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Geachte leden,
Dit document vormt de input van D66 Amsterdam Zuid voor het verkiezingsprogramma van
D66 Amsterdam in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Graag leggen wij
dit ter instemming aan jullie voor op de Deel Afdeling Vergadering (DAV) van 1 juli 2021.
Met jullie instemming dienen wij dit document namens D66 Amsterdam Zuid in bij de
Permanente Programma Commissie van D66 in Amsterdam. Zij verwerken dit document in
het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam dat tijdens de Algemene Afdeling
Vergadering (ALV) in het najaar aan alle leden wordt voorgelegd. Tijdens de ALV kunnen
moties of amendementen ingediend worden.
Op de DAV van 1 juli geven we een toelichting bij dit document. Ook is er ruimte om vragen
te stellen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur D66 Amsterdam Zuid

Inleiding
D66 in Amsterdam Zuid staat voor een stadsdeel waar we harmonieus samenleven met kans
op een mooie toekomst voor iedereen. Ons streven is een veilig en schoon stadsdeel met
voldoende groen en ruim oog voor verduurzaming. We werken aan een eerlijkere
woningmarkt en voldoende ruimte voor culturele voorzieningen. Dat is de basis voor een vrij
en rechtvaardig Amsterdam Zuid.
D66 is trots op het stadsdeel en wij willen de diversiteit behouden. Maar wel vanuit het
principe dat het niet uitmaakt waar je wieg heeft gestaan. We stimuleren, ondersteunen en
verbinden inwoners voor meer kansen op stageplaatsen, een betaalbare woning en een
goede baan. Iedereen krijgt de kans zijn, haar of hun talent te benutten.
We hebben een sterke lokale economie nodig voor een bloeiende samenleving. Het is
belangrijk dat Zuid aantrekkelijk blijft voor ondernemers. In ons stadsdeel is ruimte voor
lokale initiatieven, in het bijzonder op het vlak van maatschappelijk verantwoord
ondernemen en duurzaamheid.
Wij geloven dat je écht vrij bent als iedereen gelijke kansen krijgt. Op basis van dat beginsel
werken we samen aan de toekomst van Amsterdam Zuid. D66 laat iedereen vrij, maar
niemand vallen.

