstellingen te stimuleren. De 
verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de 
bestaande instellingen zoals scholen, 
bibliotheken, de Muziekschool, het 
Conservatorium, de Rijksacademie en de 
Rietveldacademie. D66 moedigt 
samenwerkingsprojecten aan waarbij 
kinderen kennis maken met kunst en cultuur 
en ruimte wordt gecreëerd om talenten te 
ontdekken en ontwikkelen. Tevens mogen de 
grote academies meer worden opengesteld 
voor publiek.  
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> Aandacht voor vereenzaming ouderen, bijv. door 

buurtinitatieven en vroegtijdige signalering door 

doktersassistenten  

> Heldere informatie over zorg in Amsterdam Zuid 

> Investeer in huisvesting voor ouderen met zorghulp 

voor langere zelfstandigheid 

> Bevorder mantelzorg (en voorkom overbelasting) 

> Huizen van de Wijk worden zelfredzaam en geleid 

door bewoners zelf  

> Behoud Sportas en huidige sportvoorzieningen 

> Houd rekening met sportvoorzieningen bij het 

inrichten van de openbare ruimte 
 

In Zuid wonen veel ouderen, waarbij het gevaar van vereenzaming op de loer ligt. 

Daarnaast worden zij, nog meer dan andere groepen, geraakt door de aankomende 

bezuinigingen op (medische) zorg. De uitvoering van het zorgbeleid komt in handen 

van lokale overheden, met 15-40% minder budget. Hierdoor verdwijnen 

verzorgingstehuizen en zullen alleen nog verpleeghuizen blijven bestaan. Meer thuis- 

en mantelzorg is de toekomst. Om hier goed mee om te kunnen gaan is transparante 

en toegankelijke informatievoorziening over dit veranderde aanbod daarom van groot 

belang.  

 
Voornemens 
Het veranderende zorgaanbod doet een 
groter beroep op de zelfredzaamheid van 
mensen. D66 wil daarom maatschappelijke 
initiatieven op het gebied van welzijn 
stimuleren om vereenzaming en sociaal 
isolement tegen te gaan. Ook willen we 
maatschappelijke buurtinitiatieven 
ondersteunen die ontmoetingen tussen 
buurtbewoners realiseren. Hierbij kan gedacht 
worden aan initiatieven als Stadsdorp Zuid. 
Het stadsdeel moet deze initiatieven 
stimuleren door ze de ruimte te geven, 
expertise te verlenen en met de juiste mensen 
en instellingen in contact te brengen. 

 
Ook buurtbewoners hebben wat D66 betreft 
een rol in de bestrijding en signalering van 
sociaal isolement. D66 wil inzetten op 
preventie van eenzaamheid, door 
bijvoorbeeld de pilot met doktersassistenten 
uit te rollen in het stadsdeel. Zij blijken goed in 
staat om problemen vroegtijdig te signaleren 
bij ouderen en hebben ook een sociale 
functie. Daarnaast wil D66 lokale 
ondernemers hierbij betrekken. Zij kunnen 
door hun sociale functie problemen vaak in 
een vroeg stadium signaleren en zijn 
tegelijkertijd in een goede positie om ouderen 

Zorg, welzijn en sport 
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van informatie over maatschappelijke 
participatie te voorzien.  
 
D66 erkent het belang van een goede 
informatievoorziening van het veranderende 
zorgaanbod. Deze moet bereikbaar zijn voor 
iedereen, bijvoorbeeld door verbetering van 
de stadsdeelwebsite of de bereikbaarheid van 
het zorgloket. Daarbij moet specifiek voor 
ouderen een duidelijke informatievoorziening 
over openbaar vervoer zijn.  
 
Daarnaast moet de preventieve voorlichting 
aan mensen over volksgezondheid meer 
aandacht krijgen, zodat voorkomen wordt dat 
mensen ziek worden, bijvoorbeeld jongeren 
die leren leren hoe hun leefstijl invloed heeft 
op hun gezondheid. 
 
Door bezuinigingen en veranderingen in de 
financiering van zorg en huisvesting 
verdwijnen verzorgingstehuizen. Wij willen de 
mogelijkheid bieden deze tehuizen om te 
bouwen tot zelfstandige woonruimtes die, 
met de zorghulp dichtbij, aantrekkelijk zijn 
voor ouderen. Een voorbeeld hiervan is het 
verzorgingstehuis Amsteldijk. In deze huizen 
wil D66 gemeenschappelijke ruimtes maken, 
met plaats voor sociaal contact met de overige 
bewoners en andere mensen uit de buurt.  
 
D66 wil bewoners in Zuid aanmoedigen te 
participeren door een modern nabuurschap 
na te streven. Daarmee bedoelen we dat 
mensen via lokale maatschappelijke 
organisaties in contact gebracht worden met 
buren met een hulpvraag. Denk aan het 
platform BUUF, dat vraag en aanbod van 
buurtbewoners bij elkaar brengt.  
 
Ook wil D66 vrijwilligerswerk stimuleren in 
het stadsdeel. Bijvoorbeeld in de vorm van 
maatjesprojecten, die vereenzaming en 
sociaal isolement tegengaan. De vraag naar 
vrijwilligers wordt steeds groter, in de zorg, 
sport en cultuur. D66 wil zich daarom inzetten 
om nieuwe groepen vrijwilligers te bereiken 
door samen te werken met bestaande en 
innovatieve vrijwilligersorganisaties.  
 
Daarnaast wil D66 meer aandacht voor de 
mantelzorger. Door de veranderende situatie 

in de zorg komt er meer druk op de 
mantelzorger te liggen. Van belang is dat de 
mantelzorger niet overbelast raakt. Deze 
groep zorgers kan worden ontzien door 
ondersteuning en vroegtijdige signalering van 
ziektebeelden als dementie. Door juiste 
informatievoorziening kan professionele hulp 
tijdig ingeschakeld worden. Hierbij kan 
worden gedacht aan een mantelzorg-
consulente, of een mantelzorg café voor 
lotgenoten overleg. Tevens kan de gemeente 
ondersteuning bieden door het aanbieden van 
passende dagactiviteiten voor ouderen met 
dementie.  

Huizen van de Wijk en andere 
verzamelplekken van bewoners hebben een 
belangrijk sociale functie in het stadsdeel. Via 
welzijnsorganisaties worden in de Huizen 
activiteiten aangeboden aan verschillende 
groepen bewoners. Dit gaat sociaal isolement 
tegen én biedt mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van de (laagopgeleide) jeugd. 
D66 wil de mogelijkheid openen dat bewoners 
eigenaar worden  van in ieder geval één van 
de Huizen van de Wijk. Op die manier wordt 
het activiteiten aanbod in het Huis volledig 
vraaggericht. Dit bevordert de sociale cohesie 
in het stadsdeel. Een voorbeeld van een 
dergelijk initiatief is buurthuis de Meevaart in 
de Indische buurt.  

  
Sport en bewegen is gezond en heeft 
daarnaast ook een belangrijke sociale functie. 
Sport zorgt voor ontmoeting, samenwerken 
en betrokkenheid. D66 ziet dat 
sportverenigingen een belangrijke 
maatschappelijke functie hebben en 
stimuleert die rol. In Zuid zijn er goede 
voorzieningen op dit terrein, denk aan de 
Sportas, en die willen we zo houden. 
 
