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Wij geloven in Zuidoost 
Amsterdam Zuidoost is altijd al een bijzonder stadsdeel geweest van Amsterdam. De 

diversiteit van culturen, achtergronden en de aanwezigheid van mensen met verschillende 

geloven, maakt van dit stadsdeel een multiculturele metropolis. 

 

Bij het ontwerp van de Bijlmer waren geen kerken gepland, aangezien men dacht dat het 

christendom geen rol meer speelde in de samenleving. Er zijn nu echter zo‟n 80 kerken in 

Zuidoost. De ChristenUnie wil dan ook dat deze kerken waardering en erkenning krijgen om 

hun maatschappelijke rol in de samenleving. Er is weliswaar scheiding tussen kerk en staat, 

maar dat betekent niet scheiding tussen geloof en maatschappij. De activiteiten die kerken 

ontplooien op maatschappelijk gebied moeten erkend en gestimuleerd worden. Voor de 

ChristenUnie Zuidoost is dit een mooie uitdaging om de schakel te vormen tussen de 

culturen, de verschillende geloven en de politiek en zo als bruggenbouwer van deze kleurrijke 

samenleving te functioneren. 

 

Gezinnen  

Gezinnen zijn het hart van de samenleving. Daar wordt de basis gelegd voor cruciale zaken 

als gedrag, waarden en normen, taal, en gezondheid. Voor de ChristenUnie staat het gezin 

dan ook centraal. De ChristenUnie wil de gezinsproblematiek die in Zuidoost voorkomt zo 

goed mogelijk aanpakken. Deze gezinsproblematiek bestaat uit onder andere armoede, 

huiselijk geweld, slechte integratie en participatie in de samenleving, verslaving, één ouder 

gezinnen, tienergezinnen. Een goed functionerend gezin is goed voor de maatschappij en 

biedt veiligheid en stabiliteit aan ouders en aan kinderen. Dit ziet de ChristenUnie als een 

uitdaging. We zien daarom met belangstelling uit naar het ontstaan van de Centra voor Jeugd 

en Gezin. In Zuidoost zal de ChristenUnie ook inzetten op het invoeren van een portefeuille 

Jeugd en Gezin. De regievoering zal liggen bij één van de huidige wethouders. Nu zijn de 

verschillende portefeuilles verdeeld over de verschillende wethouders. Dit komt de effectiviteit 

niet ten goede. 

 

Gezinnen kunnen wel problemen hebben, maar het is van groot belang dat ze op een 

laagdrempelige, veilige en goede manier geholpen kunnen worden dichter bij huis. De 

ChristenUnie juicht de inzet van gezinscoaches vanuit kerken en andere organisaties toe. De 

ChristenUnie wil ook dat er meer aandacht wordt besteed aan mannen en vaders. Naast het 

motiveren van vrouwen, werkt het investeren in mannen ook positief door in hun gezin, 

waarbij zij hun taken als man en vader beter kunnen vervullen. Hierdoor kunnen ook deze 

mannen een meer evenwichtige kijk op de samenleving krijgen waar zowel mannen en 

vrouwen een plaats hebben. De ChristenUnie gelooft in de voorbeeldrol van mannen in de 

ontwikkeling van jongens en meisjes. De ChristenUnie wil zich ervoor inzetten dat gezinnen in 

Zuidoost een stabiel en hoopvol bestaan kunnen leiden. Daarvoor zal er soms alerter en pro 

actief moeten worden ingegrepen, ook achter de voordeur. Een gouden regel luidt dat 

voorkomen nog altijd beter is dan genezen. 

 

Onderwijs  

Goede onderwijsvoorzieningen staan centraal voor de kwaliteit van de samenleving.  

Er is geconstateerd dat de resultaten van de CITO toetsen in Zuidoost om verbetering 

vragen. De ChristenUnie zet zich in voor een sterke verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs en de onderwijzenden. Wij willen dat ouders goed geïnformeerd worden over het 

schoolstelsel en toekomstperspectieven die het doorlopen van de school biedt voor hun 

kinderen. Ouders moeten meer en beter betrokken worden bij de schoolse activiteiten van 

hun kinderen m.n. op de basisschool. Leerlingen moeten meer gestimuleerd worden om naar 

hogere opleidingsniveaus (Mavo, Havo, Vwo) door te stromen en niet alleen maar de focus te 

richten op beroepsopleidingen (vanuit het VMBO perspectief). Het blijft noodzakelijk dat er 
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geïnvesteerd wordt in goed personeel en dat er voldoende aandacht wordt besteed aan 

rekenen en taal. 

 

De samenleving  

Met de Bijbel als belangrijkste inspiratiebron betekent dit dat we als ChristenUnie Zuidoost 

ons voor de komende periode zullen inzetten voor een samenleving waarin niemand tekort 

komt. Mede door de huidige economische situatie moeten we ons extra inzetten voor hen die 

het moeilijk hebben en daardoor extra kwetsbaar zijn om buiten „de maatschappij‟ te geraken.  

Onze samenleving is een samenleving van en door mensen!  

 

We moeten de aanwezige talenten zoveel mogelijk stimuleren zich (verder) te ontwikkelen 

voor hun eigen toekomst en dat van de samenleving. Deze talenten kunnen een inspiratie zijn 

voor hen die zich nog moeten ontplooien. De overwinning voor de één is een overwinning 

voor allen. 

 

Als stadsdeel heeft Amsterdam Zuidoost, om mooi, aantrekkelijk en leefbaar te blijven, 

mensen nodig die begaan zijn met de samenleving waar ze deel van zijn. Mensen die 

beseffen dat we het samen moeten doen op deze 22 km². Mensen die bereid zijn om bij 

zichzelf te beginnen en door liefde, acceptatie en in sommige gevallen door vergeving, met 

elkaar om te gaan om samen te bouwen aan een stadsdeel waar iedere inwoner trots op kan 

zijn! 

 

De ChristenUnie wil gaan voor een stadsdeel van eensgezinde betrokken mensen. Mensen 

die beseffen dat het tonen van acceptatie, belangstelling en vriendelijkheid, wonderen doet bij 

de ander. Betrokken eensgezinde burgers ontstaan niet spontaan. Zij worden voor een deel 

gevormd door hun opvoeding, door opleiding, door religie, door vrienden en/of kennissen 

kring, door lidmaatschap van verenigingen en gemeenschappen etc. De ChristenUnie zet 

deze verbanden daarom ook hoog op de politieke agenda, zodat bestuurders en politici oog 

krijgen voor hun onschatbare betekenis voor de leefbaarheid in onze stadsdeel. 

 

Veiligheid  

ChristenUnie gelooft in Zuidoost en haar inwoners. Dat betekent dat we van dit stadsdeel 

houden en dat we het goede proberen te zoeken voor Zuidoost: werken aan een samenleving 

die ook echt een samenleving is en zorgen voor een leefbaar stadsdeel met betrokken 

burgers.  

Om het leefplezier van de samenleving te bevorderen is het zaak dat de overlast door 

criminaliteit, geweld en drugs structureel aangepakt wordt zodat deze vermindert.  

Burgers uit Zuidoost, vooral ouderen, moeten met een veilig gevoel over straat kunnen.  

Iedere Amsterdammer moet zich veilig voelen in zijn of haar eigen woning en omgeving. 

Amsterdam vertoont over het algemeen een daling van de criminaliteit. Toch blijkt dat 

Amsterdam Zuidoost de hoogste criminaliteitscijfers heeft op het gebied van moord, doodslag 

en drugszaken. Deze cijfers zijn de afgelopen vier jaar alleen slechter geworden. De 

ChristenUnie vindt dat onacceptabel.  

 

Kleine zelfstandigen en ZZP’ers 

Om het ondernemerschap van kleine zelfstandigen en ZZP‟ers in Zuidoost te stimuleren 

moeten er meer betaalbare kantoorruimten beschikbaar komen. ZZP‟ers en kleine 

ondernemers moeten de mogelijkheid hebben zich in het Stadsdeel te kunnen ontplooien. Het 

bedrijfsleven wordt verwacht betrokkenen te zijn met de sociale en maatschappelijke 

welstand in Zuidoost. Door kleinschalige stimuleringsprojecten kunnen kleine zelfstandigen 

en ZZP‟ers gemotiveerd worden te investeren in het talent dat in Zuidoost aanwezig is. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vierkante_kilometer
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Flora en fauna 

De ChristenUnie komt op voor wie en wat kwetsbaar is. Daar valt ook de kostbare flora en 

fauna onder die Zuidoost rijk is. Zuidoost is een stadsdeel met veel groen. Veel bewoners 

vinden dit van waarde en wonen daarom ook hier. De ChristenUnie wil het groene karakter 

behouden. De ChristenUnie zet zich ook in voor het behoud van de kinderboerderijen 

waaronder ‟t Brinkie. De kinderboerderijen zijn een belangrijke plaats waar verschillende 

inwoners uit Zuidoost met hun kinderen samenkomen, wat bevorderlijk is voor de sociale 

cohesie. Bovendien komen de kinderen in aanraking met niet alledaagse dieren wat goed is 

voor hun algemene ontwikkeling.  

 

De ChristenUnie gelooft in een stadsdeel van liefde, acceptatie en vergeving. Een duurzame 

leefomgeving en een bloeiende samenleving.  

 

De ChristenUnie gelooft in Zuidoost.  

Gelooft u in Zuidoost? Geef ons dan uw stem op 3 maart 2010. 

 

1. John H. Olsen 

2. Asger Butt 

3. Arelis Susana Gomez 

4. Jan Kruik 

5. Nancy Zeefuik 

6. Wolter van Popta 

7. Xiomara Henrique Lacroes 

8. Sandra Caster 

9. Sergio Tjie-A-Loi 

10. Matthias de Vries 

11. Evelin-Pierre Dumfries  

Campagneleider: Sandra Kalicharan 

 

Wilt u met ons in gesprek over ons programma? Voelt u zich dan vrij om contact op te nemen 

met één van ons. Wij willen ú immers dienstbaar zijn. 

www.amsterdam.christenunie.nl 

zuidoost@amsterdam.christenunie.nl 

http://www.amsterdam.christenunie.nl/
mailto:zuidoost@amsterdam.christenunie.nl
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ONZE SPEERPUNTEN 
 INVESTEREN IN EEN HOOPVOLLE TOEKOMST VOOR JEUGD EN GEZIN 

 OPKOMEN VOOR WIE EN WAT KWETSBAAR IS IN ZUIDOOST 

 WAARDERING VOOR WAT GELOOF IN DE STAD TE BIEDEN HEEFT 

KERNPUNTEN VOOR ZUIDOOST 
1. De jeugd heeft een stabiele omgeving nodig om in op te groeien. Veel gezinnen in Zuidoost 

hebben te kampen met problemen, zoals werkloosheid, armoede en schulden. Zij verdienen 
extra ondersteuning. De ChristenUnie pleit voor een portefeuille Jeugd en Gezin bij één van 
de wethouders om de komende jaren hier voldoende aandacht aan te geven.  

2. Er is scheiding tussen kerk en staat, maar geloof en maatschappij zijn niet te scheiden. 
Kerken kunnen meer betrokken worden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken 
op gebieden zoals jeugd, armoede en veiligheid.  

3. Jongeren in Zuidoost verdienen kwalitatief beter onderwijs. De ChristenUnie streeft naar een 
bovengemiddeld niveau. Schoolverzuim moet aangepakt worden. Ook moeten ouders meer 
betrokken worden bij het onderwijs van hun kinderen en beter worden voorgelicht over de 
mogelijkheden. 