Een stadsdeel voor mensen die kiezen voor een gezond, stedelijk leven
D66 wil Amsterdam Zuid voor iedereen toegankelijk houden: jong, oud, lagere inkomens,
hogere inkomens, studerenden en werkenden. Een stadsdeel waar inwoners zich thuis
voelen en zichzelf kunnen zijn. Met voorzieningen die uitnodigen om te bewegen, goede
bereikbaarheid en veel groen. Steeds meer buurten zijn bruisende gebieden geworden waar
wonen, werken en ontmoeten samenkomen. Op dat idee bouwen we voort.
• We investeren in onderhoud van stadsparken zoals Vondel-, Beatrix, Sarphati- en
Martin Luther Kingpark;
• We leggen het Boelebos aan op de Zuidas;
• We zorgen voor voldoende en gelijke toegang tot cultuur in lokale instellingen en in
de openbare ruimte;
• We pleiten in Amsterdam Zuid voor situatie-afhankelijke maatregelen om
schoolroutes veiliger te maken, zoals bijvoorbeeld inrijverboden, fietsstraten, 30 kmzone of drempels;
• Op de Gerard Doustraat
• We realiseren tijdelijke en blijvende studiefaciliteiten in het stadsdeel, waar
studenten tijdens en na de lockdown terecht kunnen;
• We starten een pilot in Amsterdam Zuid om de openbare ruimte inclusiever te
maken voor kwetsbare groepen zoals mindervaliden en ouderen. Denk aan: bredere
stoepen, bankjes om te rusten, hulpmiddelen om de weg niet kwijt te raken. Na een
succesvolle pilot in Zuid, kunnen deze maatregelen ook stedelijk ingezet
worden;Zonder veiligheid zijn we niet echt vrij, daarom treden we krachtig op tegen
o.a. ondermijnende criminaliteit in de buurt.
Een betaalbaar huis voor iedereen
D66 wil dat Amsterdam Zuid een stadsdeel is en blijft voor iedereen. We zetten daarom in
op een eerlijke woningmarkt. Ook voor starters en mensen met een middeninkomen zoals
leraren, verplegers, zzp’ers en politieagenten. Deze mensen, die de ruggengraat vormen van
onze samenleving hebben het namelijk lastig om een betaalbare woning te vinden. Ze
verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een woning in de
private sector. Dat probleem gaan we aanpakken met harde doelstellingen over vrije sector
huurwoningen, het herbestemmen van leegstaande kantoorpanden en het bouwen van
meer betaalbare woningen. Voor Amsterdam Zuid betekent dit:
• We maken het makkelijker voor zakelijke en particuliere eigenaren om leegstaande
kantoor- en winkelpanden in Amsterdam Zuid om te bouwen tot
(middenhuur)woningen voor starters, studenten en alleenstaanden;
• Waar ruimte is, zoals in Buitenveldert, bouwen we meer betaalbare woningen;
• In het woonbeleid van de gemeente nemen we naast de aantallen sociale
huurwoningen ook harde doelstellingen op voor vrije sector middenhuur- en
koopwoningen in Amsterdam Zuid;
• Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijken in het Havenstraatterrein en het
Schinkelkwartier gaan we experimenteren met vormen van burgerparticipatie om
vroegtijdig gebruik te maken van kennis en ervaring van de Amsterdammers.
Wonen in een schoon en duurzaam stadsdeel
Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering, ook wij in Amsterdam. Als we in een stad
willen wonen die niet door droogte en overstromingen geteisterd wordt, moet onze CO2-

uitstoot drastisch omlaag. De meeste uitstoot komt momenteel door elektriciteitsverbruik
en aardgas- en warmtegebruik van woningen en kantoren. Er valt dus veel voordeel te
behalen met het verduurzamen van woningen en kantoren. Maar Amsterdam Zuid is een
van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld: is ons stadsdeel wel voldoende ingericht
op warmtepompen en zonnepanelen? En hoe combineren we dit met betaalbare woningen?
Er ligt een taak voor de overheid om regie te voeren en te helpen, zodat iedereen mee moet
en ook kán doen.
• We starten een kennisplatform in Amsterdam Zuid voor Verenigingen van Eigenaren
(VvE’s) die hun woningen willen verduurzamen. VVE's kunnen op dit moment al
terecht bij de gemeente voor gratis individueel energieadvies, maar dit is slecht
vindbaar. Een zichtbaar loket in de wijk moet het eenvoudiger maken om kennis en
ervaringen te delen. D66 Zuid beveelt aan bewonersinitiatieven zoals bijvoorbeeld
“Duurzaam in de Pijp” hierin te betrekken. Na een succesvolle pilot in Zuid, kan dit
kennisplatform ook stedelijk ingezet worden;
• We ondersteunen het oprichten van Energie Gemeenschappen door inwoners van
Amsterdam Zuid met als doel om zelfvoorzienend groene energie op te wekken;
• We pleiten ervoor om het stadsgezicht van de historische wijken in Amsterdam Zuid
te beschermen, maar zien ook graag ruimte voor woningeigenaren om woningen aan
te passen aan de eisen van deze tijd, rekening houdend met de omgeving en
duurzaamheidseisen;
• We ondersteunen lokale initiatieven richting een circulaire en duurzame wijk, zoals
Repair Café Buitenveldert, Werkgroep De Schone Pijp en initiatieven voor
buurttuinen;
• We nemen samen met de gemeente, bewoners en ondernemers
verantwoordelijkheid voor een schone wijk. We investeren extra in de bestrijding van
afvaloverlast in Amsterdam Zuid, met extra capaciteit voor handhaving en
bewustzijnscampagnes.
Ruim baan voor een waardevol MKB in Amsterdam Zuid
We zijn trots op de kleine ondernemers, middenstanders en familiebedrijven in Amsterdam
Zuid. Ze creëren werkgelegenheid en dragen bij aan de leefbaarheid in de buurt. Dat willen
we graag zo houden. Veel ondernemers staan echter onder grote druk door de coronacrisis
en toename van internetaankopen. Om te voorkomen dat winkelstraten leeg komen te
staan investeren we structureel in een bloeiend en innovatief MKB. Ook nemen we
maatregelen voor een gevarieerd winkelgebied. Daarnaast helpen we ondernemers om
groene keuzes te maken.
• We beperken eenzijdig aanbod in winkelstraten zoals de Ferdinand Bolstraat;
• In bestemmingsplannen voor winkelgebieden komt een vast percentage ambachten
en sociale ondernemingen;
• We komen met een visie om kansrijke straten zoals de Van Woustraat en A.J.
Ernststraat meer ruimte te geven zich te ontwikkelen en om kansarme winkelstraten
te transformeren naar woon/winkelstraten;
• We geven meer ruimte aan bestaande markten en nieuwe markten om zich aan te
passen aan de veranderende vraag van inwoners en bezoekers. Denk aan de Albert
Cuyp als ‘markt op afstand’ en de aangekondigde warenmarkt op de Zuidas;
• We komen met duurzame logistieke oplossingen voor de levering aan ondernemers,
ten behoeve van laag energieverbruik en geringe CO2 uitstoot (horeca en retail);We