D66 wil echter dat Amsterdammers ook de 
mogelijkheid hebben om buiten sportparken 
te sporten en daarmee rekening houden bij de 
inrichting van de openbare ruimte. Dit kan 
bijvoorbeeld door middel van 
sportvoorzieningen in parken en op pleinen. 
Daarnaast moeten de sportvelden in 
Amsterdam Zuid goed en veilig bereikbaar 
zijn, in het bijzonder voor kinderen.



Verkiezingsprogramma D66 Amsterdam Zuid   2014 – 2018 
 

 

13 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

Ruimte  

voor  

Werken  



14 

 
 
 

 

> Zorg voor een goede mix in de locale economie: 

winkelaanbod, zakelijke dienstverlening en creatieve 

sector zijn in balans 

> Sta open voor (tijdelijke) en nieuwe projecten, zodat 

ondernemers en bewoners zich kunnen ontplooien 

> Maak bestemmingsplannen flexibeler zodat beter 

ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen.  

> Versterk winkelgebieden, bijv met winkelstraat -

managers en Bedrijven Investeringszones (BIZ)  

> Geef marktinitiatieven de ruimte, zowel de bekende 

markten als de kleine thema- en buurtmarkten 

> Laat gemeentelijke dienstverlening goed aansluiten op 

de behoeften van buitenlandse werknemers (expats)  

> Streef naar verdere ontwikkeling en meer 

levendigheid op de Zuidas, waarbij belangen van 

omwonenden beschermd blijven 
 

Veel ondernemers en bewoners hebben last van de huidige economische situatie. 

Daarnaast is er een verschuiving van de voorkeuren en gedrag van consumenten 

gaande,  zoals de opkomst van het kopen via internet. D66 wil ondernemers en 

bewoners de ruimte geven voor eigen initiatief, zodat zij beter en sneller in kunnen 

spelen op zulke ontwikkelingen. 

 

Voornemens 
Wij willen ruimte creëren voor 
'dubbelfuncties' van ondernemingen, zoals 
winkels die zich richten op de verkoop van 
boeken en koffie. Een mooi voorbeeld is Sid 
Lee in de Pijp, dat een atelier, galerie en café 
in één is. Deze initiatieven mogen daarom 
geen problemen ondervinden bij het 
verkrijgen van vergunningen, zoals op dit 

moment soms nog wel het geval is. Stadsdeel 
Zuid moet proactief ondernemers 
ondersteunen met de afgifte van dergelijke 
vergunningen.  
 
Ondernemers en bewoners moeten zoveel 
mogelijk in vrijheid nieuwe ideeën kunnen 
ontplooien. D66 wil dat het stadsdeel daarom 
blijft openstaan voor (tijdelijke) experimenten 
of projecten. Daarbij valt te denken aan 

Economie & ondernemerschap 
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nieuwe soorten bedrijvigheid zoals de 
ZuiderMRKT, kunstprojecten als ArtZuid en 
pop-up initiatieven als Hutspot en het al 
eerder genoemde Sid Lee. Indien dergelijke 
initiatieven zich bewijzen en laten zien 
duurzaam te zijn, moeten zij van D66 een 
permanente vergunning kunnen krijgen. 
 
Een stad is continu in beweging. Voor de 
leefbaarheid, levendigheid en bedrijvigheid 
van buurten is het belangrijk dat het stadsdeel 
inspeelt op veranderende omstandigheden, 
zoals leegstand. D66 vindt daarom dat 
bestemmingsplannen niet in lood gegoten 
moeten zijn en meer ruimte moeten laten 
voor dubbelbestemmingen. Door ruimte te 
laten voor verschillende functies in een pand 
blijven bestemmingsplannen flexibeler en 
zodoende kan het stadsdeel sneller en beter 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 
Tegelijkertijd moet het stadsdeel de wettelijke 
procedures en termijnen om een 
bestemmingplan aan te passen strakker gaan 
toepassen. 
 
De markt is een broedplaats van 
ondernemerschap, een belangrijke sector voor 
werkgelegenheid en een bron van sociale 
samenhang en cohesie in een wijk. Ook maken 
ze het stadsdeel een aantrekkelijke 
bestemming voor toeristen. D66 wil dat het 
stadsdeel dit soort marktinitiatieven ruimte 
geeft. Daarbij denken we niet alleen aan de 
bekende Albert Cuypmarkt, maar juist ook aan 
kleine buurt- en themamarkten zoals de 
ZuiderMRKT.  

D66 wil daarnaast dat het stadsdeel samen 
met de Gemeente Amsterdam de organisatie 
van markten in de stad vernieuwt met één 
centrale marktmeester, één loket voor 
marktkooplieden en een systeem van 
roulerende marktmeesters, zodat kennis zich 
verspreidt over de stad en omkoping wordt 
tegen gegaan.  

D66 streeft naar een goede mix van diverse 
bedrijven met diverse producten en diensten 
voor iedereen. Er moet een balans zijn tussen 
zakelijke dienstverlening, de creatieve sector 
en stadsverzorgende bedrijven/ambachten 
(bijvoorbeeld meubelmakers, garage 

plaatwerkers en drukkers). Voor deze laatste 
categorie is bijvoorbeeld het bedrijventerrein 
Schinkel een belangrijke vestigingsplek. Als 
het aan D66 ligt blijft hier een plek voor 
dergelijke bedrijven, ook bij verandering van 
dit gebied. In het algemeen zullen we ons 
inzetten om ook dit soort ondernemingen 
voor het stadsdeel te behouden. 

Dit doen we niet alleen omdat we geloven in 
een divers stadsdeel in alle opzichten, maar 
ook omdat ambachtsbedrijven 
(opleidings)kansen bieden in aanvulling op het 
beroepsonderwijs.  
 
Om te zorgen voor een divers winkelaanbod, 
wil D66 streven naar een blijvende plaats voor 
buurtwinkels in het stadsdeel. Deze zijn 
echter erg afhankelijk van betaalbare locaties 
die steeds schaarser zijn in Amsterdam Zuid. 
Buurtwinkels zullen daarom de mogelijkheid 
moeten krijgen zich in de minder dure 
zijstraten van de grote winkelstraten te 
kunnen vestigen. Daarvoor moeten 
bestemmingsplannen makkelijker te wijzigen 
zijn, waarbij wel belangrijk is dat dit in 
samenspraak gebeurd met 
vastgoedeigenaren, ondernemers en de 
bewoners uit de buurt. Ook kan er in bepaalde 
straten een maximum worden gesteld aan het 
toegestane winkeloppervlak, zodat kleinere 
winkels zich hier kunnen vestigen. 
 
Een verscheidenheid van winkels is zowel 
goed voor de aantrekkingskracht van 
winkelgebieden als voor de consument. De 
inzet van winkelstraatmanagers is op dit 
gebied succesvol gebleken. D66 wil daarom 
winkelstraatmanagers blijven ondersteunen, 
ook om de organisatiegraad van winkeliers en 
ondernemers te verhogen.  

Het stadsdeel moet bij lokale ondernemers 
het nut van winkeliersverenigingen blijven 
benadrukken. D66 ziet de experimenten met 
Bedrijven Investeringszones (BIZ) als een goed 
voorbeeld voor het versterken van het 
gezamenlijke belang van winkeliers in een 
straat.  

