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Yvette is 50 jaar en van Surinaamse afkomst. Zij is 
sinds 2002 namens de ChristenUnie lid van de 
stadsdeelraad van Zuidoost. Zij is een bekende 
verschijning op de TV en trekker van acties als 
‘Meer Hoop zonder Dope’, en schrijfster. Zij werkt 
als directeur van een instelling voor zorg aan 
verslaafden, en zet zich onvermoeid in voor 
verslaafden en prostituees.� 
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Erik is beleidsmedewerker voor gemeentelijke en 
provinciale zaken op het partijbureau van de 
ChristenUnie. Hij is 36 jaar.��
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Freerk is jurist en werkt bij het Leger des Heils. Hij 
is 33 jaar.��
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Jan is 54 jaar, biochemicus en duoraadslid in het 
stadsdeel Zuidoost.��
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p.2 21=(�.$1','$7(1 (nr.1 t/m 4) 
 
p.3 Inhoudsopgave 
 
p.5 Inleiding: 9RRU�HONDDU�LQ�=XLGRRVW  
 
p.6 21=(�9,6,(: 6DPHQleven en VDPHQwerken 
 
p.8 21=(�63((53817(1: 
 

- Speerpunt 1: Zuidoost maken we samen 
p.12 - Speerpunt 2: Armoede bestrijden 
p.15 - Speerpunt 3: Kerken en christelijke organisaties waarderen 
p.16 - Speerpunt 4: Drugs onder controle 
p.18 - Speerpunt 5: Seksualiteit terug op de rails  
p.21 - Speerpunt 6: Samen voor een goed milieu 
 
 (1�9(5'(5�« 
p.24 - Veelkleurige samenleving 
p.26 - Onderwijs en opvoeding 
p.26 - Iedereen hoort erbij (ook ouderen en gehandicapten) 
p.27 - Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
p.28 - Ruimtelijke samenhang 
 - Sport 
p.29 - Kunst 
 
p.31 21=(�.$1','$7(1 (nr.5 t/m 9) 
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Is er nog oog en zorg voor elkaar in Zuidoost? Voor de groeiende groep mensen die 
te maken hebben met armoede, schulden en werkloosheid? Voor eenzame 
ouderen? Voor jongeren die geen werk of stageplek kunnen vinden? Voor kerken die 
geen goede plek hebben om bijeenkomsten te houden? Voor wanhopige 
ondernemers in winkelcentrum Kraaiennest, die massaal failliet dreigen te gaan? 
Voor drugsverslaafden, die wel een dagbesteding en gratis heroïne wordt gegeven, 
maar geen hoopvolle, drugsvrije toekomst?  
 
De ChristenUnie heeft visie voor een stadsdeel Zuidoost waar de mens als schepsel 
van God centraal staat. Een stadsdeel waar mensen oog hebben voor elkaar en 
zorgen voor elkaar. En een stadsdeel waar de overheid z’n zaakjes voor elkaar heeft. 
Samen werken aan een actieve en betrokken samenleving in Zuidoost. 
�
Op GLQVGDJ���PDDUW����� worden de verkiezingen voor de gemeenteraad van 
Amsterdam en voor alle deelraden van Amsterdam gehouden. 
Als inwoner van Amsterdam Zuidoost heeft u het op die dag voor het zeggen. Welke 
koers moet het stadsdeel Zuidoost varen in de periode 2006 tot 2010? Daaraan kunt 
u bij de gemeenteraadsverkiezingen een beslissende richting geven! 
 
Hieronder legt de ChristenUnie uit wat volgens ons die richting moet zijn en wat de 
ChristenUnie met uw stem hoopt te gaan doen in Zuidoost. 
 
(HQ�VWHP�YRRU�GH�&KULVWHQ8QLH�LV�HHQ�VWHP�YRRU�HONDDU�
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6DPHQOHYHQ�
�
Mensen zijn geen eilandjes. Zij staan niet op zichzelf. Zij functioneren pas goed 
sámen met anderen. Pas in het samen leven en samen werken komen mensen echt 
tot hun recht. Dat besef is in onze maatschappij op de achtergrond geraakt. 
Mensen denken vaak eerst aan de eigen ontwikkeling, de eigen carrière, het eigen 
huis, het eigen gezin, enzovoort. Mensen zijn tegenwoordig minder solidair en 
minder tolerant. Door de doorgeschoten ik-gerichtheid en het steeds sterkere wij-zij-
denken is de samenleving verbrokkeld. 
 
Jarenlang zijn mensen gestimuleerd alleen aan zichzelf te denken en zijn ook allerlei 
verschillende (etnische) groepen in de samenleving gestimuleerd hun eigenheid te 
behouden. Alles vanuit de gedachte: ‘als we maar geen last van elkaar hebben’. 
De samenleving is misschien wel veelkleuriger geworden, maar er is te weinig 
aandacht geweest voor wat ons bindt. Daarvoor moet er contact zijn, moet er gepraat 
worden, moet er aan onderlinge relaties gebouwd worden. Alleen daardoor ontstaat 
begrip en betrokkenheid. 
 