•

vinden het onacceptabel dat ondernemers in Zuid vanwege hun geloofsovertuiging of
geaardheid niet veilig hun beroep kunnen uitoefenen en komen daarom met
maatregelen om hen te beschermen;
We vinden het onacceptabel dat ondernemers in Zuid vanwege hun
geloofsovertuiging of geaardheid niet veilig hun beroep kunnen uitoefenen en komen
daarom met maatregelen om hen te beschermen.

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen
Kansengelijkheid is een van de fundamenten van een vrije en open samenleving. Maar het is
nog lang geen realiteit. Ook niet in Amsterdam Zuid. Steeds meer inwoners zijn hoger
opgeleid, leven langer en zeggen gelukkiger te zijn. Maar er zijn ook inwoners die niet goed
meekomen. Die kwetsbaarheid laat zich meten aan inkomen, opleiding en gezondheid. In de
Marathonbuurt groeit 1 op 4 kinderen op in een gezin in armoede en in de Schinkelbuurt is
dit 1 op 5 kinderen. Startposities zijn ongelijk en worden gaandeweg verder
scheefgetrokken. Het resultaat is maatschappelijke tweedeling. D66 gelooft in gelijke kansen
voor iedereen en hulp voor wie dat nodig heeft. Daarvoor nemen wij de volgende
maatregelen:
• We zetten ons in voor behoud van samenwerkingsverbanden die voorzieningen op
het gebied welzijn, ontmoeting en onderwijs in de wijk combineren. Daarnaast
ondersteunen we informele initiatieven die inwoners met verschillende
achtergronden samenbrengen, zoals mentorprojecten;
• We starten een Leesoffensief in Amsterdam Zuid, gericht op het voorkomen en
verminderen van laaggeletterdheid bij jong en oud;
• We pleiten ervoor dat op stedelijk niveau met jeugdzorgorganisaties wordt
afgesproken dat zij jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken niet loslaten voordat
de zogenoemde big five (support, wonen, werk, school en zorg) zijn geregeld. In
Amsterdam Zuid zetten we in op extra middelen voor de buurtteams, die
welzijnswerk en scholen met elkaar verbinden om de weerbaarheid van jongeren te
vergroten;
• We blijven ons inzetten voor concrete maatregelen die het makkelijker maken voor
nieuwkomers en internationals om in Amsterdam te wonen en werken. Zo blijven wij
de gemeente aansporen om standaard in het Nederlands én het Engels te
communiceren met inwoners.