4. De cijfers op het gebied van moord, doodslag, schietpartijen en drugs zijn in Zuidoost de 
afgelopen vier jaar alleen maar slechter geworden. Hier moet nu écht een einde aan komen. 
Criminelen moeten hard aangepakt worden. Door onderwijs, werk en recreatie willen we 
kansen vergroten.  

5. Bewoners in Zuidoost verdienen betrouwbare mensen in de politiek. Onze mensen doen niet 
aan vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. 

6. Zuidoost houden we groen! We gaan zorgzaam om met de openbare ruimte, niet alles hoeft 
dichtgebouwd te worden. 

7. De ChristenUnie wil de burger zo veel mogelijk betrekken bij de samenleving. Burgers weten 
vaak zelf het beste wat zich in hun wijk afspeelt. 

8. Parkeren blijft gratis in Zuidoost. Het netwerk van openbaar vervoer kan verbeterd worden. 
Zo moet er een onderzoek komen naar een goede en snelle Oost-Westverbinding en andere 
verbindingen. 

9. Zuidoost heeft een grote diversiteit aan nationaliteiten en religies. We gaan respectvol met 
elkaar om. We spreken de belangrijkste normen en waarden met elkaar af, zodat we weten 
wat we van elkaar mogen verwachten. De ChristenUnie is voor het principe van de 10 
leefregels die door bewoners zelf zijn samengesteld en wil dit opnieuw invoeren. 

10. In Zuidoost is veel bedrijvigheid. De economie staat nu onder druk. De ChristenUnie is voor 

maatregelen die een stabiele lokale economie stimuleren. Extra aandacht verdienen de 

ZZP‟ers en kleine ondernemers. Die hebben tot nu toe de hardste klappen gehad. 
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1. Samenleving en gezin 
 

Amsterdam Zuidoost kent een zeer diverse groep mensen met een enorme hoeveelheid 

idealen. De ChristenUnie ziet daarin de kracht van Amsterdam. De dragende kracht voor een 

samenleving, die niet alleen leefbaar is, maar waar steeds weer pareltjes opduiken. Niet de 

overheid draagt Amsterdam; de burger draagt de samenleving. De burger kan dat beter. Dat 

wil de ChristenUnie weer voor het voetlicht brengen. Dat wil de ChristenUnie nieuw leven 

inblazen. Dat is wat de stad nodig heeft. Ruimte voor haar idealisme. Dat betekent niet dat de 

overheid de handen af moet houden van de samenleving. E moet een goede visie hebben op 

waar Amsterdam heen moet, kijken waar goede initiatieven ontstaan die binnen die visie 

passen, en die initiatieven stimuleren. De overheid kan mensen niet dwingen zulke 

initiatieven te ontplooien. Als er gaten vallen, moet de overheid daar inspringen. 

 

1.1. Sociale cohesie 

In Amsterdam Zuidoost komen veel culturen, geloven en idealen samen, die in vrede 

samenleven. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de burgers, maar het stadsdeel heeft 

een taak het vreedzaam samenleven te waarborgen. Dat betekent onder andere dat 

ontmoeting en uitwisseling moet worden gestimuleerd. Daarbij kan gedacht worden aan het 

verenigingsleven, buurtwerk en jongerenwerk. 

 

 Met samenbindende voorzieningen zoals sportverenigingen, buurtwinkels en 

kinderboerderijen moet voorzichtig worden omgesprongen. 

 De ChristenUnie pleit voor zoveel mogelijk kleinschalige, goed voorziene wijken en 

buurten. De burgers hebben dan de mogelijkheid elkaar bij de bakker, de 

groenteman, het sportzaaltje en een café te ontmoeten. 

 In die buurten moet het stadsdeel niet alleen zelf bepalen welke voorzieningen nodig 

zijn. Burgers moeten gestimuleerd worden zelf initiatief te nemen, en dergelijke 

initiatieven moeten worden gesteund. 

 Amsterdam Zuidoost is een kleurrijk stadsdeel. De ChristenUnie is hier trots op. Zij 

ziet voor de overheid vooral een taak in de steun van kleinschalige cultuuruitingen die 

toegankelijk zijn voor een breder publiek en zo een ontmoetingsplek kunnen zijn. 

Hierbij geldt dat betrokkenheid en creativiteit van nieuwe culturen bij bestaande 

activiteiten moet worden gestimuleerd. 

 Het Stadsdeel moet zich inspannen om gezinnen te behouden voor het stadsdeel. Zij 

bieden diversiteit en continuïteit. 

 In 2005 werden bewoners van Zuidoost gevraagd een top tien van 

gemeenschappelijke „leefregels‟ te kiezen. De reacties onder de bewoners waren 

heel positief. Ter bevordering van de sociale samenhang tussen de bewoners van 

Zuidoost is ChristenUnie voor een nieuwe enquête onder de bewoners om 

vervolgens het rijtje met „leefregels‟ te vernieuwen. 

 

1.2. Geloof 

Er is in Nederland scheiding tussen kerk en staat, maar dat betekent niet scheiding tussen 

geloof en maatschappij. Neutraliteit bestaat niet. Dit is ook duidelijk merkbaar in het 

multiculturele stadsdeel dat Amsterdam Zuidoost is. Er is een grote diversiteit aan 

levensbeschouwingen. 

 

De ChristenUnie wordt geïnspireerd door de Bijbel. Dit geldt ook voor de vele christenen en 

christelijke organisaties die zich barmhartig inzetten voor de medemens. Kerken staan 

belangeloos klaar voor de kwetsbaren. De ChristenUnie vindt daarom dat kerken en 

christelijke organisaties een grotere zichtbare rol in de samenleving van Amsterdam Zuidoost 

moeten kunnen spelen. De kerken deden, via haar leden, stichtingen of activiteiten, al veel 
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sociaal werk, maar dit wordt ons inziens nog steeds te weinig ingezien. Bovendien worden de 

kerken steeds meer deskundig in het uitvoeren van maatschappelijke taken en kunnen 

samen met reguliere instanties van grote waarde zijn voor Amsterdam Zuidoost. De kerken 

moeten daarvoor goede gereedschappen hebben om hun werk goed te kunnen doen. De 

overheid heeft een rol in samenwerken met kerken en christelijke organisaties op 

maatschappelijk terrein. Democratische regels vormen daar geen belemmering voor. 

 

Er is een beweging gaande in Amsterdam die christelijke organisaties wil weren, omdat ze 

hun christelijke identiteit niet willen prijsgeven. De ChristenUnie vindt dit bekrompen en 

kortzichtig. Er bestaat een onterechte angst voor organisaties en personen die vanuit hun 

passie de maatschappij willen dienen en daar ook voor staan. Daarmee wordt ook miskend 

de plaats die dit soort organisaties sinds het ontstaan van Amsterdam hebben gehad in de 

samenleving. Niet voor niets heeft “barmhartigheid” een plaats gekregen in het wapen van 

Amsterdam. 

 

 Het zo snel mogelijk laten onderzoeken door het stadsdeel welke maatschappelijke 

rol kerken en andere religieuze organisaties kunnen vervullen en het creëren van een 

kader waarbinnen samenwerking aangegaan kan worden. 

 Het aangaan van samenwerkingsverbanden door het stadsdeel met kerken in 

Zuidoost op maatschappelijke gebieden zoals armoedebeleid, preventie van 

schulden, psychische zorg, jeugdbeleid, integratie e.d.  

 Participeren van kerken en christelijke organisaties in adviesorganen van het 

stadsdeel op het gebied van verschillende maatschappelijke zaken. 

 Beschikbaar maken van opleiding en training voor maatschappelijke werkers binnen 

de kerken en christelijke organisaties. 

 Hulp en advies aan kerken als het gaat om huisvesting van hun samenkomsten en 

erediensten. In Amsterdam Zuidoost is nog een groot tekort aan kerkgebouwen. Er 

zijn nog veel te veel kerken die jaar in jaar uit samenkomen en hun erediensten 

houden in garageboxen en bedrijfsruimtes. Stadsdeel Zuidoost kan een rol nemen in 

het begeleiden van de bouw van kerkgebouwen voor hun burgers. Een voorbeeld is 

de Daalwijkdreef waar kerken uit hun onderkomen weg moeten vanwege 

bouwplannen. Hiervoor moet een kerkgebouw terug komen. 

 

1.3. Integratie 

Nieuwkomers zijn voor de ChristenUnie van harte welkom in Nederland. Ze moeten zich ook 

welkom voelen. De verantwoordelijkheid voor de integratie en inburgering ligt zowel bij de 

Nederlandse overheid als bij de nieuwkomers zelf. Ook burgers kunnen handje meehelpen 

om hun nieuwe „buren‟ zich thuis te laten voelen. Het is in het belang van ons allen dat 

nieuwkomers snel en goed inburgeren en actief deelnemen aan het economische en sociaal 

circuit en daardoor een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Het 

spoedig hebben van werk of stage is van groot belang om snel en goed te kunnen integreren 

en participeren. 

 

De inburgering moet niet te vrijblijvend zijn. Cursisten moeten hun afspraken en 

verantwoordelijkheden nakomen. Er moet bovendien snel contact worden gelegd met 

mensen die een inburgeringcursus nodig hebben. Mensen die geen cursus nodig hebben 

hoeven daaraan ook niet mee te doen. De ChristenUnie vindt dat het Stadsdeel controle moet 

hebben over het aanbod en de voortgang van de inburgeringcursussen en dat het geld naar 

de inburgering gaat en niet te veel aan het management van de cursussen. Als het nodig is 

moet het stadsdeel zelf bureaus oprichten die de cursussen geven. Een continue evaluatie 

van de effectiviteit van de cursussen is noodzakelijk. Vrijwilligers en kerken kunnen 
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bovendien een grote rol spelen bij de inburgering. Verder is het noodzakelijk dat er veel 

aandacht wordt besteed analfabetisme. 

 

 Aan het einde van de inburgeringcursussen dient er een aanbod te zijn van 

opleidingen. Ook degenen die taalcursus geven, moeten ingelicht worden over de 

opleidingsmogelijkheden. 

 Het stadsdeel heeft de verantwoordelijkheid om verschillende partijen die zich 

bezighouden met integratie met elkaar in contact te brengen. 

 Amsterdam steunt de taallessen die gegeven worden door kerken en andere 

organisaties. Zij controleert de resultaten en gaat voor een groot gevarieerd aanbod 

door de burgers zelf.  

 

1.4. Portefeuille Jeugd en Gezin 

De ChristenUnie vindt dat het tijd wordt dat het stadsdeel investeert in mensen. “De jeugd 

heeft de toekomst” zo zegt men. En dat is ook zo. Er zit veel potentie en talent in Zuidoost en 

dat moet er uit komen. Om de jeugd een volwaardige kans te geven dient het gezin een 

stabiele omgeving te zijn waarin het kind opgroeit en zich ontwikkeld. In Zuidoost hebben veel 

gezinnen te kampen met maatschappelijke obstakels waar ze tegen aan lopen. Deze 

obstakels kunnen bijvoorbeeld zijn armoede, schulden, gebrekkige opleiding en daarmee 

geen goede start op de arbeidsmarkt, geestelijk- en fysiek geweld binnen het gezin, 

discriminatie. Ook externe omgevingsfactoren spelen een grote rol zoals gebrek aan sociale 

vaardigheden, gebrek aan positieve sociale activiteiten, verkeerde rolmodellen. Sommige 

gezinnen weten deze obstakels zelf te overwinnen, maar er zijn veel gezinnen die hulp hard 

nodig hebben om een eerlijke kans te krijgen.  