De ChristenUnie vindt het dan ook de hoogste tijd om IK-gerichtheid en WIJ-ZIJ-
denken in te ruilen voor een visie waarin relaties tussen mensen en groepen van 
mensen centraal staan. 
 
Een leefbare, samenhangende samenleving wordt gedragen door goede relaties 
tussen mensen in gezin of buurt, maar ook tussen werkgever en werknemer, tussen 
politici en burgers, tussen zorgverlener en zorgvrager, en ook tussen mens en 
natuur. 
 
Wij denken en doen dit vanuit ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te 
hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Met ‘naaste’ bedoelen wij niet alleen 
familie, vrienden of buren, maar iedereen waar we mee in aanraking komen. 
 
Vanuit die overtuiging wil de ChristenUnie werken aan een waardevol Zuidoost. 
 
6DPHQZHUNHQ�
�
Veel burgers zijn zeer actief, in verenigingen, wijken, kerken en noem maar op. Dat 
is heel goed en belangrijk en dat moet verder versterkt worden. Juist door samen 
actief te zijn en door samen verantwoordelijkheid te nemen vormen we een 
samenleving. 
De ChristenUnie wil zich vanuit de politiek inzetten op samenwerking. Samen met 
mensen uit buurten, bedrijven, welzijnsorganisaties, verenigingen en kerken willen 
wij actief en betrokken werken aan een stadsdeel waar het fijn wonen en werken is. 
Samen kunnen we bouwen aan een aantrekkelijk Zuidoost. 
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Wij willen ons sterk maken voor gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid. In 
eerste instantie zal dat moeten gebeuren tussen mensen en organisaties 
(verenigingen, stichtingen, kerken, bedrijven e.d.) onderling. 
Maar ook de gemeentelijke overheid (raad, dagelijks bestuur en ambtenaren) kan en 
moet daar verantwoordelijkheid in nemen. Bij voorkeur zal zij alleen de noodzakelijke 
randvoorwaarden stellen, zodat mensen en organisaties zelf hun 
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Maar soms zal het stadsdeelbestuur het 
initiatief moeten nemen of actief moeten meehelpen. In alle gevallen zal de overheid 
zich dienstbaar moeten opstellen. 
 
'H]H�YLVLH�ZLOOHQ�ZH�YHUWDOHQ�LQ�HHQ�VDPHQKDQJHQG�EHOHLG�PHW�RRJ�YRRU�GH�
PHQVHOLMNH�PDDW��GH�PHQVHOLMNH�ZDDUGLJKHLG�HQ�JRHGH�RQGHUOLQJH�UHODWLHV��RS�
]RYHHO�PRJHOLMN�EHOHLGVWHUUHLQHQ��
 
De ChristenUnie wil vanuit Gods liefde en vanuit de wijsheid van de Bijbel actief 
meewerken aan een beter, veiliger en gezonder Amsterdam Zuidoost. 
 
In een notendop is dit de visie van de ChristenUnie op Zuidoost voor de komende 
jaren.  
Door op ons te stemmen helpt u mee om deze visie werkelijkheid te laten worden. 
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�6SHHUSXQW����=XLGRRVW�PDNHQ�ZH�VDPHQ�
�
�
Als aan inwoners van steden werd gevraagd ‘welke zaken binnen uw gemeente het 
meest dringend moeten worden verbeterd’ gaven zij volgens een recente rapport1 de 
volgende twee prioriteiten: 
1. veiligheid 
2. de manier waarop mensen met elkaar omgaan 
 
In de samenleving die wij voor ogen hebben is er oog voor elkaar en is er voldoende 
aandacht voor samenhang, voor gedeelde waarden en normen, voor wat ons bindt 
en voor die zaken waarin mensen elkaar gewoon nodig hebben. Sociale cohesie 
gaat over gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid en dus over relaties. 
Bij sociale samenhang, de overdracht van waarden en normen (leefregels!) en het 
investeren in onderlinge verantwoordelijkheid en relaties spelen opvoeding en 
onderwijs een grote rol. Vandaar ook een grote aandacht van de ChristenUnie voor 
gezinnen en kinderen. 
Daarnaast is het ook van belang dat er streng wordt opgetreden tegen overlast en 
wetsovertreding.  
 
Eén van de belangrijkste speerpunten van de Christenunie is het werk maken van 
leefregels. Het begint bij het gezamenlijk met burgers en organisaties formuleren van 
leefregels. Daarna komt het aan op het toepassen en naleven. 
 