Ook in het kader van veilig ondernemen is het 
van belang dat ondernemers zich verenigen. 
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Dit maakt overleg makkelijker en efficiënter. 
Als voorbeeld stelt D66 de Beethovenstraat 
die in 2013 een tweede KVO (Keurmerk Veilig 
Ondernemen) ster ontving. 
Winkelstraatmanagers kunnen hierin een 
belangrijke schakel zijn. D66 is voorstander 
dat de stadsbrede subsidie voor veilig 
ondernemen blijft bestaan.  
 
Amsterdam Zuid herbergt het internationaal 
gerenommeerde congrescentrum de RAI. De 
beurs- en congressector zorgt voor veel 
werkgelegenheid in het stadsdeel en de stad 
in het algemeen. De ondernemers in de 
Scheldestraat en het Europaplein hebben nu 
al veel profijt van de vele congresgangers en 
als de Noord-Zuid lijn straks gereed is, kan dat 
alleen maar beter worden. D66 wil daarom 
dat het stadsdeel oog houdt voor deze 
belangrijke sector en nieuwe ontwikkelingen 
hieromtrent ondersteunt.  
 
In het stadsdeel zijn veel internationaal 
opererende bedrijven gevestigd, die daarmee 
een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale 
economie. D66 is daarom van mening dat de 
gemeentelijke dienstverlening goed moet 
aansluiten op de behoeften van buitenlandse 
werknemers, om op deze manier als stadsdeel 
aantrekkelijk te blijven voor deze bedrijven en 
hun expats. Zo moet bijvoorbeeld 

gemeentelijke informatie ook in het Engels 
beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor 
buitenlandse studenten, omdat de ervaring 
leert dat veel van hen in Nederland blijven na 
het afronden van hun studie.  
 
De Zuidas trekt hoogopgeleide werknemers 
en internationale bedrijvigheid aan voor de 
stad Amsterdam. Dit dankzij de aansluiting op 
Schiphol, de stad en de hoge concentratie van 
grote internationale bedrijven. D66 is 
onverminderd voorstander van de verdere 
ontwikkeling van de Zuidas door de stad in 
samenwerking met het Rijk en private 
partners. 
 
D66 wil de Zuidas aantrekkelijker maken, qua 
uiterlijk en sfeer. Dit willen we bereiken door 
de Zuidas meer maatschappelijke functies te 
geven zoals speeltuinen, kinderopvang, school 
en het faciliteren van de ontwikkeling van 
culturele functies en uitgaansgelegenheden. 
Naast het verbeteren van de Zuidas voor de 
bewoners, willen we door het toevoegen van 
een museum, markt of bioscoop ook mensen 
van buiten het gebied aantrekken. 
Omwonenden mogen echter niet de dupe 
worden van een populaire Zuidas, in de vorm 
van bijvoorbeeld onvoldoende parkeerplekken 
of een slechtere ontsluiting.  
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> Laat lokale ondernemers stageplekken creëren  

> Aandacht voor kwetsbare situatie van ZZP’ers, omdat 

veel sociale regelingen voor hen niet gelden  

> Bied schuldhulpverlening actief aan, vooral voor 

jongeren   
 

De Nederlandse economie is nog niet uit de recessie. De werkloosheid loopt op en 

veel mensen hebben problemen met schulden door het wegvallen van hun inkomen 

of de verminderde waarde van hun huis. Volgens D66 heeft iedereen in eerste 

instantie een eigen verantwoordelijkheid om door de crisis te komen. Kwetsbare 

groepen willen we echter helpen, niet door middel van subsidies maar door ze te 

ondersteunen met behulp van bijvoorbeeld onderwijs en informatievoorziening over 

werk en inkomen.  

 
Voornemens 
D66 wil (lokale) ondernemers aanzetten tot 
het creëren van stageplekken om te zorgen 
voor een goede aansluiting tussen opleiding 
en een baan voor jongeren, bijvoorbeeld zoals 
dit in Amsterdam Nieuw-West al gebeurde 
door het initiatief ‘Kamers met Kansen’ van 
onder andere Stichting Combiwel.  
 
D66 zal zich ook inzetten voor zelfstandig 
ondernemers (zzp-ers). Deze groep kan 
aanspraak maken op geen, of veel minder, 

voorzieningen bij werkloosheid en is daardoor 
erg kwetsbaar gebleken. We willen 
voorkomen dat zzp-ers in de armoede vallen. 
Samen met hen willen we naar realistische 
oplossingen zoeken om de kansen op werk te 
vergroten.   
 
Daarnaast ziet D66 het belang van actieve 
schuldhulpverlening, vooral gericht op 
jongeren. Deze kan bijvoorbeeld worden 
aangeboden in Huizen van de Wijk.  

 
  

Inkomen en participatie 
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Ruimte  

voor  

Wonen  
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> Wonen is toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen:, 

speciale aandacht voor (en meer) geschikte woningen 

voor ouderen, studenten en stadsgezinnen 

> Bevorder modale huur, nieuwbouw tot 2020 in Zuid is 

vooral voor dit segment  

> Geef huiseigenaren keuze om erfpachtgrond te kopen  

> Maak een einde aan onduidelijkheid bij einde van de 

canonperiode  
 

Zuid is een aantrekkelijk stadsdeel om te wonen en vervult een belangrijke rol bij de 

realisatie van de Amsterdamse ambitie een aantrekkelijke (internationale) 

vestigingslocatie te zijn. Ruimte voor nieuwbouw is schaars, maar de ruimte die er is 

moet blijven benut: nieuwbouwplannen voor het Stadionplein, Havenstraatterrein en 

de Zuidas worden op dit moment gerealiseerd. Net als in de rest van Amsterdam, is er 

in Zuid echter een overschot aan sociale huurwoningen vergeleken met de mensen 

met lage inkomens waarvoor deze bedoeld zijn. Door het regeringsbeleid komt een 

gedeelte van deze sociale huurwoningen terecht in het vrije, geliberaliseerde segment. 

Deze worden echter meestal aangeboden in het hoge segment, met een huurprijs van 

boven de €950 per maand. Wat in grote mate ontbreekt zijn ‘modale huurwoningen’: 

van tussen de €681 en €950 per maand. Dus willen we bijzondere aandacht voor 

modale huur in het stadsdeel.  

 
Voornemens 
D66 wil dat Amsterdam Zuid een gemengd 
stadsdeel wordt met een diversiteit aan 
woningen voor alle bevolkingsgroepen, van 
rijk en arm, jong en oud, allochtoon en 
autochtoon. Om dat te bereiken wil D66 dat 
het stadsdeel bijzondere aandacht heeft voor 
modale huur, omdat huizen voor deze groep 
en prijsklasse op dit moment vrijwel 
ontbreken. Hiervoor zal het grootste deel van 
de nieuwbouw tot 2020 in het modale 
huursegment moeten vallen. Dit biedt ook 
kansen voor stadsgezinnen met een 
middeninkomen waarvoor een groter huis te 
duur is.  
 

D66 wil geen vaste norm voor sociale huur bij 
een individueel nieuwbouwproject, maar het 
aandeel sociale huur aanpassen aan de 
omvang van de doelgroep van sociale 
huurwoningen in het hele stadsdeel. Een 
verkleining van het aandeel sociale 
huurwoningen is acceptabel, vooral als dit ten 
goede komt aan meer huurwoningen in de 
vrije sector, betaalbaar voor middeninkomens. 
 