 

De ChristenUnie zal in de komende raadsperiode inzetten op volledige hulp aan de gezinnen 

die dit nodig hebben. Hiervoor is het van belang dat de verantwoordelijkheid voor het 

overzicht en de coördinatie hiervan in één van de huidige portefeuilles valt. Op dit moment 

zijn de verantwoordelijkheden voor jeugd, armoede, schuldhulp, onderwijs, veiligheid en 

werkgelegenheid verspreid over verschillende wethouders. Dit komt de effectiviteit niet ten 

goede. Als het de jeugd en het gezin betreft wil de ChristenUnie dat één wethouder deze 

coördineert. Wij willen daarom ook een portefeuille Jeugd en Gezin. Op die manier kunnen 

snel en doeltreffend de problemen in Zuidoost te lijf worden gegaan.  

 

1.5. Multi-problem aanpak 

 

Multi-problem GGZ jongeren vallen tussen wal en schip, vooral wanneer de strijd tussen 

ouders heftig is. Dan kunnen deze jongeren niet de hulp krijgen die hard nodig is. Dit omdat 

voor hulpverlening aan kinderen tot en met 18 jaar de ouders nodig zijn om de hulpverlening 

te laten slagen. Maar ook omdat gezinnen vaak tussen de verschillende instanties van het 

kastje naar de muur worden gestuurd. De sociale kaart van hulpverlening, 

opvangmogelijkheden en behandelvoorzieningen moet ook uitgebreid en dichter bij de 

mensen gebracht worden, zodat mensen weten welke hulp er allemaal is beschikbaar is en of 

waar ze van gebruik kunnen maken. Ook zal de wetgeving op verschillende gebieden 

aangepast moeten worden om effectiever samen te kunnen werken. Het stadsdeel met dit 

landelijk aankaarten. 

  

De samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsinstanties is hard nodig om hulp aan 

deze doelgroep te doen slagen. Er moet niet alleen aandacht voor zijn, omdat er op dit 

moment extra middelen beschikbaar voor zijn. Er moet een goede samenwerking zijn tussen 

BJAA (Jeugdzorg), DWI, GGZ, CWI, politie en justitie, woningbouwverenigingen, scholen en 

gezondheidszorg (t.w. consultatiebureaus, huisartsen etc.). Hulpverlening moet vanuit één 
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punt gecoördineerd worden. Het gehele gezin moet betrokken worden in de aanpak van het 

multi-problem gezin.  

 

In bepaalde gevallen zal het nodig zijn drang en dwang toe te passen bij het niet vrijwillig 

meewerken met de hulpverleners. Ondertoezichtstelling is dan nodig in het belang van het 

kind, de ouders, maar ook voor de hulpverlener.  

 

De ChristenUnie is er voor dat het stadsdeelbestuur erop toeziet dat de samenwerking tussen 

de verschillende instanties wordt bevorderd en vruchten afwerpt.  

 

1.6. Vaders 

Er zijn in Zuidoost helaas veel gezinnen waar de vaders om welke reden dan ook niet 

aanwezig zijn om bij te dragen aan de opvoeding van hun kinderen. Vaders zijn echter enorm 

belangrijk voor kinderen! Alleenstaande moeders in Zuidoost zijn vaak sterke vrouwen van 

wie fysiek en geestelijke veel gevraagd wordt bij de opvoeding van hun kinderen. Maar voor 

de rol van vader is geen gelijke vervanging. 

 

De ChristenUnie ziet graag dat het stadsdeel een rol neemt in het stimuleren van initiatieven 

die vaders betrekken bij de opvoeding van hun kinderen. Dit begint al bij het geven van 

seksuele voorlichting aan jongeren. Het gaat hierbij niet alleen om de uitleg van seks, 

voorzorgsmaatregelen en geslachtsziekten, maar heel belangrijk is ook om jongeren te wijzen 

op alle gevolgen en verantwoordelijkheden als de vrouw (in veel gevallen nog een meisje) 

zwanger raakt. 

 

Het is belangrijk dat de vader betrokken is al vanaf de zwangerschap. In het hele traject zijn 

er instanties die vaders kunnen stimuleren om betrokken te zijn. Te denken valt aan de 

verloskundigen, het ziekenhuis, de kraamzorg en het consultatiebureau.  

 

Ook kerken en andere vormen van vereniging waar mannen samen komen spelen een 

belangrijke rol bij dit onderwerp. Maatschappelijke georiënteerde initiatieven moeten kunnen 

worden gesubsidieerd. 

 

1.7. Huiselijk geweld 

Ook in Amsterdam hebben veel gezinnen te maken met huiselijk geweld in vele vormen. 

Kinderen hebben vaak te lijden onder fysiek geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. De 

ChristenUnie wil dit voorkomen, en wanneer het wel gebeurt het zo goed mogelijk in kaart 

brengen, ondersteuning bieden voor de verschillende personen en in het bijzonder het kind in 

bescherming nemen. 

 Er moet beter zicht komen op risicogezinnen. Wanneer één van de ouders verslaafd 

is, in de gevangenis zit of een gewelddadig verleden heeft moet zo snel mogelijk een 

inventarisatie van de risico‟s worden gemaakt en hulp worden geboden. 

Consultatiebureaus en scholen spelen hierbij een belangrijke rol. 

 Fysiek geweld komt vaak voort uit onmacht. Daarom kan een opvoedcursus een 

goede stap zijn. Het programma „Coach je kind‟ uit Slotervaart en Geuzenveld-

Slotermeer lijkt succesvol te zijn. 

 Gezinnen waar mishandeling voorkomt, verkeren vaak in een sociaal isolement. De 

ChristenUnie wil in de komende raadsperiode met deskundigen nadenken over hoe 

dat doorbroken zou kunnen worden. Organisaties als de ouderenbonden en 

buddyprojecten hebben hier al belangrijke stappen in gezet. In ieder geval moeten er 

mogelijkheden zijn elkaar op straat te ontmoeten, bijvoorbeeld bij de plek waar de 

kinderen spelen. 

 Huiselijk geweld laat sporen na; zowel dader als slachtoffer hebben een veel grotere 
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kans nog eens in een geweldssituatie terecht te komen. Natuurlijk gaat het hier om 

een misdrijf, en zo moet het ook aangepakt worden, maar er moet ook hulp zijn. In de 

eerste plaats voor het slachtoffer, maar ook voor de dader. Organisaties die zich 

inzetten voor bewustwording, discussie en weerbaarheid moeten gesteund worden. 

 

2. Onderwijs en jeugd 

 
2.1. Onderwijs 

Een mensenleven begint in een gezin. Er hangt heel veel af van de eerste levensjaren, 

waarin het gezin verreweg de belangrijkste sociale omgeving van het kind is. De eerste 

verantwoordelijkheid voor opvoeding en welzijn ligt bij de ouders. Goed onderwijs is echter 

ook van essentieel belang. De ChristenUnie wil dan ook dat er op een effectieve manier goed 

geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs. Ook de ouders 

moeten meer betrokken worden bij het onderwijs, zowel op de basisschool als het voortgezet 

onderwijs. Taalproblemen met ouders moeten worden opgelost.  

 

De ChristenUnie is voor het bevorderen van het christelijke en evangelisch basisonderwijs in 

Zuidoost. We vernemen dat er een grote toestroom is  naar deze scholen. De resultaten zijn 

van deze scholen zijn bovengemiddeld. Christelijke en vooral ook evangelische scholen 

moeten ook betrokken worden bij het Bredescholencluster. Bovendien moeten er goede 

ruimtes en gebouwen komen, die voldoen aan de moderne eisen. 

 

 De klassen in het basisonderwijs moeten zo klein mogelijk zijn. 

 Leidsters in peuterspeelzalen en voorscholen moeten het Nederlands goed 

beheersen. 

 Het stadsdeel moet erop toezien dat er voldoende peuterspeelzalen zijn. 

 Om ervoor te zorgen dat kinderen de Nederlandse taal beheersen, moeten ook de 

ouders geholpen worden te leren lezen en schrijven. 

 Er moet meer duidelijke informatie beschikbaar komen voor ouder en leerlingen over 

het leerstelsel. 

 Leertrajecten en daaraan verbonden praktijk/baan mogelijkheden, moeten duidelijk in 

kaart gebracht worden. 

 Stimulering projecten werken bevorderlijk en hebben een positief resultaat hebben op 

leerlingen door het vergroten van diens vertrouwen. 

 Leerlingen moeten meer in aanraking komen met de mogelijkheden en resultaten van 

het volgen van een hogere opleiding denk hierbij aan werkprojecten op hoger niveau. 

 Schoolverzuim moet worden terug gedrongen. 

 Het aanvragen van lokale subsidies door scholen voor schoolprojecten moet 

eenvoudiger worden. 

 Er moet een gymnasium in Zuidoost komen een meer aandacht worden besteed aan 

tweetalig onderwijs, Nederlands en Engels naast elkaar. Deze dingen ontwikkelen de 

potentie die de jongeren in Zuidoost al hebben.  

 

2.2. Seksualiteit en tienerouders 

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de seksuele moraal van vooral de jongeren. Op 

steeds jongere leeftijd worden kinderen geconfronteerd met naaktheid en seks op een 

verwrongen manier gepresenteerd. Kinderen kunnen dit niet goed verwerken en geven toe 

aan een vals ideaalbeeld dat wordt geschetst door bijvoorbeeld de omgeving, 

leeftijdsgenoten, televisie en internet. De vrijheid en bandeloosheid waar sommige partijen 

tegenwoordig de voorvechters van lijken te zijn eisen hun tol ten koste van onze kinderen en 

toekomstige generaties.  
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Het gevolg is nu dat jongeren op steeds vroegere leeftijd seks met elkaar hebben. Jonge 

meisjes raken zwanger en missen een eerlijke kans op een maximale opleiding en goede 

start op de arbeidsmarkt. Kinderen worden geboren in gebroken gezinnen missen de 

volwaardige aandacht die ze verdienen. De ChristenUnie zet in op maatregelen die nodig zijn 

om de seksuele moraal weer binnen de perken te krijgen. 

 Voorlichting op scholen die ook is gericht de seksuele moraal en bepaalde waarden 

van een relatie zoals liefde, trouw en eerlijkheid. Kinderen kunnen verder bijvoorbeeld 

gestimuleerd worden om goed na te denken voordat ze aan seks beginnen. 

Ervaringen van leeftijdsgenoten vertellen over het algemeen dat ze er spijt van 

hebben als ze overhaast tot seks overgaan. 

 Het stadsdeel moet zich principieel uitspreken tegen uitingen van lage seksuele 

moraal. Het stadsdeel kan een discussie op gang zetten over seksuele moraal in 

Zuidoost. Het controleren van horeca en evenementen op het verbod van schenken 

van alcohol aan jongeren. 

 Het stimuleren van „positieve‟ feesten voor jongeren, die ook door jongeren zelf 

worden georganiseerd. 

 Goede begeleiding voor tienerouders, zowel ouders die er alleen voor staan als 

tieners die besluiten hun kinderen samen op te voeden. Cursussen op maat kunnen 

van belang zijn voor en na de bevalling. Ook extra kraambegeleiding kan een 

oplossing zijn, zodat tieners langer de tijd hebben te wennen aan het nieuwe leven. 

Begeleiding en advies kunnen op langere termijn ook verzorgd worden door 

bijvoorbeeld „buddygezinnen‟.  

 Een kinderopvangproject in Zuidoost voor- en door tienermoeders. 

