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Aanvulling verkiezingsprogramma ChristenUnie Amsterdam Nieuw-West 2010 – 2014 

  

Geloven in Nieuw-West! 

  

Speerpunten (centraal programma): 

1.       Waardering voor het goede dat religie de stad te bieden heeft. 

2.       Opkomen voor kwetsbaren. 

3.       Een wereldstad waarin iedereen zich thuis kan voelen. 

  

Kernpunten Nieuw-West: 

1.       Het verbeteren van de veiligheid. Wijkcoördinatoren en straatcoaches moeten duidelijk 

zichtbaar zijn en een heldere bevoegdheid hebben. 

2.       Investeren in leefbare buurten met goede voorzieningen, zodat het ook aantrekkelijk is 
voor gezinnen. 

3.       Investeren in jongeren: begeleiding bij opvoeding, onderwijs, sport en cultuur. 

4.       Investeren in betere luchtkwaliteit en energiezuinig wonen en vervoer 

5.       Behoud de kenmerkende natuur aan randen van het stadsdeel en rond de Sloterplas. 

6.       Verbeteren openbaar vervoer tussen huidige tramlijnen. Er moeten verbindingen komen 
tussen lijn  1, 2, 14 en 17 (van noord naar zuid). 

 7.      Parkeerbeleid: vooral gericht op ontmoedigen lang parkeren. Bezoekers blijven welkom! 
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 Meer in detail per onderwerp uit het centrale programma:  

Samenleving 

 Meer investeren in leefbare buurten, waar ook gezinnen zich graag vestigen;  
 We willen vreedzaam samen leven in de stad. Het beleid moet steeds de hele bevolking 

aanspreken en niet op bepaalde (etnische) groepen alleen gericht zijn.  
 We willen meer ruimte en aandacht voor religie en levensbeschouwing in het publieke domein en 

in het onderwijs. Levensbeschouwing levert veel goede zaken op en die moeten we stimuleren, 
de lastige kanten moeten we bespreekbaar maken en niet verstoppen! 

 Samenleven gaat niet alleen over burgerrechten, maar ook over plichten. Burgers weer 
aanspreken op hun plichten om bij te dragen aan een sociale en veilige samenleving. 

 Dat betekent ook dat burgers zelf meer initiatief moeten krijgen en meer inspraak. 
 Investeren in buurtwerk over de grenzen van afkomst en etniciteit heen (voorbeeld 

Inburgeringcursus Andersom); burencontact en bureninitiatief bevorderen. 
 Aanpakken discriminatie: vroeg beginnen met normen en waarden op scholen. Jezus’ woorden 

“Heb je naaste lief als jezelf.” concreet maken. 

Jeugd & onderwijs 

 Nederlands is de voertaal in onze samenleving. Alle nieuwe Nederlanders en hun kinderen 
moeten de taal zo snel en goed mogelijk leren (voorscholen / taalcursussen etc). 

 Effectieve aanpak van probleemjongeren. Ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid.  
 “Coach je kind cursus” lijkt een succes. Onderzoeken of dit voor heel Nieuw-West zinvol is zodat 

de overheid de ouders ondersteunt in het opvoeden van de kinderen.  
 Stimuleren brede scholen waar integraal naar daginvulling wordt gekeken en ook zaken als sport, 

muziek, culturele vorming, godsdienstonderwijs en zwemles worden aangeboden. 
 Uitwisseling van leerlingen tussen verschillende scholen bevorderen. 
 Meer studenten huisvesting in stadsdeel. Deze zorgt voor grotere diversiteit van populatie. 

Economie & werkgelegenheid 

 Recessiebeleid: Uitzoeken of stedelijke vernieuwing Parkstad 2015 versneld kan, zodat 
investeringen vervroegd worden, wat de economie op korte termijn stimuleert. 

 Bij de aanbesteding van projecten moeten afspraken gemaakt worden over de inzet van jongeren 
in leerwerktrajecten, zodat jongeren versneld op arbeidsmarkt instromen. 

 Nieuw-West moet meer werkgelegenheid ontwikkelingen in de buurten, bijvoorbeeld door 
kleinschalig ondernemerschap te stimuleren. 