Ook samenwerking met onder andere 
woningcorporaties en private investeerders 
moet meer modale huur realiseren. D66 wil 
dat het stadsdeel ernaar streeft afspraken te 
maken met de woningcorporaties om de 
geliberaliseerde huurwoningen die vrijkomen 
ten goede te laten komen aan het aandeel 

Wonen  
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modale huurwoningen en niet aan te bieden 
als koopwoningen.  
 
D66 wil dat het stadsdeel afspraken maakt 
met woningcorporaties over het splitsen en 
samenvoegen van woningen en de 
huurprijzen hiervan, zodat er meer woningen 
ontstaan in het modale huursegment geschikt 
voor stadsgezinnen. Ook moet er meer ruimte 
zijn voor particuliere eigenaren om te splitsen. 
 
D66 pleit voor voortzetting van de bredere 
taken van de Wijksteunpunten Wonen. 
Hierdoor kunnen niet alleen (sociale) huurders 
hier terecht, maar worden ook Verenigingen 
van Eigenaren ondersteund.  
 
D66 wil het verhuren van huizen aan 
studenten makkelijker maken, denk hierbij 
aan het versoepelen van regels over het 
samenwonen zonder relatie: woningdelen of 
zogenaamde “Friends”-huizen. Hierbij wil D66 
er wel voor waken dat er teveel overlast of 
overbewoning, bijvoorbeeld door een 
maximum aantal studentenhuizen in een 
straat te definiëren, zoals in Groningen 
gedaan is. 
 
D66 vindt dat ouderen zo lang mogelijk in hun 
eigen huis of anders eigen buurt moeten 
kunnen wonen. Wij zien verschillende 
mogelijkheden om dit te realiseren: 

 Het subsidiëren van verhuiskosten als 
iemand dat niet zelf kan betalen; 

 Het beschikbaar stellen van een 
benedenwoning of rolstoelvriendelijke 
woningen; 

 Creatief gebruik maken van 
verzorgingstehuizen die in de toekomst 
naar verwachting leeg komen te staan. 

 
D66 kiest voor de stadsgezinnen. D66 wil 
daarom dat het stadsdeel samenvoegen van 
appartementen makkelijker maakt om het 
stadsdeel zo aantrekkelijker te maken voor 
gezinnen. Verder moeten de vergunningregels 
om tijdelijk leegstaande koopwoningen te 
kunnen verhuren worden versoepeld. Op deze 
manier verlichten we aan de ene kant de 
financiële lasten van inwoners met een te 
koop staande woning en verkleinen we aan de 
andere kant de krapte op de woningmarkt 
door de toename van het aanbod van 
tijdelijke huurwoningen.  
 
Erfpacht is een onderwerp dat veel 
Amsterdammers raakt. 80% van de grond 
binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen is 
eigendom van de gemeente en het grootste 
gedeelte hiervan is in erfpacht uitgegeven aan 
particulieren, bedrijven, woningbouw-
corporaties en maatschappelijke instellingen 
zoals scholen. Het beheer ervan is kostbaar en 
het netto rendement laag. D66 vindt het 
erfpachtstelsel veel te beperkend.  

 D66 streeft naar maximale keuzevrijheid 
voor huiseigenaren. Zij die de grond van 
de gemeente willen kopen moeten dat 
kunnen 

 Opbrengsten van verkoop naar 
vermindering schuldpositie 

 Wanneer er toch in erfpacht wordt 
uitgegeven moeten we ervoor zorgen dat 
met name de huidige onduidelijkheid rond 
canonherziening aan het einde van de 
looptijd oplost. 
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> Bijzondere delen van de stad krijgen de status van 

beschermd stadsgezicht 

> De voorwaarden voor het predicaat monument 

moeten duidelijk zijn 

> Steun voor eigenaar / bewoners van een monument: 

bijv. door een stadsdeel  monumentenfonds 

> Stimuleer aanleg van ‘groene daken’ en pak lelijke 

bedrijfsgebouwen aan met bijv. verticale tuinen 

> Bied aantrekkelijke leningen aan voor verduurzaming 

of verbeterde energiezuinigheid van woningen  
 

Het is mooi wonen in Amsterdam Zuid, mede als gevolg van de stedenbouw en 

architectuur van Berlage. D66 wil dat het stadsdeel aandacht heeft voor deze 

monumentale waarde en de verscheidenheid aan bebouwing. Het stadsdeel heeft de 

verantwoordelijkheid om het behoud van ons cultureel erfgoed te beschermen tegen 

de economische en politieke waan van de dag. D66 steunt maatregelen om het 

monumentale karakter van het stadsdeel te behouden en te versterken.  

 
Voornemens 
D66 wil dat de bijzondere delen van het 
stadsdeel de status van beschermd 
stadsgezicht krijgen. Het stadsdeel moet 
daarnaast specifiek zijn over de voorwaarden 
voor het toekennen van het predicaat 
monument.  
 
D66 wil mensen die in monumenten wonen 
steunen om het pand te onderhouden. 
Daarom willen we dat het stadsdeel 
onderzoekt of een stadsdeel 
monumentenfonds haalbaar is, waaruit 
kleinschalige zaken als een regeling voor 
nieuwe gevelstenen of hulp bij verbouwen uit 
kunnen worden gefinancierd. Daarnaast moet 
het mogelijk zijn om een onrendabele 
verbouwing van een monument haalbaar te 
maken door het tijdelijk toelaten van 
initiatieven zoals steigerdoekreclame. 
 

In principe is D66 voorstander van meer 
verdichting en hogere bouw in de stad, zolang 
die zorgvuldig gebeurt en in de omgeving past. 
D66 wil onderzoeken waar optopping of 
nieuwe hoogbouw gepast is.  
 
D66 wil de maat en schaal van de bebouwing 
aan de randen van de Zuidas afstemmen op 
die van de omringende woonwijken.  
 
 
D66 is voorstander van duurzame bouw. 
Financiering vanuit het stadsdeel moet zoveel 
mogelijk gaan naar co2 neutrale projecten, 
met gebouwen waarvan de functie 
gemakkelijk kan veranderen en waarvan 
minimaal 25% van de gebruikte materialen 
duurzaam is. Ook moeten hiervoor flexibele 
bestemmingsplannen mogelijk zijn. 
 

Duurzame stedelijke ontwikkeling  
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D66 wil de aanleg van groene daken blijven 
stimuleren met een subsidie. Slecht in het 
stadsdeel passende bedrijfsbebouwing wil 
D66 aanpakken, bijvoorbeeld met verticale 
tuinen. 
 
D66 wil initiatieven van particulieren om te 
bouwen ondersteunen en geeft daarom 
ruimte aan zelfbouw, Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) en coöperatieve 
bouw. Bij particuliere ontwikkelingen wil D66 
dat het stadsdeel assisteert bij het 
opdrachtgeverschap. 
 
D66 wil dat 1% van het budget bij nieuwbouw 
en grootschalige renovaties naar kunst in de 
openbare ruimte gaat. Dit hoeft niet per se 
kunst in het gebouw te zijn, maar ook om of 
op het gebouw. Dit kan bijvoorbeeld bij 
nieuwe ontwikkelingen aan het Stadionplein 
en het Havenstraatgebied, maar ook bij 
bouwprojecten van nieuwe scholen.  