 

2.3. Jongeren inzetten voor jongeren 

In Zuidoost zijn er veel jongeren waarvan hun hart uitgaat naar hun leeftijdsgenoten. Ze willen 

zich belangeloos inzetten voor jongeren die moeilijkheden hebben van welke soort dan ook. 

Vaak hebben ze zelf deze problemen ook gehad en kunnen ze de jeugd, waaronder ook 

„probleemjongeren‟ makkelijker bereiken.  

 Het stimuleren van initiatieven van jongeren die zij vervolgens ook zelf uit kunnen 

voeren voor hun leeftijdsgenoten. 

 Het blijven ondersteunen en waar mogelijk uitbreiden van het bestaande jeugdwerk. 

 Jongeren inzetten als buurtbemiddelaars. 

 

2.4. Probleemjongeren 

De ChristenUnie zal niet meegaan in de beeldvorming die wordt geschetst dat veel jongeren 

in Zuidoost probleemjongeren zijn. Jongeren verdienen een eerlijke kans, zelfs als ze een 

keer een verkeerde zijweg hebben genomen. De eerste prioriteit van het stadsdeel zou 

moeten zijn het helpen van de jongeren die écht willen hun weg te vinden binnen onderwijs, 

werk en activiteiten.  

 

Criminele jongerenbendes en loverboys moeten echter hard worden aangepakt. Dat is een 

kleine groep jongeren die de rest negatief beïnvloedt. Hier moet continu aandacht voor zijn 

van de politie.  

 

De ChristenUnie gelooft in: 

 Het serieus nemen, in kaart brengen en snelle aanpak van opkomende criminele 

jongerenbendes (“gangs”). 

 Uitgebreide voorlichting rond loverboys. 
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 Het onderzoeken van mogelijkheden om jongeren de kans te bieden om hun 

straffen eerder uit te zitten. Vaak dienen ze hun straffen uit te zitten als ze leven 

al op orde hebben.  

 

2.5. Huisvesting en activiteiten 

De ChristenUnie wil aandacht blijven besteden aan de groeiende vraag naar woningen voor 

jongeren in Zuidoost. Het stadsdeel heeft eind 2009 een begin gemaakt om met 

woningbouwcorporaties in gesprek te treden om gericht naar een oplossing hiervoor te 

zoeken. De ChristenUnie wil dit beleid voortvarend voortzetten met meerdere 

woningbouwcorporaties. Voor het begeleiden van jongeren naar huisvesting wil de 

ChristenUnie dat deze begeleiding en aanmelding geïncorporeerd wordt in het jongerenloket. 

Vaak weten jongeren niet waar zij heen kunnen en worden juist door de vele instanties voor 

huisvesting in verwarring gebracht. 

 

Er zijn te weinig jongeren of activiteitencentra waar ook gericht aan begeleiding wordt 

gedaan. Een knelpunt is dat er te weinig activiteiten zijn voor jongeren boven de 23 jaar. Zij 

vallen tussen wal en schip. Samen met jongeren wil de ChristenUnie hier gericht 

onderzoeken welke oplossingen jongeren en jongerenorganisaties zelf willen. Deze input wil 

de ChristenUnie in haar beleid voor de aankomende jaren verder vertalen. Wij willen ook 

aandacht voor samenwerking van het stadsdeel met de uitvoeringsorganisaties en de 

professionaliseringseisen die ze zal stellen aan Nolimit en aan Swazoom.  

 

Het is positief dat het jongerenloket sinds 2009 haar eisen opgeschroefd heeft naar 27 jaar. 

Dit is echter een tijdelijke maatregel. De ChristenUnie wil juist dat voor deze jongeren deze 

eisen vooralsnog voor de aankomende bestuursperiode zo blijven, totdat gerichte evaluatie 

heeft plaatsgevonden over het vangnetsysteem en de effectiviteit daarvan voor deze 

jongeren.  

 

 Het snel realiseren van betaalbare woningen voor jongeren en studenten. 

 Het betrekken van de jongeren bij het ontwikkelen van recreatieve activiteiten. 

 Het realiseren van een muziek- en opnamestudio, oefenruimtes en workshops 

voor jongeren die hun muziektalent willen ontwikkelen. 

 Het subsidiëren van sportactiviteiten voor gezinnen met een minimuminkomen. 

 Het betrekken van de sport- en vrijetijdsverenigingen in de buurt om de 

jongeren uit te nodigen gratis proeflessen te nemen. Dit zouden alle sporten en 

vrijetijdsbestedingen moeten zijn, van de voetbalvereniging tot de 

schaakvereniging tot de visvereniging. 

 Het door het stadsdeel controleren van de doelstellingen van de organisaties 

waaraan zij subsidie verlenen.  

 

2.6. Antilliaans-Nederlandse jongeren in Zuidoost 

De komende jaren krijgt Amsterdam extra middelen van het Rijk voor een de aanpak van de 

specifieke problemen waar Antilliaans-Nederlandse tegen aan lopen. De ChristenUnie wil dat 

met (een deel van) dit geld specifieke aandacht komt voor jongeren van Antilliaans-

Nederlandse afkomst in Zuidoost.  

 De ChristenUnie wil jaarlijks de uitvoering van dit beleid monitoren middels gerichte 

tussentijdse evaluaties en prestatieafspraken. Wij willen dat voorafgaand aan de 

uitvoering nulmetingen zijn verricht zodat prestaties en inzet van gelden ook 

voldoende meetbaar en zo gewaarborgd kunnen zijn. 

 Bij de uitvoering van dit beleid zal gericht en structureel input worden gevraagd van 

adviesorganen, zoals SABANA, het platform van Caribische kerken, en via 
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jongerenbijeenkomsten en jongerenadviesorganen zodat jongeren zelf vooral 

invloed hebben. 

 Het huidige zorgaanbod is vaak nog erg „Nederlands‟, en sluit te weinig aan op de 

genoemde jongeren. Daarom moeten zorgaanbieders gestimuleerd worden hun 

aanbod aan te passen aan de doelgroep. Dit moet ook in de aanbesteding een rol 

spelen. 

 Kennisuitwisselingsprojecten met de Nederlandse Antillen zijn belangrijk bij de 

aanpak van de problemen. 

 De ChristenUnie wil voor deze jongeren experimenteren met één loket waarin de 

overheidsdiensten voor deze en andere jongeren geïntegreerd zijn. 

 Samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba (in de toekomst BES en Sint 

Maarten, Aruba en Curaçao). 

 

3. Economie en werkgelegenheid 
 

3.1. Werk 

Zuidoost is één van de stadsdelen met de hoogste werkloosheid. Hier is in de laatste 

raadsperiode weinig verandering ten goede in geweest. Zuidoost is een stadsdeel met veel 

bedrijven en een grote verscheidenheid daarin. Dat moet beter benut worden. Bedrijven in 

Zuidoost dienen enig maatschappelijk besef te hebben van de wijk waarin ze zitten. Het 

stadsdeel stimuleert hierbij dat er vooral word gekeken naar de potentie in Zuidoost.  

 

De jeugd verdient speciale aandacht als het gaat om werk. Er zouden genoeg stageplaatsen 

moeten zijn voor jongeren om werkervaring op te doen. De overheid kan hier een grote rol in 

spelen.  

 

 Het creëren van stageplaatsen binnen het stadsdeel voor jongeren om werkervaring 

op te doen. Er moet een functionaris zijn die toeziet op het zoveel mogelijk benutten 

van de stageplaats door de jongeren en de stageafdeling.  

 Het betrekken van de grote bedrijven in Zuidoost bij de problematiek rond 

werkloosheid. 

 Extra inspanningen voor de 45-plussers, die vaak moeilijk aan een vast contract 

komen. Hierbij valt te denken aan bij- of omscholing. 

 Een onderzoek naar de redenen waarom vooral jongeren niet aan het werk komen. 

 Langdurige werkloosheid onder werkzoekenden moet stevig worden aangepakt. Het 

is onacceptabel dat iemand langdurig niet aan een baan komt. Hier moet vroegtijdig 

op worden ingespeeld door om- of bijscholing. 

 Het inzetten op een parttime vrijwilligersfunctie voor werkzoekenden. Simpelweg 

„thuis‟ zitten is geen optie.  

 Het onder de aandacht brengen van de werkzoekenden uit Zuidoost bij organisaties 

aan wie het stadsdeel subsidie verstrekt. 

 

3.2. ZZP’ers en kleine zelfstandigen 

ZZP‟ers en kleine zelfstandigen zijn belangrijk voor Zuidoost. Zij werken vaak hard, maar 

worden ook zwaar getroffen in tijden van recessie. Waar het kan dient de overheid ze te 

steunen. 

 Het geven van een rol aan de groep bij de aanbesteding van gemeentelijke projecten. 

Er moeten bij een aantal projecten ook een quotum van de omzet voor deze kleine 

ondernemers gereserveerd zijn.  

 Het stimuleren van startende ondernemers. Dit kan door startersubsidies te 

verstrekken indien een goed ondernemingsplan is overlegd.  
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 Het Ondernemershuis blijft een centrale rol in spelen bij het informeren en adviseren 

van de lokale ondernemers. Het Ondernemershuis moet inspelen op de grote 

diversiteit aan winkels en bedrijven (van toko tot tandarts, van cateraar tot 

computerbedrijf) 

 Winkels moeten gestimuleerd worden zo veel mogelijk te doen aan Veilig 

Ondernemen. De overheid brengt ondernemersverenigingen, politie, en andere 

organisaties bij elkaar.  

 

3.3. Participatie Multinationals  

Zuidoost heeft veel vestigingsruimte voor grote bedrijven en multinationals. Het moet worden 

gestimuleerd dat deze bedrijven zich in Zuidoost vestigen boven bijvoorbeeld de Zuidas, 

Diemen of buiten Amsterdam.  

 

Het is echter ook belangrijk dat deze bedrijven weten dat Zuidoost participatie van hen 

verwacht. Bij het ontwikkelen van programma‟s voor Maatschappelijk Verantwoord 

ondernemen zouden bedrijven oog moeten hebben voor de noden in Zuidoost. Stadsdeel 

Zuidoost vraagt hier aandacht voor. 

 Het stimuleren van initiatieven die bevorderlijk zijn om de multinationals en de 

beroepsbevolking van Zuidoost bij elkaar te brengen. 

 Het aanmoedigen van stage/leer projecten bij de multinationals voor de 

beroepsbevolking en studenten van Zuidoost met eventueel vooruitzicht op een 

arbeidsplaats. 

 Het betrekken van multinationals bij de sociale en maatschappelijke welstand 

van Zuidoost en de bedrijven stimuleren mee te denken en te werken aan 

innovatie en/of verbetering waar nodig.  

 

4. Cultuur en sport 
 

4.1. Cultuur 

Er is in Zuidoost een geweldig potentieel aan allerlei soorten creativiteit. Dit komt ook door de 

diversiteit van de bewoners. De ChristenUnie wil dit potentieel graag aanboren en behouden. 

Voldoende betaalbare en geschikte ruimtes zijn noodzakelijk hiervoor. Het nieuwe Bijlmerpark 

Theater biedt grote mogelijkheden, waarvan we gebruik moeten maken. Kwaliteitsmarkten 

met speciale thema‟s kunnen Zuidoost ook een extra aanzien geven. 

 

4.2. Sport 

Naast cultuur is ook sport belangrijk voor Amsterdam. Sport is niet alleen een goede oefening 

voor het lichaam, maar brengt mensen ook met elkaar in aanraking en draagt zodoende bij 

aan de sociale cohesie. Bovendien bevorderen sportverenigingen actief burgerschap door de 

organisatievorm en de noodzaak om vrijwilligers in te zetten. Tenslotte kan sportbuurtwerk 

bijdragen aan de verhoging van het leefklimaat in wijken met veel jongeren. Individuele 

sportbeoefening moet gefaciliteerd worden door aanleg en goed onderhoud van 

skeelerbanen, fietspaden, hardlooproutes en dergelijke. 