Cultuur & Sport 

 De typische Nieuw-West architectuur moet behouden blijven, ook bij stedelijke vernieuwing. 

 Kunst en cultuur moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners. Niet alleen als toeschouwer, maar 
ook om aan deel te nemen. 

 Sport moet gestimuleerd worden, zowel op straat als in clubverband. Vooral voor jonge kinderen 
is dat van belang voor hun ontwikkeling en gezondheid.  

Zorg 

 Vrijwilligersplatform op stadsdeel of buurt niveau actief stimuleren en ondersteunen (WMO) 
 Verdere ontwikkeling van gezondheidscentra; betere samenwerking en dicht bij de burger. 
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 Verpleeg- en verzorghuizen moeten meer een buurtfunctie krijgen. 
 Armoedebestrijding moet in Nieuw-West prioriteit hebben. 

Wonen & stadsontwikkeling  

 Stedelijke vernieuwing verder doorzetten, maar er zijn meer betaalbare koopwoningen voor 
middeninkomens nodig. Aandeel koopwoningen mag verder omhoog. 

 Bij stedelijke vernieuwing streven naar gezonde mix tussen renovatie en nieuwbouw. Bij 
renovatie beter rekening houden met belangen huidige bewoners. Bij nieuwbouw zorgen voor 
duurzame bouw, niet alleen qua energieverbouw. 

 Meer straten autovrij of autoluw maken. Parkeergelegenheden onder de grond realiseren , zodat 
meer ruimte is voor recreatie van kinderen en volwassenen 

 Speciale aandacht voor plekken waar tieners kunnen recreëren (sport en spel). 
 Geluidsoverlast Schiphol terugdringen. Bij groei moeten bijvoorbeeld de chartervluchten naar 

Lelystad uitwijken. 

Verkeer, vervoer & infrastructuur 

 Betere en veiligere fietsroutes vanuit Nieuw-West naar West en Centrum. 
 Verbeteren openbaar vervoer in Nieuw-West. Er zijn goed oost-west verbindingen (van en naar 

Centrum), maar noord-zuid verbindingen moeten beter (tussen tramlijnen 1, 2, 14 en 17). Ook 
moet de metrolijn tussen Sloterdijk en Centraal Station doorgetrokken worden. 

 Betaald parkeren (of blauwe zones) om lang parkeren van niet-bewoners te voorkomen. Kort 
bezoek betaalbaar maken om sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Vergunninghouders tegen 
kostprijs inclusief grondprijs, niet als extra belastinginkomsten zien. 

 Bevorderen verkeersveiligheid rondom scholen. Verkeersparticipatie kinderen bevorderen door 
actieve verkeerslessen. Meer 30 km zones bij scholen. 

Milieu 

 Behoud de kenmerkende natuurgebieden rond het staddeel en rond de Sloterplas. Tegelijkertijd 
op andere plekken hogere bouwdichtheid realiseren (in buurt van OV).  

 Zwerfafval probleem oplossen; meer aandacht voor preventie zwerfafval; burgers actiever op 
eigen verantwoordelijkheid wijzen. 

 Het stadsdeel moet eigen organisatie verduurzamen. Ook burgers en woningbouwcoöperaties  
moeten gestimuleerd worden om woningen energiezuinig te maken. 

Openbare orde & veiligheid 

 Optimaliseren veiligheid. Meer buurtregisseurs en wijkagenten. Zichtbaarheid vergroten. 
 Onderzoek of straatcoaches in heel Nieuw-West ingezet moeten worden om overlast te 

verminderen. Kinderen tot 12 jaar worden na 10 uur ’s avonds thuis afgeleverd. 
 Verbeteren veiligheidsbeleving: minder zwerfafval en hardere aanpak vervuilers. 

Bestuur & Organisatie 

 Voorstander van zo snel mogelijk integreren van de verschillende afdelingen van de oude 
stadsdeel- organisaties (Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart); 

 Tegelijkertijd de publieke diensten (balies etc.) zoveel mogelijk dicht bij de burger houden. 