  

Een belangrijke reden voor het huidige tekort 
aan huurwoningen in het middensegment zijn 
de grondprijzen. Deze worden door de 
gemeente vastgesteld en zijn in andere 
stadsdelen in andere gevallen verlaagd. D66 is 
voorstander van grondprijzen die het 
makkelijker maken om middelhoge huur aan 
te bieden en zal zich inspannen een 
vergelijkbare verlaging in Amsterdam Zuid te 
realiseren 
 
D66 vindt de goedkope leningen die de 
gemeente aanbiedt om particulieren hun 
woning te verduurzamen een goed plan. Wij 
moedigen bewoners van Zuid aan hier gebruik 
van te maken. 
 
Daarnaast wil D66 duurzaam bouwen en 
renoveren binnen het stadsdeel stimuleren, 
bijvoorbeeld door specifieke verlagingen van 
grondprijzen en erfpacht of bijvoorbeeld 
erfpachtkorting te geven boven een bepaalde 
energie zuinigheid, denk hierbij aan energie 
neutraal of energienota vrije woningen. 
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Ruimte  

voor  

groene groei  



24 

 
 
 

> D66 wil een schonere stad: gemeente, bewoners en 

ondernemers nemen samen verantwoordelijkheid  

> Luchtkwaliteit moet in ieder geval aan landelijke 

normen voldoen, waar mogelijk scherper bij specifieke 

voorzieningen voor ouderen en kinderen 

> Verbeter scheiding van afval: zie afval als grondstof  

> Neem maatregelen bij ‘hot-spots’ van  vervuiling 

> Onderzoek subsidiemogelijkheid dubbel glas bij 

geluidsoverlast 
 

Een van de basistaken van het stadsdeel is de zorg voor de leefbaarheid in de buurten. 

Dat betekent onder andere het zorgen voor een schone omgeving. Wij vinden het 

echter ook belangrijk dat bewoners, bezoekers en ondernemers hun eigen 

verantwoordelijkheid nemen om dit doel te bereiken.  

 
Voornemens 
D66 wil vervuiling en verloedering tegengaan. 
Een schone stad is de verantwoordelijkheid 
van zowel gemeente als bewoners, 
ondernemers en gebruikers.  
 
D66 wil dat het stadsdeel een hogere 
kwaliteit leefomgeving realiseert zonder de 
budgetten te verhogen. Wij denken dat dit 
mogelijk is door het ondersteunen van 
bewonersinitiatieven waar mogelijk en slechts 
in te grijpen waar nodig. D66 wil verder dat 
het stadsdeel een actief beleid voert om 
vrijwilligers te werven en structureel met die 
vrijwilligers in teams samen te werken. 
D66 streeft naar een gemiddeld hoger 
kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. 
Samenwerking tussen overheid en 
ondernemers kan hieraan een bijdrage 
leveren. 
 
De luchtkwaliteit van het stadsdeel moet 
minimaal voldoen aan de landelijke normen. 
Waar mogelijk wil D66 dat het stadsdeel 

samen met de Gemeente Amsterdam streeft 
naar een aanscherping van de norm op 
plekken met bijvoorbeeld scholen, 
kinderdagverblijven en ouderencentra. 
 
Door afval meer als een grondstof te 
benaderen, ziet D66 hierin kansen voor een 
duurzamer stadsdeel. Op dit moment is in 
Zuid ongeveer 25% van het afval gescheiden 
(in de hele stad is dit 15%). D66 streeft naar 
40% in 2018. Op dit moment zijn er 
initiatieven voor het inzamelen van plastic 
afval en zijn er inmiddels enkele 
inzamelingspunten in het stadsdeel. D66 
ondersteunt dit initiatief en wil dat dit bij 
succes over het gehele stadsdeel wordt 
uitgerold. Verder wil D66 verkennen of er nog 
andere soorten afval gescheiden kunnen 
worden ingezameld.  
 
D66 wil dat er voldoende, regelmatig geleegde 
ondergrondse afvalcontainers komen. 
Herinrichting van buurten, zoals in de Frans 
Halsbuurt na komst van de 

Milieu: een leefbare en schone buurt 
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Boerenweteringgarage, biedt hier de ruimte 
voor. Voorkomen moet worden dat 
containerlocaties vervuilen. 
 
Bewoners in een schone en leefbare buurt: 
D66 wil dat het stadsdeel eigen bijdragen van 
bewoners en gebruikers aan een schoon en 
leefbaar Zuid blijft stimuleren. D66 wil een 
langdurige (permanente) campagne in het 
stadsdeel om een cultuuromslag te creëren, in 
het bijzonder bij jongeren. 
 
D66 wil dat het stadsdeel ‘hot spots’ van 
vervuiling en/of overlast in kaart brengt en 
daar maatregelen treft. De stadsdeelwebsite 
moet daarnaast op een kaart laten zien in 
welke straten er meldingen zijn, zodat de 
concentratie van meldingen inzichtelijk is. Ook 
kunnen zo bewoners en ondernemers zo 
volgen of de maatregelen van het stadsdeel 
een verbetering opleveren.  
 
Ook wil D66 de huidige technologische 
mogelijkheden beter inzetten bij de 
signalering en bestrijding van straatvuil. Er is 
op dit moment al een app “meldpunt voor vuil 
en overlast” die hierbij zou kunnen 
ondersteunen. Deze is helaas nog weinig 
succesvol. D66 wil deze app verbeteren zodat 
deze een grotere rol kan krijgen in de strijd 
tegen vervuiling en overlast. De app “verbeter 
de buurt”, waar de melder ziet wat er met zijn 
melding gebeurd, kan hierbij als voorbeeld 
dienen.  

 
D66 vindt dat stadsdeel Zuid zich moet 
aansluiten bij de ‘adopteer een afvalbak’-
projecten die al in stadsdelen West, Nieuw-
West, Noord en Oost plaatsvinden. Bewoners 
kunnen daarbij een ondergrondse afvalbak 
adopteren om samen met het stadsdeel de 
buurt schoon te houden.  
 
Op locaties met veel geluidsoverlast wil D66 
het plaatsen van dubbel glas stimuleren. D66 
wil dat het stadsdeel onderzoekt of er 
subsidiemogelijkheden bij andere overheden 
zijn om dit te bevorderen, zoals eerder bij het 
D66-initiatief voor de subsidieregeling bij het 
Gerard Douplein. We zien een aantal gebieden 
waar dit meerwaarde kan opleveren, 
waaronder het Van Der Helstplein en het 
Cornelis Schuytplein.  
 

Een belangrijk deel van de belasting van het 
verkeersnet, luchtkwaliteit en 
verkeersveiligheid is het gevolg van 
goederenvervoer van en naar de stad. D66 wil 
dat het stadsdeel in samenwerking met de 
Gemeente Amsterdam zoekt naar 
mogelijkheden om dit te beperken. Dat 
eerdere initiatieven voor vervoer over water 
of per tram hebben nog niet tot het gewenste 
resultaat leidden, is wat ons betreft geen 
reden om te stoppen met zoeken naar een 
werkbaar alternatief.  
 
 

 
 
 

 
 
 

> Creëer goede speeltuinen, in overleg met de buurt  

> Parken worden mooi en schoon gehouden, zodat 

iedereen er van kan genieten  

> Verbeter inrichting van hoogwaardige winkelgebieden, 

zoals PC Hooftstraat en het Gelderlandplein  

Openbare ruimte 
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Een stad is niet leefbaar zonder voldoende openbaar groen. Het bewaken en 

koesteren van dit groen is essentieel voor een vitale en aantrekkelijke stad. Zonder 

speeltuinen, groen en parken zou Amsterdam Amsterdam niet zijn. Van jong tot oud, 

van gezin tot vrijgezel en zelfs huisdieren: de openbare ruimte functioneert voor de 

meeste Amsterdammers als achtertuin. D66 wil dat dit zo blijft en waar nodig 

verbetert. 