 

 

5. Zorg 
 

Er vinden fundamentele veranderingen plaats in de zorg. Overal moet bezuinigd worden, en 

de vergrijzing zorgt voor een toenemend beroep op zorg. Dit levert pijnlijke taferelen op als 

mensen niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Aan de andere kant ziet de 

ChristenUnie goede dingen ontstaan. Allerlei vrijwilligersorganisaties doen van zich spreken. 



 

16 

 

AMSTERDAM ZUIDOOST 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 – 2014 

Kerken steken extra handen uit. Er is aandacht voor de vrijwilliger. En dat is terecht, want de 

samenleving heeft de vrijwilliger keihard nodig. 

 

Of het nu gaat om de mantelzorger of de medewerker van de voedselbank, ze zijn 

onbetaalbaar. De ChristenUnie erkent het enorme belang van de goedwillende 

Amsterdammer en beseft dat de overheid nooit zal kunnen wat zij doen. Helpen om niet, 

helpen enkel uit liefde. De taak van het stadsdeel is de liefde van de mensen van Zuidoost 

voor de medemens ondersteunen, verder helpen, aanvullen en stimuleren. Vrijwillige hulp is 

geen aanvulling op professionele hulp. Het is andersom. Op de eerste plaats komt de hulp 

van mens tot mens. Dat betekent overigens niet dat de problemen worden afgeschoven op 

vrijwilligers. Veel zorg zal verleend moeten worden door professionals. Dat geldt zeker voor 

specialistische zorg, maar ook voor zorg aan mensen zonder familie en netwerk. Vanuit deze 

benadering ziet de ChristenUnie de noodzaak van integratie van vrijwillige en professionele 

hulp. De opkomst van bijvoorbeeld gezinsmanagers en probleemgerichte aanpakken 

getuigen van een zoektocht naar effectiviteit. Hulpverleners en vrijwilligers signaleren vaak 

dat helpers langs elkaar heen werken. Dat moet veranderen en dat kan veranderen. Als we 

samenwerken als Amsterdammers, professionele helpers, bedrijven en vrijwilligers, dan 

kunnen we over enkele jaren melden dat er nog beter gezorgd wordt in Zuidoost. 

 

5.1. WMO 

Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil de rijksoverheid meer zorgtaken uitbesteden 

aan gemeenten, omdat die dichter bij de burger staan. De ChristenUnie is overtuigd van de 

mogelijkheden die de WMO biedt. Hiermee is er een middel aanwezig om de specifieke 

kracht van de Amsterdammers te laten zien. Via de WMO moet de waardering ontstaan voor 

alle zorg die de burger nu al op zich neemt. De ChristenUnie wil dan ook de WMO gebruiken 

om vorm te geven aan de sociale cohesie die er al is en nieuwe plannen stimuleren en 

ondersteunen. 

 Het stadsdeel moet vrijwilligersorganisaties ondersteunen bij het doen van hun werk. 

Gedacht kan worden aan administratieve zaken, promotie en fondsenwerving. Zo 

kunnen de vrijwilligers zich richten op de zorg. 

 Vrijwilligersorganisaties moeten geholpen worden bij de aanvraag van WMO-gelden. 

Het is goed steeds vaker gebruik te maken van de stelregel dat als de vrijwilliger een 

aantal zaken regelt, de overheid daar een bepaald bedrag bijlegt. Dat is verstandiger 

dan ongelimiteerd geld rond te strooien. 

 De overheid organiseert contactmomenten tussen vrijwilligersorganisaties en het 

bedrijfsleven om zo kruisbestuiving te bevorderen. 

 De ChristenUnie wil dat het voor de burger duidelijk is waar hij of zij terecht kan voor 

zorg. Vrijwilligersorganisaties mogen niet geweigerd worden vanwege religieuze 

achtergrond of cultuur. Zij worden beoordeeld op de kwaliteit die zij bieden.  
 

5.2. Mantelzorg 

De druk op mantelzorg wordt groot door privatisering (die vaak resulteert in duurdere zorg) en 

bezuinigingen. Mantelzorg is moeilijk blijvend op te brengen en veel mantelzorgers lopen het 

risico overbelast te raken. De ChristenUnie wil een gerichte verbetering van de samenwerking 

tussen de zorgorganisaties die zich met de multiproblematiek en de gestapelde problemen 

van gezinnen, burgers van zuidoost of de eenoudergezinnen bezighouden. Te vaak werken 

organisatie langs elkaar heen of informeren elkaar onvoldoende over een cliënt en zijn 

problemen met als gevolg dat voor de cliënt het aanbod niet efficiënt en effectief ingezet 

wordt.  

 

De ChristenUnie wil sterker inzetten op bemoeizorg. Zij die in een sociaal isolement dreigen 

te vallen worden bewust opgezocht en in een traject geplaatst. We willen een outreachende 
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aanpak waarin vertrouwen en het bewust bemoeien met kansarmen centraal staat om hen 

een plek in de samenleving te geven. We willen samen met instanties zoals het Leger des 

Heils, streetcornerwork, kerkelijke diaconieen en de Madi komen tot projecten die hiertoe 

bijdragen. Het stadsdeel erkent en waardeert de enorme inzet van mensen voor hun naasten 

en wil die inzet van harte ondersteunen. 

 De ChristenUnie wil intensief onderzoek naar de behoeften van mantelzorgers en 

hen zoveel mogelijk ondersteunen. 

 Het stadsdeel moet de ontwikkeling van passende en voldoende respijtzorg 

(vervanging van mantelzorgers zodat die op adem kunnen komen) stimuleren. 

Respijtzorg kan vaak niet door vrijwilligers opgevangen worden, in dat geval moeten 

professionals dit op zich nemen. 

 Het stadsdeel moet het mantelzorgerschap onder Amsterdammers promoten.  

 Er moet aandacht worden besteed aan jonge mantelzorgers. Het moet niet zo zijn dat 

jonge mantelzorgers onbekend blijven en een te zware last gaan dragen of dat hun 

inzet ten koste gaat van school. 

 

5.3. Ouderen/vergrijzing 

De ChristenUnie vindt de zorg voor ouderen belangrijk. Ze hebben de maatschappij helpen 
opbouwen en ze moeten niet in de steek worden gelaten. In principe moet het stadsdeel 
ernaar streven bewoners zo lang mogelijk in hun eigen omgeving, thuis, te laten wonen. 

 Ouderen met een migrantenafkomst moeten de mogelijkheid hebben om met 
zelforganisaties en zorginstellingen te praten over multiculturele zorg die ouderen 
nodig hebben en eventueel dagbesteding voor de migranten ouderen. Vaak dreigen 
deze ouderen te vereenzamen als zij niet meer terug kunnen keren naar het land van 
herkomst. 

 De ChristenUnie wil dat organisaties die met ouderen werken (ouderenbonden, GGD, 

diaconieën) hun aanbod op elkaar laten aansluiten en waar nodig signaleren, 

doorverwijzen en samenwerken. Dit om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk 

mensen in een situatie van eenzaamheid terecht komen. 

 Stadsdeel Zuidoost dient ervoor te zorgen dat iedereen die problemen rondom 

eenzaamheid kan signaleren zo goed mogelijk op de hoogte is van de bestaande 

vrijwilligersorganisaties. 

 Verzorgingshuizen kunnen meer een buurtfunctie krijgen: restaurants, activiteiten en 

andere voorzieningen zouden mensen uit de buurt kunnen trekken, waardoor het 

sociale isolement van bewoners kan afnemen, sociaal isolement in de buurt wordt 

tegengegaan en wellicht meer vrijwilligers geworven kunnen worden. 

 

5.4. Prostituees 

De ChristenUnie is uiteraard tegen prostitutie. Het is voor ons niet voor stellen dat sommige 

partijen prostitutie zien als een toeristisch trekpleister voor Amsterdam. Er is ontzettend veel 

leed rond prostitutie. Het wordt omgeven door vrouwenhandel en andere criminaliteit. De 

meeste vrouwen worden fysiek of geestelijk onderdrukt door pooiers. Het heeft een negatieve 

invloed op zowel de geestelijke als de lichamelijke gesteldheid van de vrouwen. De 

ChristenUnie is een voorstander van voorlichting om prostitutie te ontmoedigen en 

uitstapprogramma‟s. 

 

In Zuidoost is er geen raamprostitutie. Andere vormen van prostitutie zijn er wel, maar er zijn 

weinig duidelijke gegevens over en niet duidelijk zichtbaar. De ChristenUnie wil dat er meer 

zicht op komt wat er nu werkelijk gebeurd om zodoende goed beleid te kunnen maken. 

Directe zichtbare vormen van vrouwenhandel, moeten meteen worden aangepakt. Vrouwen 

die uit willen stappen, moeten goede en snelle hulp krijgen, ongeacht of ze hier illegaal zijn of 

niet. Ook christelijke organisaties, zoals het Scharlaken Koord, spelen een belangrijke rol bij 

uitstapprogramma‟s en moeten steun (blijven) krijgen van de overheid. 
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5.5. Mensen met een (lichamelijke) beperking 

De ChristenUnie wil iedereen de mogelijkheid deel te nemen aan het leven in Zuidoost. 

 Goede toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbaar vervoer en gebouwen 

voor mensen met een beperking is noodzakelijk. 

 Gemeentelijke diensten en informatie moeten er ook zijn voor mensen met een 

gehoor- of gezichtsbeperking. 

 De overheid zet zich in om het taboe rond het hebben van een beperking dat in 

bepaalde gemeenschappen bestaat weg te nemen. 

 

5.6. Verslaafden 

De ChristenUnie is er een sterke voorstander van dat verslaafden afkicken en weer een 

gewoon leven kunnen opbouwen. Er moet veel aandacht worden besteed aan preventie en 

voorlichting over de gevaren van allerlei soorten drugs. Het onderscheid tussen hard en 

softdrugs moet niet te makkelijk gehanteerd worden. De zogenaamde softdrugs zijn ook 

schadelijk voor de gezondheid. Verder moeten we attent zijn op de snelle opkomst van allerlei 

soorten nieuwe drugs, die soms zeer verslavend kunnen zijn. Ook het alcohol misbruik, 

vooral bij jongeren, is een groot probleem, waaraan veel aandacht aan moet worden besteed. 

Er zijn verder nog andere vormen van verslaving waarop we attent moeten zijn, zoals 

gokverslaving en computerverslaving onder jongeren. 

 Professionele zorginstellingen moeten contact leggen met de relevante 

vrijwilligersorganisaties uit hun vakgebied om effectief samen te werken. 

 Alle vrije en medicinale verstrekking van drugs dient gepaard te gaan met de 

stimulans tot behandeling waarbij afkicken ook als optie wordt gezien. 

 De ChristenUnie pleit voor goede voorlichting op scholen, tegelijk met een 

publiekscampagne waarin de gevaren van cannabis (die structureel worden 

onderschat) worden gecommuniceerd. 

 De ChristenUnie is principieel tegenstander van het drugsgedoogbeleid. Zolang 

gedogen de realiteit is, moet de afstand tussen school en coffeeshop volgens de 

landelijke richtlijn op 250 meter gesteld worden, daarbij moet de leeftijdsgrens streng 

gehandhaafd worden. 