 
Voornemens 
D66 heeft veel aandacht voor speeltuinen. 
Deze moeten schoon en heel zijn, en in 
samenspraak met de buurt tot stand komen. 
Daarnaast willen we dat ze wekelijks worden 
bekeken op veiligheid en netheid. Ook pleit 
D66 voor een speeltuin op de Zuidas.  
 
Parken zijn de stadstuinen van 
Amsterdammers. D66 wil dat iedereen kan 
genieten van het park, maar begrijpt dat de 
verantwoordelijkheid om het te onderhouden 
zowel bij de stad als bij de  gebruiker ligt. Het 
stadsdeel kan gebruikers wel helpen hun 
verantwoordelijkheid te nemen door op 
strategische locaties vuilniszakken te hangen. 
D66 is daarnaast voorstander van een zero 
tolerance beleid bij overtredingen. 
 
Het aantal parken waarin gebarbecued kan 
worden zal niet verder dalen. D66 wil wel dat 
het stadsdeel op zoek gaat naar slimme 
oplossingen om overlast voor omwonenden te 
beperken. Denk hierbij aan het wisselen van 
toegewezen barbecuegebieden en het 
spreiden van mensen of openbare toiletten, 
door gebruik van dixies of initiatieven zoals 
2theloo. In de zomermaanden wil D66 dat het 
stadsdeel tijdelijke openbare toiletten plaatst 
in de parken waar dat nodig is, daarbij denken 
we in eerste instantie aan het Vondelpark en 
het Sarphatipark.  
 
Om de openbare ruimte in goede staat te 
houden is een goede samenwerking tussen 
handhavers, toezichthouders en onderhoud 
nodig, bijvoorbeeld wanneer handhavers 
langs een park lopen en zien dat er iets kapot, 
vies of vol is. Hoe sneller zij hiervan melding 
kunnen maken, hoe sneller dit verholpen kan 
worden. 

 
D66 wil dat het stadsdeel onderzoekt waar het 
groen in en rond de stad verbeterd kan 
worden. Het uitgangspunt van D66 is dat de 
parken en plantsoenen in de stad mooi, goed 
onderhouden en bruikbaar moet zijn voor de 
gebruikers.  
 
D66 zoekt naar mogelijkheden om meer 
bewoners van Zuid een tuin te geven, in de 
vorm van “guerillatuinen”, schooltuinen of 
geveltuinen. Zo zijn we voor een moestuin op 
de Zuidas op leegstaande bouwkavels. Op 
deze manier verbeteren we de leefomgeving 
in de directe omgeving van deze momenteel 
brak liggende velden en bieden we 
tegelijkertijd extra recreatiemogelijkheden 
aan de bewoners van Amsterdam Zuid. 
 
Ook wil D66 speelplekken behouden die 
typerend zijn voor het karakter van de buurt, 
zoals de opvallende staalconstructie 
speeltoestellen van Aldo van Eyck in 
Buitenveldert.  
 
Het stadsdeel kent een aantal hoogwaardige 
winkelgebieden zoals de PC Hooftstraat en 
het Gelderlandplein, waar de staat van de 
omgeving achterblijft bij de kwaliteit van het 
winkelaanbod. D66 vindt dat het stadsdeel 
open moet staan voor initiatieven om de 
openbare ruimte van deze plekken op te 
waarderen naar een niveau dat past bij de 
voorzieningen, zoals reeds bij de 
Beethovenstraat is gebeurd. 
 
D66 wil dat De Rode Loper in de Ferdinand 
Bolstraat minimaal loopt tot en met Station 
RAI, via het Cornelis Troostplein en het 
Europaplein. Ook willen we de Van Woustraat 
opnieuw inrichten en verkeersveiliger maken.
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> Blijvende aandacht voor ‘red routes’ en ‘black spots’  

> Verbeter verkeersveiligheid specifiek tijdens spits en 

bevoorrading, zo nodig met creatieve oplossingen  

> Meer ruimte op straat voor voetgangers, 

gehandicapten en kinderen 

> Bij 50-km wegen: vrije fietsstroken of tenminste 

duidelijk aangegeven fietsstroken 

> Behoud van een fijnmazig OV-systeem als alternatief 

voor de auto 

> Verminder overlast fout geparkeerde fietsen, bijv. 

door fietsparkeerzones of andere voorzieningen  

> Bevorder ondergronds parkeren van auto’s  
 
 

Er is de afgelopen tijd door het stadsdeel veel geïnvesteerd in het aanpakken van ‘red 

routes’ en ‘black spots’: de meest onveilige routes en kruispunten. Betaald parkeren is 

door het stadsdeel uitgebreid om parkeeroverlast te verminderen. Een 

bezoekersregeling voor parkeren is ingevoerd met halve prijs voor bezoekers, zodat 

de parkeerkosten niet of minder een belemmering zijn. Om de kwaliteit van de 

openbare ruimte te verbeteren en parkeren beter mogelijk te maken is besloten een 

parkeergarage aan te leggen tussen Hobbemakade en Ruysdaelkade 

(Boerenwetering), met extra aandacht voor risico’s tijdens de bouw. 

 
Voornemens 
Het stadsdeel moet bereikbaar en veilig zijn 
voor alle gebruikers van de openbare weg. 
D66 wil dat het stadsdeel aandacht  geeft aan 
kwetsbaardere verkeersgebruikers zoals 
voetgangers en fietsers, maar ook ouderen, 
gehandicapten en kinderen.  
 
Aandacht voor verkeersveiligheid blijft nodig: 
ook in de toekomst willen we onveilige routes 
en kruispunten blijven opsporen en 
aanpakken. 
 

Daarnaast willen we meer ruimte op straat 
voor voetgangers, gehandicapten en kinderen. 
Zowel op de stoep als bij gevaarlijke 
kruispunten. 
 
Hoewel het openbaar vervoer eigenlijk niet de 
verantwoordelijkheid is van het stadsdeel, 
krijgen we wel te maken met de lasten en de 
lusten hiervan. D66 wil dat de ontsluiting en 
de mogelijke extra verkeersdrukte als gevolg 
van de Noord-Zuidlijn in de gaten wordt 
gehouden. Ook moeten waar nodig 

Mobiliteit 
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verkeerssituaties worden gewijzigd om de 
veiligheid beter te garanderen. 
 
D66 pleit voor een fijnmazig openbaar 
vervoerssysteem, waarin alle inwoners op een 
relatief korte afstand van een OV-halte 
wonen. Zo blijft het openbaar vervoer 
aantrekkelijk en is het een reëel alternatief 
voor de auto. Voorbeeld: Er dreigt opheffing 
van een aantal haltes van tram 2 om de 
reistijd van de westelijke tuinsteden naar het 
centrum te verkorten. Dit gaat echter ten 
koste van de bereikbaarheid van het 
stadsdeel. Het voornemen om lijn 25 op te 
heffen betreurt D66. Wij zien juist kansen om 
deze lijn door te trekken over de 
Utrechtsebrug om zo de Rivierenbuurt 
bereikbaar te houden en te verbinden met de 
nieuwe wijk Amstelkwartier. 
 