 De ChristenUnie pleit ook voor een strenge leeftijdscontrole in supermarkten en cafés 

wat betreft de aankoop van alcohol. Het zou goed zijn wanneer de minimumleeftijd 

voor het kopen van alcohol naar achttien jaar gaat. 

 Het stadsdeel moet in gesprek met horecaondernemers over de schadelijke gevolgen 

van happy hours. 

 Er moet meer geld naar het bekendmaken van mogelijkheden tot zelfhulp. 

 Het moeilijker toegankelijk maken van genotsmiddelen blijkt helemaal niet 

noodzakelijk te leiden tot een trek naar de illegaliteit. Het paddoverbod dat in 2008 is 

ingevoerd, blijkt bijzonder succesvol. 

 Op veel meer plaatsen waar overlast is, moeten blowverboden worden ingesteld. 

 De aanpak van drugsdealers en hennepplantages dient prioriteit te hebben. 

 

5.7. Armoede 

De ChristenUnie vindt dat de aanpak van armoede in Zuidoost een hoge prioriteit moet 

krijgen. God wil dat het de mensen goed gaat en armoede is geen zegen. Armoede en 

werkeloosheid beroven je van je waardigheid als mens op vele gebieden. Zuidoost heeft veel 

bewoners die in armoede leven. Dit blijkt uit het gebruik van de voedselbanken. We zijn er 

ons van bewust dat het moeilijk is om aan alle armoede in Zuidoost een eind te maken, maar 

we kunnen wel onze uiterste best doen om dit probleem goed aan te pakken. We mogen en 

hoeven niet passief te zijn en resultaten zullen zeker zichtbaar worden. 
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Armoede kan verschillende oorzaken hebben. Ziekte, verkeerde beslissingen in het leven, 

verkeerd uitgaven patroon, te weinig inkomen, geen goede opleiding, geen werk kunnen 

vinden, niet willen werken enz. Maatwerk en bekwame hulpverleners zijn daarom 

noodzakelijk. Bovendien is een snelle aanpak nodig om cliënten gemotiveerd te houden. 

Uiteraard speelt de economische conjunctuur ook een belangrijke rol. 

 

De beste aanpak is om mensen zelfredzaam te maken. Voor de één gaat dit makkelijker dan 

voor de ander. We moeten er ons wel van bewust zijn dat sommige mensen (tijdelijk) niet 

kunnen werken en deze mensen moeten ook financieel rond kunnen komen. 

 

Er zijn veel mensen in Zuidoost die zulke hoge schulden hebben dat ze geen uitzicht hebben 

om hier ooit uit te komen. Het kan ook zijn dat schulden zijn ontstaan door een onverhoopte 

gebeurtenis in hun leven. Soms worden er leningen afgesloten tegen hoge rentes en 

onduidelijke voorwaarden, waardoor men in de problemen komt. De ChristenUnie zet in op 

gedegen hulp aan die mensen, maar vooral op een goede preventieve aanpak. Jongeren 

verdienen extra aandacht omdat ze eerder overgaan tot het doen van onnodige aankopen 

waarvoor ze schulden maken. Vaak zien ze zelf hier de gevolgen niet van in. 

 

De ChristenUnie wil dan ook meer investeren in armoedebeleid. De resultaten van deze 

investeringen moeten goed gemonitord worden. Goed en bekwaam personeel en een goede 

organisatie van het hele armoedebeleid zijn dus van essentieel belang. Cliënten haken al snel 

af als ze ervaren dat ze niet verder komen. Er zijn in Zuidoost goede organisaties, die 

bekwame medewerkers hebben. Deze organisaties hebben echter extra steun nodig om hun 

werk goed te kunnen doen.  

 

Bij de bestrijding van armoede willen wij de integrale aanpak hebben met als gevolg dat de 

regievoering van de hulp van de klant berust bij de die instantie waar het probleem dominant 

is of het meest acuut is. Door de intensieve samenwerking tussen en met de instanties, kan 

een vorm van multidisciplinair casemanagement ontstaan rondom de klant en haar 

problemen. De ChristenUnie wil dat de verschillen zorgorganisaties in samenwerking met de 

gemeente dit spectrum in dit zorgcontinuüm gericht oppakt. 

 

De ChristenUnie is er ook een voorstander van dat het bedrijfsleven een belangrijke rol gaat 

spelen in het armoedebeleid. Ze kunnen ook effectief helpen en hebben er ook baat bij als 

mensen aan het werk komen. De ChristenUnie vindt wel, dat mensen die geen werk hebben 

elke mogelijkheid moeten aanpakken om aan het werk te komen en te blijven. Mensen die 

kunnen werken en werk aangeboden krijgen moeten dit in principe ook accepteren. Verder 

moet het sommige mensen duidelijk worden dat ze niet meer geld kunnen uitgeven dan ze 

hebben en ze moeten afzien van andere aankopen.  

 

De ChristenUnie vindt dat kerken een belangrijke rol kunnen spelen bij het armoedebeleid. Ze 

doen nu ook al veel. Ze werken met veel vrijwilligers en zijn effectief. De kerken moeten 

echter wel goed geïnformeerd zijn over andere reguliere instanties die er zijn en daarnaar 

verwijzen als het nodig is. 

 Het geven van budgettrainingen. Deze kunnen zeer verhelderend zijn. 

 Een campagne beginnen in Zuidoost met als thema “van lenen komen grote 

problemen”. 

 Er naar streven om één loket te hebben waar een cliënt terecht kan. Het armoede 

beleid heeft vele organisaties en soms zijn daar schotten tussen. Deze schotten 

moeten zoveel mogelijk weg. Er moet geïnvesteerd worden in de route die de cliënt 

moet lopen. Het moet zo snel en efficiënt en effectief mogelijk. 
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 Het geven van meer informatie waar mensen terecht kunnen met financiële 

problemen, met tegelijkertijd er daar voorlichting bij dat ze zich niet hoeven te 

schamen. 

 Uitbreiding van het project Kansrijk Zuidoost 

 Geven van budgettrainingen op basisscholen en middelbare scholen 

 Het helpen van ouderen met financiën 

 Proberen nieuwe relaties aan te gaan met nieuwe organisaties die proberen om 

mensen aan het werk te helpen. Zoals bv gespecialiseerde uitzendbureaus. Meer 

samenwerking met het bedrijfsleven en nieuwe initiatieven onderzoeken vanuit de 

particuliere sector. 

 Het stadsdeel moet het initiatief nemen om afspraken te maken met 

woningcorporaties, zorgverzekeraars, de energiebedrijven en Waternet. Hier 

ontstaan bij een grote groep mensen vaak achterstanden en soms hogere schulden. 

Deze schulden hebben vervolgens verstrekkende gevolgen. Deze organisaties 

kunnen samenwerken met schuldhulpverleningsinstanties in Zuidoost, die bij 

herhaalde achterstanden hulp aanbieden om schulden te voorkomen. 

 Kwetsbare groepen, zoals gehandicapten, ouderen en eenoudergezinnen, moeten 

extra aandacht krijgen als het gaat om schuldhulpverlening. Bij hun leidt het eerder 

tot armoede. 

 Kerken kunnen een rol spelen bij het geven van preventieve cursussen de grote 

groepen kerkbezoekers in Zuidoost.  

 

6. Stadsontwikkeling en wonen 
 

6.1. Stadsontwikkeling 

De ChristenUnie is niet tegen woningbouw, want het is goed dat Amsterdam en Zuidoost 

groeit. De visie van de ChristenUnie is echter dat woningbouw mogelijk is zonder veel groen 

aan te tasten. Door goede architectuur en stedenbouw is het mogelijk om meer woningen op 

een specifieke locatie te bouwen, zodat het groen behouden kan blijven. De ChristenUnie wil 

dan ook dat de huidige bestaande bouwplannen in Gaasperdam en de Bijlmer kritisch 

bekeken worden. De ChristenUnie wil gaan voor kwaliteit, duurzaamheid en milieubewust 

bouwen, zowel voor woningen als gehele wijken. Een goed duurzaam milieu is van grote 

waarde nu en in de toekomst. Wat eenmaal weg is komt moeilijk weer terug. Al deze 

woningen hoeven niet in één keer gebouwd te worden, het is een groeiproces. Door goede 

plannen kan het groen in Zuidoost behouden blijven. Er liggen de komende jaren mooie 

kansen die we goed moeten benutten. Kwaliteit in de woningbouw zorgt er ook voor dat 

bewoners zich blijvend willen vestigen in Zuidoost. 

 

Woningbouw in het Centraal Park is mogelijk. De huidige parkenstructuur is op dit moment al 

een ideaal systeem. Het Bijlmerpark als stadspark, het Gaasperpark en Riethoek als 

natuurpark en daartussen het Centraal Park, met bebouwing. Uitbreiding van recreatieve 

functies in het Gaasperplas gebied moet zorgvuldig en niet overhaast gebeuren. 

Grootschalige objecten passen niet in het gebied. 

 

De ChristenUnie is zeker geen voorstander van woningbouw aan de zuidoever van de 

Gaasperplas ten noorden van de huidige Valburgdreef. Hierdoor zou ook het Oranjebos 

moeten verdwijnen. Dit bos is een geschenk van de bewoners van Amsterdam aan Prins 

Claus en Koningin Beatrix voor hun 25 jarig huwelijk. De zuidoever van de Gaasperplas wordt 

intensief gebruikt voor recreatie en het zou niet goed zijn als hier woningen gebouwd zouden 

worden. Veel steden zouden veel geld willen investeren om zo een zelfde stuk natuur te 

hebben in de stad. Het ruimen van dit groen zou kapitaalvernietiging zijn. Verder willen we het 

mooie natuurparkje de Riethoek behouden zoals het is. 
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De ChristenUnie is er een voorstander van dat er een gevarieerd aanbod is van woningen in 

alle prijsklassen en grootten. Ook voor de middenstander en de meer rijkere mensen moet er 

voldoende woningaanbod zijn. Bovendien zijn we voorstander van vrije kavels. 

Vanzelfsprekend moeten er ook woningen komen voor bewoners die minder te besteden 

hebben. Zuidoost moet echter wat woningbouw betreft genoeg te bieden hebben zodat 

bewoners zich hier langdurig willen vestigen. Bovendien moet er voldoende geschikte 

woonruimte komen voor jongeren. We zijn geen voorstanders van betaald parkeren in 

woonwijken voor bewoners. Om diverse redenen zijn we ook voor functiemenging van wonen 

en werken. 

 

 Het voldoen van nieuwbouwwoningen aan de ambities die de Centrale Stad heeft 

neergelegd ten aanzien van CO2 neutraal bouwen. 

 Hoogbouw en hoogstedelijke ontwikkeling in de Bijlmer, niet in Gaasperdam. 

 Woningbouw ten westen van het spoor en in Amstel 3. 

 Structureel leegstaande kantoren in Zuidoost en in Amstel 3 nieuwe functioneel 

bruikbaar te maken door bijvoorbeeld het ombouwen tot (studenten-) woningen of 

kleinere kantoorunits voor kleine ondernemers en ZZP‟ers.  

 

6.2. Prachtwijken, onze Toekomstwijken 

De ChristenUnie Zuidoost wil verder investeren in de wijken. Daarvoor willen wij voor de 

gezamenlijke wijkaanpak van de EGK buurt gericht streven naar oplossingen op het gebied 

multiproblemen of de gestapelde problemen die bewoners hebben. Dit betreft problemen op 

het gebied van werkeloosheid, armoede, lage opleiding, taalproblemen en burgers die in een 

sociaal isolement verkeren en of een beperkt netwerk hebben, verslavingsproblematiek en 

hoge sterftecijfers en lage variëteit van woningen in de wijken.  

 

Binnen de EGK buurt zijn veel van de problemen onderverdeeld in de volgende clusters:  

- Ieder een eigen plek met een aantrekkelijk woonklimaat 

- Prettig woon en werkklimaat en veiligheid in de wijk 

- Elkaar kennen (integreren), met een goed sociaal leefklimaat door een goede 

infrastructuur die ervoor zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten 

- Investeren in leren door een kansrijke start voor jongeren en door goed onderwijs 

en een kwalitatief en goed activiteitenaanbod 

- Meedoen door werk, waarbij aansluiting gezocht wordt bij het talent van 

bewoners door het wegnemen van bepaalde drempels en door mobiliteit tussen 

wijken mogelijk te maken.  

 

Er zijn in deze buurten ook nog groepen die aandacht vragen, het gezin jongeren en 

hanggroepen. De aanpak zal gebiedsgericht en probleemgericht moeten zijn.  

 

Er zijn in de vorige bestuursperiode voor zes clusters projecten geformuleerd die extra 

geïntensiveerd moesten worden: 

- Huis aan huisaanpak 

- Opvoedingsondersteuning en gezinscoaches  

- Aanpak voortijdig schoolverlaten 

- Versterking van de welzijn- en onderwijsaccommodatie 

- Versterking van de sportaccommodatie 

- Integrale handhaving van de wet en regelgeving van de gebruikers 

 

Vanuit de ChristenUnie zien wij dat het ingezette beleid in 2009 nog aandacht verdient om te 

komen tot een Toekomstwijk voor de bewoners van Zuidoost. Wij noemen dit Toekomstwijk 



 

22 

 

AMSTERDAM ZUIDOOST 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 – 2014 

omdat wij samen met de bewoners een ideale toekomst waar mogelijk met de bewoners 

willen realiseren in de wijk waar wij trots op mogen zijn.  

De EGK wijken zijn nog altijd onder het gemiddelde van een wenselijke wijk in Amsterdam 

Zuidoost. Op alle onderdelen m.u.v. de bestrijding van armoede door middel van de huis aan 

huis aanpak vindt de ChristenUnie dat er structurele verbeteringen in de vorm van gesloten 

convenanten met de partners van het stadsdeel gesloten moeten worden. Te denken valt 

hierbij aan convenanten en een gericht plan van aanpak tussen het stadsdeel in 

samenwerking met de scholen, UVW-DWI, MADI, woningbouwcoöperaties. Hierbij kunnen de 

investeringen de buurten gericht gemonitord worden. 

 

Voor deze toekomstwijken willen wij met de woningbouwcoöperaties en de bewoners 

convenanten sluiten die de leefbaarheid verhogen. Wij richten ons op de actieve participatie 

en actief burgerschap van de burgers, het geloof van de burgers in het verbeteren van hun 

wijk door de diverse initiatieven te stimuleren en te ondersteunen en het feit dat een burger er 

in haar of zijn buurt mag zijn. Het is van belang dat op alle onderdelen er gerichte plannen 

komen met de burgers. Een van de initiatieven voor de toekomstwijken willen wij gerealiseerd 

zien door middel van de introductie van het vouchersysteem. Bij bewonersparticipatie door 

middels van het vouchersysteem, ontvangt de bewoner of een bewonersvereniging een 

stimuleringsbedrag om het project uit te voeren. Wij willen in samenwerking bij de 

vernieuwing ook sterker inzetten op diversiteit van het woningaanbod waarbij diverse sociale 

groepen een thuis in kunnen vinden.  

 

Een ander initiatief van de ChristenUnie is het stimuleren van participatie door middel van 

kenniseconomie. Hoogopgeleide burgers die werkloos zijn krijgen de mogelijkheid om hun 

onderzoeksvaardigheden te gebruiken door projecten uit te voeren die een wezenlijke 

bijdrage leveren in het verbeteren van die maatschappelijke thema´s in hun wijk. Dit heeft een 

tweeledig resultaat, de onderzoeksvaardigheden blijven behouden voor het stadsdeel en door 

wetenschappelijke getoetste methoden kunnen verbeteringen worden aangebracht. Voor 

deze speciale initiatieven willen wij ook dat het stadsdeel met de universiteiten een 

samenwerking aangaat. 

 

7. Verkeer en vervoer 
 

Zuidoost is een uitgestrekt stadsdeel. Het is van belang dat bewoners zich goed kunnen 

verplaatsen binnen dit grote gebied. Daarbij is de metro heel belangrijk en is het noodzakelijk 

dat er een goede Oost-West verbinding komt. Fietsen is verder een goedkope en gezonde 

wijze van vervoer. Zuidoost heeft overwegend zeer goede fietspaden. Het fietsen moet 

daarom gestimuleerd worden. Ook is er in Zuidoost behoefte aan kleinschalig en goedkoop 

vervoer op maat. 

  

De ChristenUnie is geen voorstander van betaald parkeren in woonwijken voor bewoners. In 

de meeste wijken is er geen grote parkeerdruk. Wel willen we het onbetaald langparkeren van 

niet bewoners ontmoedigen. In bepaalde gebieden waar parkeren soms wel een probleem is, 

bijvoorbeeld bij winkelcentra, voldoen de huidige blauwe zones goed. De goede 

parkeermogelijkheden worden door veel bewoners als pluspunt beschouwd om zich blijvend 

te vestigen in Zuidoost. De ChristenUnie is er wel een voorstander van dat er veel 

geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer tussen Almere en Schiphol, teneinde de 

verkeerstromen op de snelwegen in en rond Amsterdam te ontlasten. 

 Het aandringen bij het GVB op een betere kwaliteit van de metro, vooral ten tijde van 

werkzaamheden. De metro moet op tijd rijden en voldoende capaciteit bieden. Ook 

de inrichting van de metrostations vraagt aandacht, vooral tijdens en na de 

verbouwingen.  
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 Het laten doorrijden van de metro tot 's avonds 1.00 uur. 

 Een kleinschalige en fijnmazige vorm van openbaar vervoer dat ook in de wijken kan 

komen en geschikt is voor ouderen  

 Zo spoedig mogelijk verlengen van de Zuidtangent van station Bijlmer naar IJburg via 

Diemen. Dit is tegelijkertijd een hoogwaardige Oost-West verbinding. 

 Onderzoek naar het verlengen van tramlijn 12 en/of 9 naar Zuidoost. 

 Station Bijlmer als volwaardig intercitystation, waar ook de intercity's van en naar 

Amsterdam Centraal en Alkmaar stoppen. 

 Het stimuleren van fietsen in Zuidoost door een campagne.  

 Het opknappen van de fietsenpaden waar nodig, het zorgen voor optimale 

fietsverbindingen, het weer mogelijk maken van fietsen langs de weg op bepaalde 

plekken. 

 Voldoende en veilige fietsparkeerplaatsen bij (metro)stations en winkelcentra. 

 Duidelijke bewegwijzering zowel voor fietsers als automobilisten; ook borden in de 

wijken die direct wijzen naar de huisnummers. 

 

8. Milieu en dieren 
 

Amsterdam Zuidoost een groen stadsdeel en dat is voor veel bewoners ook een reden om 

hier te wonen. De ChristenUnie is trots op de vele groengebieden in Zuidoost en de 

verscheidenheid aan flora en fauna. Deze gebieden zijn niet alleen van belang voor Zuidoost 

maar voor de hele stad Amsterdam. 

 

Zuidoost wordt omringd door waardevolle groengebieden: de Amstelscheg, de Diemerscheg, 

en het gebied rond het Gein. Het is een belangrijke kwaliteit van Amsterdam dat dit soort 

gebieden overal op korte afstand liggen. Deze gebieden moeten dan ook beschermd worden. 

Centraal in Zuidoost ligt het nieuwe Bijlmerpark. Feitelijk is dat de kop van een minischeg, die 

via de Gaasperplas het stadsdeel in steekt. De kwaliteit van dit gebied moet verhoogd 

worden. De verlaging en overkluizing van de Gaasperdammerweg (snelweg A9) geeft nieuwe 

mogelijkheden om dit gebied als een eenheid te ervaren. 

 

De ChristenUnie ziet om naar het welzijn van de dieren in het stadsdeel. Dit geldt voor zowel 

de dieren in de natuur als de huisdieren die worden gehouden. Om dit te bevorderen zet de 

ChristenUnie in op een Nota voor Dierenwelzijnsbeleid naar het voorbeeld van Amsterdam-

Noord.  

 De Bijlmerweide als onderdeel van de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Op basis van de aanwezige natuurwaarden zou het die status wel moeten hebben. 

Het stadsdeel zal zich in de komende periode inzetten om voor dit gebied ook de 

provinciale EHS-status te verkrijgen. 

 Het niet verleggen van de huidige Abcouder Straatweg. Een extra weg in het 

natuurpark de Hoge Dijk vermindert de recreatieve waarde van het gebied. De 

huidige weg ligt ruimtelijk prima. 

 Het ten behoeve van het milieu benutten van een eventuele overkluizing van de 

Gaasperdammerweg. Er kan bijvoorbeeld op het dak hiervan een energiepark 

neergezet worden met alternatieve energie verwekkers in een parkachtige setting. Dit 

park sluit aan op het nieuwe Bijlmerpark en kan een educatieve functie hebben. 

 Een goede groenvoorziening in de wijken, zodat de buurt een beter aanzicht krijgt. 

 Meer ecologisch groen langs de dreven in plaats van de huidige monotone 

grasvelden. Dit bevordert de biodiversiteit. 

 De kinderboerderijen in Zuidoost. Brinkie moet blijven. 

 Het bevorderen van de vogelstand en ondersteunen van de vogelopvang in Zuidoost. 
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 Het doelmatiger besteden van hondenbelasting. 

 De openbare ruimte moet schoon zijn. De bewoners moeten zich houden aan de 

tijden waarop ze hun (grof)vuil buiten mogen zetten. Verder moet het vuil door het 

Milieu Technisch Bedrijf goed en zo goedkoop mogelijk worden opgehaald.  

 Graffiti en wildplakken moeten worden tegen gegaan. 

 

9. Veiligheid 
 

Een fijne samenleving behoort ook een veilige samenleving te zijn. Iedere Amsterdammer wil 

zich veilig voelen in zijn of haar eigen woning en omgeving. Amsterdam vertoont over het 

algemeen een daling van de criminaliteit. Toch blijkt dat Amsterdam Zuidoost, op stadsdeel 

Centrum na, de hoogste criminaliteitscijfers heeft op het gebied van moord, doodslag en 

drugszaken. Deze cijfers zijn de afgelopen raadsperiode alleen slechter geworden. De 

ChristenUnie vindt dat onacceptabel.  

 

Kinderen behoren onbezorgd op straat te kunnen spelen, ouderen moeten veilig hun 

boodschappen kunnen doen en dat kan gelukkig ook in Zuidoost. Toch zal er hard optreden 

moeten worden tegen criminaliteit, bijvoorbeeld tegen wapenbezit. De incidenten uit 2009 

laten zien dat groepen steeds vaker en sneller naar een pistool grijpen om conflicten op te 

lossen. Deze ontwikkeling moet goed in de gaten worden gehouden. Het helpt niet de schuld 

bij een bepaalde groep neer te leggen, bijvoorbeeld bij jongeren. Het vereist een brede 

preventieve aanpak waarbij armoedebestrijding, onderwijs, werkgelegenheid en een goede 

vrijetijdsbesteding hand in hand gaan. Personen die echter weigeren voor het rechte pad te 

kiezen moeten van de straat worden gehaald. 