D66 steunt creatieve oplossingen om de 
overlast door geparkeerde fietsen en 
‘weesfietsen’ (langdurig ongebruikte fietsen) 
tegen te gaan, zoals fietsparkeerzones op 
centrale locaties. Ook zijn we voor 
ondergrondse parkeerplekken voor auto’s, 
waarbij de vrijgekomen plekken benut kunnen 
worden voor fietsen. D66 ziet daarnaast 
meerwaarde in een ondergrondse 
fietsenstalling bij de Albert Cuypmarkt voor 
zowel de gebruikers als bewoners en wil de 
haalbaarheid hiervan onderzoeken. D66 wil 
ook uitzoeken of subsidie voor inpandige 
fietsenstallingen wenselijk is, met daarbij 
aandacht voor zowel de kosten van de 
investering als de opbrengsten van exploitatie. 
Dat inspiratie hiervoor niet altijd om de hoek 
gezocht hoeft te worden, bewijzen ze in 
Japan.  
 
D66 wil dat de fietsdoorgang onder het 
Rijksmuseum behouden blijft voor fietsers.  

 
D66 wil, waar nodig, extra ruimte creëren 
voor het parkeren van fietsen rond 
middelbare en basisscholen: in het bijzonder 
die in de Apollobuurt en de Beethovenstraat. 
 
Ook wil D66 dat bewoners een actieve rol 
krijgen bij het bestrijden van fietswrakken. In 

stadsdeel Centrum is hiermee 
geëxperimenteerd bij de Weesfiets 
campagne. Ook willen we dat de app voor het 
melden van afval een optie krijgt om 
weesfietsen te melden.  
 
D66 pleit voor vrije fietspaden waar mogelijk, 
maar in ieder geval bij 50 km-wegen om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Indien vrije 
fietspaden fysiek niet mogelijk zijn, wil D66 
dat het stadsdeel minimaal duidelijke 
fietsstroken aanlegt.  

 
Het opheffen van parkeerplaatsen is mogelijk, 
wanneer bewoners hun auto kunnen parkeren 
op extra parkeerplekken onder de grond én de 
ruimte ten goede komt aan de openbare 
ruimte. Bij voorkeur ter verbetering van het 
stadsaanzicht of meer ruimte voor 
groenvoorzieningen, speeltuinen, 
fietsparkeerplekken of ondergrondse 
afvalcontainers. 
 
D66 vindt dat de verhouding tussen 
bewonerstarieven en uurtarieven voor 
parkeren in balans mag worden gebracht. 
Eventuele opbrengsten hiervan mogen alleen 
gebruikt worden voor locaties met 
wachtlijsten voor een vergunning, 
bijvoorbeeld voor het uitbreiden van 
ondergronds parkerenVoor de ontwikkeling 
van ondergrondse parkeerplekken geldt dat 
voor iedere bovengrondse parkeerplaats die 
eventueel wordt vervangen door een andere 
functie, er twee ondergrondse 
parkeerplaatsen bij moeten komen.  
 
D66 wil het aantal autodeellocaties en 
oplaadpunten voor elektrische voertuigen 
verder uitbreiden. Bij nieuwbouwlocaties als 
het Havenstraatterrein en Stadionplein moet 
hier aandacht voor zijn. 
 
D66 steunt pilots en creatieve oplossingen om 
verkeer en veiligheid te verbeteren op plekken 
waar tijdens de spits of tijdens bevoorrading 
gevaarlijke situaties ontstaan, zoals op de Van 
Woustraat. Ook willen we een uitbreiding van 
P+R locaties en verbetering van toegang van 
en naar deze plekken.
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> Gerichte aanpak horecaoverlast, met mobiele hand-

havingsposten en betere bekendheid noodnummer 

> Inzet van zwaardere veiligheids- en handhavings-

maatregelen (o.a. cameratoezicht) wordt niet 

uitgesloten, noodzaak is vooraf per situatie bekeken  

> Inzet van straatcoaches daar waar zij politie of 

jongerenwerk kunnen aanvullen 

> Instellingen die in een (potentieel) onveilige situatie 

verkeren moeten in aanmerkingen komen voor extra 

veiligheidsmaatregelen 

> Verminder het aantal coffeeshops (bijv. in de Pijp), om 

drugsgerelateerde overlast te verkleinen 

> Snelle reactie stadsdeel bij melding van vervuiling of 

verloedering om leefbaarheid buurt te verbeteren 
 
 

Ook in Amsterdam Zuid hebben we helaas te maken met geweldsincidenten. Verder 

zijn er buurten waar mensen vormen van andere overlast ervaren. Te denken valt dan 

bijvoorbeeld aan de gebieden waar wonen en horeca op een klein gebied 

geconcentreerd zijn. Ook wonen er mensen in ons stadsdeel die door de omgang met 

hun geaardheid of hun geloof zich minder veilig voelen in de stad en het stadsdeel. 

  

 
Voornemens 
D66 is voor een consequente en doelgerichte 
aanpak door het stadsdeel van alle soorten 
overlast. Daarnaast willen we investeren in 
voorlichting, preventie en aanpak hiervan. 
 
Ook willen we dat het stadsdeel bij 
ordehandhaving, overlast en veiligheid risico 
gestuurd gaat aanpakken. Zo moet de 
handhavingscapaciteit worden ingezet in die 
horecagebieden waar het risico op overlast en 
het aantal overlastmeldingen in de praktijk 

het grootst zijn. Horecaondernemingen die 
minder of geen overlast veroorzaken, krijgen 
minder controle en meer mogelijkheden, 
bijvoorbeeld in de vorm van ruimere 
openingstijden. D66 wil daarnaast in gebieden 
met veel horecaoverlast zoals het Gerard 
Douplein en het Marie Heinekenplein mobiele 
handhavingsposten kunnen inzetten, zodat 
handhavers bij overlast snel ter plaats zijn. De 
inzet van mobiele handhavingsposten kan 
daarnaast een preventieve werking hebben.  

Vrijheid en veiligheid 
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Het noodnummer voor melden van overlast 
moet beter bekend worden gemaakt bij de 
bewoners van Amsterdam Zuid. Daarnaast 
pleit D66 ervoor dat bewoners overlast niet 
alleen via het bestaande nummer moeten 
kunnen melden, maar ook via een nog te 
ontwikkelen mobiele app op hun mobiele 
telefoon.  

Naar voorbeeld van het Gerard Douplein wil 
D66 overleg tussen bewoners, stadsdeel en 
horeca stimuleren, op initiatief van het 
stadsdeel.  
 
Zwaardere veiligheids- en 
handhavingsmaatregelen als cameratoezicht 
sluit D66 niet bij voorbaat uit. D66 is echter 
wel van mening dat per situatie bekeken moet 
worden of deze vergaande 
handhavingsinstrumenten ingezet moeten 
worden. Hierbij is het van belang duidelijke 
doelstellingen te bepalen, de effectiviteit van 
de inzet van deze (kostbare en ingrijpende) 
instrumenten te meten en de privacy van 
bewoners te waarborgen. Daarnaast moet 
discriminatie bij de inzet van deze 
instrumenten worden voorkomen. D66 wil 
ook dat de inzet van bijzondere 
handhavingsmaatregelen altijd tijdelijk is en 
dat dit soort zware maatregelen zowel  
tussentijds als na afloop worden geevalueerd.  
 
D66 is voorstander van de inzet van 
straatcoaches in gebieden waar zij een 
aanvulling kunnen zijn op het werk van de 
politie en jongerenwerk. Zij kunnen 
belangrijke signalen doorspelen aan deze 
partners en helpen om overlast te voorkomen. 
Dat is goed voor de veiligheid en rust in een 
buurt, maar vooral ook voor de jongeren zelf. 
Vooral in de Diamantbuurt zijn er goede 
ervaringen met het gebruik van straatcoaches. 
Daarom wil D66 in ieder geval in deze buurt 
straatcoaches blijven inzetten.  
  
Iedereen in Amsterdam Zuid moet zich veilig 
kunnen voelen. Het veiligheidsgevoel dat leeft 
bij bevolkingsgroepen binnen het stadsdeel 
mag dan ook niet worden genegeerd. D66 is 

bereid middelen vrij te maken voor effectieve 
maatregelen die helpen bij het tegengaan en 
oplossen van een verslechterd 
veiligheidsgevoel van bewoners.   

D66 vindt dat de instellingen die in een 
(potentieel) onveilige situatie verkeren in 
aanmerkingen moeten komen voor extra 
veiligheidsmaatregelen. In de afgelopen 
periode heeft stadsdeel Zuid bijvoorbeeld een 
bijdrage geleverd aan de beveiliging van 
Joodse scholen. D66 wil dat dit ook in de 
komende periode mogelijk blijft. 
 
Coffeeshops zijn in Amsterdam Zuid 
geconcentreerd in een aantal gebieden, met 
alle (drugs)overlast van dien. Alleen al in De 
Pijp zijn bijvoorbeeld circa 30 coffeeshops 
gevestigd, bijna evenveel als in heel 
Rotterdam. D66 pleit voor spreiding van de 
coffeeshops over de hele stad om de 
druggerelateerde overlast te verkleinen. Deze 
spreiding moet in samenspraak met de 
overige stadsdelen en de Gemeente 
Amsterdam plaatsvinden. Het gerealiseerde 
blowverbod op kinderspeelplaatsen, waar D66 
zich voor inzette, zorgt in ieder geval voor een 
veiligere speelomgeving voor kinderen. 
 
D66 wil doorgaan met het geven van 
voorlichting over woningovervallen, 
winkeldiefstallen en inbraken. Vooral 
voorlichting en campagnes aan senioren over 
woningoverval verdienen de aandacht. D66 
pleit ervoor dat het stadsdeel hiervoor 
bijvoorbeeld samenwerking zoekt met 
verzekeraars. 
 
Vervuiling en verloedering hebben een 
versterkend effect en zorgen voor een 
afnemend gevoel van veiligheid bij 
omstanders. Ook zorgen ze voor een afname 
van de leefbaarheid van een straat of buurt. 
D66 wil daarom dat het stadsdeel 
voortdurend werkt aan een snellere reactie 
hierop van het stadsdeel en communicatie 
daarover op meldingen van bewoners.  
 

 



32 

 
 
 

> Investeer in een toegankelijke website en functionele 

apps voor bewoners 

> Communiceer wet- en regelgeving in het stadsdeel 

transparant op de website 

> Vervang vergunningen waar mogelijk door heldere 

regels en een vergunningaanvraag door een 

meldingsplicht 

> Stadsdeelkantoren moeten van 8 tot 8 open zijn  

> Onderzoek actieve dienstverlening op maat, waarbij 

ambtenaar naar de bewoner komt i.p.v. andersom 
 

Door het verminderde aantal stadsdeelkantoren, dreigen de stadsdelen niet alleen 

letterlijk, maar ook figuurlijk verder van de bewoners en ondernemers te gaan staan. 

Dit gaat ten koste van de transparantie waardoor het voor bewoners en ondernemers 

vaak onduidelijk is waar ze aan toe zijn en waar ze terecht kunnen. Door goed gebruik 

van ICT kan de overheid op afstand bereikbaar blijven en haar dienstverlening 

verbeteren. Via een goede website moeten de stad en het stadsdeel wet- en 

regelgeving en hun beleid toegankelijk maken voor een breed publiek.  

 

Met de aankomende taakverschuiving van bepaalde landelijke overheidstaken naar 

de gemeenten, is transparantie tevens van belang om de positie van bewoners jegens 

de lokale overheid te versterken. De mogelijkheden van bewoners om de gemeente en 

/ of het stadsdeel te controleren wordt hiermee vergroot. Met de decentralisatie van 

bepaalde (zorg)taken op komst, is het essentieel om in dit geval inwoners van 

Amsterdam inzicht te geven in de beslissingen en voorafgaande processen van de 

overheid. 

Voornemens 
D66 wil dat alle stadsdelen en de Gemeente 
Amsterdam samen investeren in functionele 
en gebruiksvriendelijke ICT-toepassingen voor 
bewoners die voldoen aan de eisen van deze 
tijd. Een toegankelijke website en apps zijn 
een must voor moderne dienstverlening door 
stad en stadsdeel, net als openingstijden die 

aansluiten bij de behoeften van bewoners en 
ondernemers. D66 wil daarom dat alle 
kantoren van 8 tot 8 open zijn, of als dat niet 
mogelijk blijkt in ieder geval verbreding van de 
opening buiten de reguliere werktijden. 

Ook wil D66 dat het stadsdeel na gaat denken 
over dienstverlening op maat, die aansluit bij 
de behoeften van de bewoner in Amsterdam 

Bestuur: transparante overheid 
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Zuid anno 2014. De gemeente Molenwaard 
kan hierbij als inspiratie dienen. Deze levert 
rijbewijzen af op het werk en stuurt de 
ambtenaar bij de bewoners en ondernemers 
langs in plaats van dat deze naar een loket 
moeten komen voor de gemeentelijke 
dienstverlening.  

D66 vindt het als sociaal-liberale partij de 
rechtszekerheid van bewoners en 
ondernemers  belangrijk. Bewoners en 
ondernemers moeten daarom weten waar ze 
aan toe zijn als ze bijvoorbeeld een 
vergunning aanvragen. Het stadsdeel moet 
hierop afgerekend kunnen worden door wet- 
en regelgeving en beleid helder via de 
websites van de gemeente te presenteren. 
Duidelijk en transparant gepresenteerde 
regels zorgen er ook voor dat het stadsdeel 
zich aan zijn eigen taakopvatting houdt. Het 
stadsdeel kan dan bijvoorbeeld niet zomaar 

aanvullende eisen aan vergunningen gaan 
stellen en transparant gepresenteerde regels 
zorgen voor lagere kosten voor bewoners en 
ondernemers.  
 
D66 wil waar mogelijk vergunningen 
vervangen door heldere regels en een 
vergunningaanvraag vervangen door een 
meldingsplicht. Dit levert gemak en tijdwinst 
op voor bewoners en ondernemers. D66 is 
verder voor het zogeheten ‘Lex silentio 
positivo’- beginsel bij vergunningsaanvragen. 
Het betekent dat een aangevraagde 
vergunning stilzwijgend wordt verleend 
wanneer het stadsdeel niet binnen de 
wettelijke termijn reageert op de 
vergunningaanvraag. Deze maatregelen geven 
bewoners en ondernemers rechtszekerheid en 
het bespaart geld.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