 

Politie dient snel in te spelen op specifieke ontwikkelingen in wijken. In de ene wijk wordt 

bijvoorbeeld een explosieve stijging van de woninginbraken waargenomen (Driemond) en in 

een andere wijk zijn de diefstallen enorm toegenomen (Nellestein). Bewoners moeten 

betrokken worden in het verbeteren van de veiligheid. Bewoners voelen vaak zelf het beste 

aan waar de zere plek ligt in de wijk. De overheid moet hier voor open staan. 

 

Ook winkeliers moeten veilig hun winkel kunnen bedrijven. Stadsdeel Zuidoost heeft er een 

taak in met de ondernemersverenigingen mee te denken over de preventie van 

winkelcriminaliteit en het stimuleren van preventiemaatregelen. 

 

Voor de ChristenUnie kan er geen sprake zijn van het gedogen van drugs, coffeeshops, 

(illegale) prostitutie en andere situaties die veiligheidsrisico‟s met zich meebrengen. Gedogen 

is geen oplossing, het creëert alleen maar weer nieuwe problemen.  

 

 Het verbeteren van de integrale veiligheidsaanpak waarbij verschillende partijen 

betrokken worden bij het verbeteren van de veiligheid in het gebied; partijen 

zoals ondernemersverengingen, bewoners- en buurtverenigingen, 

zelforganisaties, vrijwilligersorganisaties, politie, Openbaar Ministerie etc. 

 Hard optreden tegen mensenhandel, wapenbezit, drugshandel en verstoring van 

de openbare orde. 

 Op anonieme basis aangifte kunnen doen bij of kunnen tippen van de politie in 

geval van criminaliteit of huiselijk geweld. De wijze van Meld Misdaad Anoniem 

moet gepromoot worden.  

 Binnen de bevoegdheden van het stadsdeel bestrijden van illegale en 

onvrijwillige prostitutie.  

 Stimuleren van de aanwezigheid van de buurtregisseurs in de buurt, zorgen dat 

hun gezicht bekend wordt bijvoorbeeld door huis aan huis voorstelrondes.  
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 Participatie van burgers voor praktische ideeën om de veiligheid in hun buurt te 

verbeteren; het beste idee levert een buurtprijs op. 

 Het in kaart brengen van discriminatie door de politie. Burgers moeten met hun 

klachten over de politie ook terecht kunnen bij een functionaris van het stadsdeel 

die dat in kaart brengt en bespreekt bij het ketenoverleg van het stadsdeel.  

 Aanpak van voetbalvandalisme en hooligans die het dagje uit naar de wedstrijd 

verpesten. Ouders en kinderen moeten weer als vanouds gezellig en zonder 

nare gevoelens naar een wedstrijd kunnen gaan. 

 Cameratoezicht met strenge voorwaarden rond de privacy van burgers. 

 

10. Stadsdeel en organisatie 
 

10.1. Rol van stadsdeel Zuid Oost 

De gemeentelijke organisatie dient volgens de ChristenUnie betrouwbaar, dicht bij de mensen 

en dienstbaar te zijn. Raadsleden moeten werken aan een goede aansluiting van het beleid 

bij de behoeften van de burgers. Burgers moeten invloed kunnen uitoefenen in hun eigen 

omgeving en het stadsdeel moet daarbij dienstbaar zijn. Een dienstbare overheid zoekt 

zoveel mogelijk participatie van de bevolking en weet intussen goed waar haar eigen 

verantwoordelijkheden liggen. 

Een dergelijke overheid geeft vertrouwen, want welk vertrouwen wil krijgen, moet vertrouwen 

geven en betrouwbaar zijn. Daarvoor moeten ze regelmatig met hen in gesprek gaan. 

Burgers moeten de loketten en instanties weten te vinden. Belangrijk is dat de communicatie 

van het stadsdeel duidelijk en begrijpelijk is voor de verschillende groepen in Zuidoost. Het 

dagelijks bestuur en ambtenaren moeten aan de andere kant voor de juiste uitvoering van het 

beleid ook goed voeling houden met de bevolking. 

 De gemeentelijke overheid en haar bestuurders moeten betrouwbaar zijn. 

Burgers moeten er vanuit kunnen gaan dat de personen die zijn aangesteld om 

het gemeenschapsgeld te beheren en te verdelen integer zijn.  

 De beslissingen die worden genomen binnen het stadsdeel dienen duidelijk en 

begrijpelijk te zijn voor de burgers. Het is ook belangrijk dat het stadsdeel haar 

burgers betrekt bij het politieke proces. De deur moet open staan voor de 

burgers. Een burgerspreekuur op het stadsdeelkantoor is niet voldoende. Het zal 

nodig kunnen zijn dat bestuurders en raadsleden de wijken in gaan om actief te 

vragen wat er beter kan. Dit moet dan ook in kaart gebracht worden en aan de 

burgers teruggekoppeld worden wat ermee gedaan is. Dit moet ook buiten 

verkiezingstijd. 

 Het stadsdeel geeft veel verantwoordelijkheid aan burgers, organisaties en 

bedrijven. Het stadsdeel blijft echter altijd beschikbaar en betrokken. Het 

stadsdeel ondersteunt waar nodig. Het stadsdeel stelt kaders en controleert. De 

ChristenUnie is van mening dat er goed gelet moet worden op de besteding van 

gemeenschapsgeld. 

 Een dienstbaar stadsdeel vraagt om dienstbare raadsleden, dagelijks bestuur en 

ambtenaren. De ChristenUnie wil een gemeentelijke organisatie die dienstbaar is 

aan de samenleving en zoveel mogelijk via één loket antwoord geeft op alle 

vragen. 

 

10.2. Participatie van burgers 

Bij buurtbeleid moeten buurtbewoners vroegtijdig worden betrokken. Om de inwoners goed 

op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het stadsdeel brengt stadsdeel Zuidoost eens 

per twee weken een blad uit. Stadsdeel Zuidoost moet een overzichtelijke website krijgen, 

gaat onderzoek doen naar het digitaal betrekken van burgers bij beleid en gaat gebruik 

maken van een digitaal burgerpanel. Burgerparticipatie moet aangemoedigd worden en is 
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een vereiste voor de verdere ontwikkeling van de prachtwijken. Bewonersplatforms, waarbij 

bewoners kunnen meepraten over onderwerpen die spelen, moeten behouden blijven en het 

liefst in elke wijk ontstaan. Ze dragen bij aan de sociale samenhang en zijn van waarde bij 

besluitvorming.  

 

10.3. Driemond 

Driemond is een bijzonder onderdeel van Amsterdam Zuidoost. Driemond is historisch gezien 

een dorp, het ligt vanuit geografisch oogpunt los van de rest van Zuidoost en is het niet te 

vergelijken met bijvoorbeeld de Bijlmer of Gaasperdam. Driemond heeft een dorpskarakter 

met rust en natuur, maar ook een bruisend verenigingsleven en twee relatief kleine scholen 

waar veel aandacht is voor de kinderen. De ChristenUnie is voor het behoud van dit 

dorpskarakter.  

 

We constateren dat het stadsdeelbestuur sinds het betrekken van Driemond bij Zuidoost 

moeite heeft een visie te vormen voor dit dorp. Het lijkt alsof Driemond wordt 

ondergesneeuwd door de besluitvorming en het beleid voor het grote Zuidoost met z‟n 

stedelijke karakter. De ChristenUnie vindt dat het stadsdeel zich moet uitspreken in een 

duidelijke visie voor Driemond. Hierin moet worden opgenomen dat zorgvuldig zal worden 

gekeken naar de ruimtelijke ordening. Rigoureus woningen bouwen, omdat het kan is niet 

altijd nodig. Er moet een duidelijke behoefte zijn in het dorp.  

 

Ook de verkeersinfrastructuur heeft aandacht nodig. De Provinciale weg is de enige grote 

uitvalsweg voor Driemond maar is al te vaak verstopt. Verbreding kan een oplossing zijn, 

maar dan dient ook de brug naar Weesp verbreed te worden. Het kruispunt bij Driemond zou 

dan in dat aspect ook heringericht moeten worden om de doorstroming, maar ook de 

veiligheid te bevorderen. Sluipverkeer langs de Lange Stammerdijk in de spits moet worden 

tegengegaan. De haalbaarheid van een rechtstreekse wegverbinding naar Zuidoost langs de 

Gaasperplas moet kunnen worden onderzocht. Nu is de autoverbinding naar bijvoorbeeld het 

stadsdeelkantoor nogal omslachtig. Ook fiets- en wandelroutes naar bijvoorbeeld Weesp 

moeten worden verbeterd om het fietsen en wandelen niet te ontmoedigen. 

 

De ChristenUnie is er een voorstander van dat het lang besproken Sport- en 

Activiteitencentrum (SAC) er zo snel mogelijk komt. Het is jammer dat dit vorig jaar door de 

overmacht van één partij is afgeremd. Het verenigingsleven moet niet worden gehinderd door 

politieke besluiteloosheid. Principeafspraken uit het convenant met het stadsdeelbestuur 

moeten gewoon worden nagekomen door de portefeuillehouder. Zo moet er weer een 

bibliotheekfunctie komen in Driemond. Initiatieven van kleine ondernemers moeten worden 

gestimuleerd, wanneer deze haalbaar zijn. Zo is het jammer dat er geen fietsenmaker meer is 

in het dorp.  

 

10.4. Financiën 

De economische crisis – die ook een morele crisis is wat betreft onze omgang met geld en 

rijkdom – gaat aan Amsterdam niet voorbij. Ook ons stadsdeel zal de uitgaven kritisch tegen 

het licht moeten houden. Uitgangspunt is daarbij dat de financiële middelen die we hebben, 

op een rechtmatige en doelmatige wijze worden ingezet. Daarbij zullen we, achter alle 

financiële cijfers, vooral oog moeten houden voor het beleid dat is en wordt ingezet, met 

prioriteit voor een duurzaam stadsdeel. Daarin wordt recht gedaan aan de zwakkeren.  

 

De ChristenUnie zal bezuinigen op zaken die niet direct aantoonbaar nuttig zijn. Een flinke 

slag kan gemaakt worden door de efficiëntie van verschillende zaken onder de loep te 

nemen. Er wordt gedacht aan een onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van bepaalde 

welzijnsprojecten, het ambtelijk apparaat, maar ook bepaalde cultuurprojecten. Door goed 
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toezicht op de subsidieverlening en de goede besteding ervan kan verspilling van 

gemeenschapsgeld worden voorkomen. Er wordt niet bezuinigd op onderwijs. 

 Jaarlijks een sluitende begroting, zowel bij de structurele gelden als bij de 

„éénmalige‟ gelden. 

 Veel aandacht voor lange termijn aspecten van de begroting, zoals goede 

planning van onderhoudsbudgetten, en degelijke investeringsramingen. 

 Structurele lasten moeten met „structurele middelen‟ worden gefinancierd. 

 Er wordt terughoudend omgegaan met verhoging van de lastendruk van de 

burger. 

 Het onderhoudsniveau van het stadsdeel - van het groen, de wegen, de bruggen, 

de riolering, de verlichting - moet op peil blijven. Om te voorkomen dat in de 

toekomst achterstanden weer moeten worden goedgemaakt is het volgens de 

ChristenUnie niet raadzaam om te bezuinigen op het onderhoud van genoemde 

deze voorzieningen. 

 Bij het inventariseren van forse bezuinigingen word breed gekeken en niet de 

kaasschaaf methode toegepast. Zo mogelijk worden burgers uitgenodigd met 

voorstellen te komen. 

 

 

 

 