,PDJR�HQ�OHHIUHJHOV��
 
De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor het imago van Zuidoost. Inderdaad 
geloven wij ook dat Zuidoost veel te bieden heeft. Wij zien alleen ook dat er nog heel 
veel moet veranderen. Een positiever imago krijgt Zuidoost niet door mooiere folders, 
promotiefilmpjes en dure zomerrestaurants. 
Wij willen het juist perspectief voor Zuidoost. Vernieuwing van de Bijlmer en andere 
wijken in Zuidoost gaat niet alleen om gebouwen, maar ook vooral om mensen en 
hoe zij zich gedragen. Wat heb je aan nieuwe gebouwen als daar nog steeds een 
verslaafde woont of als een tiener zich daar prostitueert? 
 
Een echt positief imago voor Zuidoost krijgen we pas als we investeren in mensen. 
Dat betekent voor de ChristenUnie ook: verslaafden als mensen gaan behandelen en 
zowel strijden tegen overlast als voor afkicktrajecten. 
 
Een mooi Zuidoost krijgen we pas als we met elkaar (dus ook met burgers en 
organisaties) afspreken hoe we in Zuidoost met elkaar omgaan. Leefregels dus. In 
2004 heeft de ChristenUnie daarvoor een plan ingediend, dat door de stadsdeelraad 

                                                 
1 ‘Vertrouwen in de buurt’, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  
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en dagelijks bestuur van Zuidoost is aangenomen. Eind 2005 is met dit project 
gelukkig eindelijk een start gemaakt. Wij zullen ons inzetten voor een succesvolle 
uitwerking, samen met bestuur en burgers. 
 
Die leefregels zullen door de overheid van Zuidoost zelf ook nageleefd en 
voorgeleefd moeten worden. Ook daar wil de ChristenUnie zich voor inzetten. 
 
/RNDOH�RYHUKHLG�
 
In een goed functionerende gemeente is er een gezonde samenwerking tussen een 
dienstbare overheid en een verantwoordelijke samenleving. 
De gemeentelijke overheid geeft veel verantwoordelijkheid aan burgers, organisaties 
en bedrijven. De gemeente blijft echter altijd beschikbaar en betrokken. De gemeente 
ondersteunt waar nodig. De gemeente stelt kaders en controleert op hoofdlijnen. 
�
De gemeentelijke organisatie zoals wij die voor ogen hebben is niet onberekenbaar, 
bureaucratisch, afstandelijk en op zichzelf gericht, maar betrouwbaar, dicht bij de 
mensen en dienstbaar.  
Raadsleden moeten werken aan een goede aansluiting van het beleid bij de 
behoeften van de burgers. Daarvoor moeten ze regelmatig met hen in gesprek zijn. 
Burgemeester, wethouders én ambtenaren moeten aan de andere kant voor de juiste 
XLWYRHULQJ�van het beleid ook goed voeling houden met de bevolking. 
Een dienstbare overheid zoekt zoveel mogelijk participatie van de bevolking en weet 
intussen goed waar zijn eigen verantwoordelijkheden liggen. Zo'n overheid geeft 
vertrouwen, want wie vertrouwen wil krijgen, moet vertrouwen geven en betrouwbaar 
zijn. 
Alle beleidsstukken moeten voortaan SMART geformuleerd worden: Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
 
9HLOLJKHLG 
 
De overheid die de ChristenUnie voor ogen heeft is de initiator en handhaver van 
publieke gerechtigheid. In Zuidoost moet het veilig leven, wonen en werken zijn. 
Duidelijkheid over leefregels gecombineerd met consequente handhaving is 
belangrijk. Het negeren en overschrijden van wetten en regels moet altijd worden 
aangepakt. Niet gedogen, dus. 
Tegelijk zouden politie, justitie, welzijnswerk, jeugdzorg en dergelijke steeds meer 
met preventie bezig moeten zijn. Dat is meestal een relationele investering: 
voorlichten, bruggen slaan, conflicten in een vroeg stadium identificeren en uitpraten 
e.d. Dit betekent ook meer aandacht voor bemiddeling (‘mediation’) tussen burgers 
onderling ('buurtbemiddelaars', 'buurtvaders' .e.d.) en tussen burgers en overheid.  
Rechtvaardigheid betekent ook dat de overheid altijd weer oog heeft voor de 
menselijke, relationele kant. Geen bureaucratisch, maar een menselijk stadsdeel. 
 
6WHUNH�LQ]HW�RS�GH�EXXUW�
�
De gemeente moet veel investeren in het verstevigen en uitbreiden van de sociale 
cohesie in buurten, met een sterke nadruk op de vragen en behoeften van de 



9RRU�HONDDU�LQ�=XLGRRVW�
8LWJDQJVSXQWHQ�HQ�VSHHUSXQWHQ�YDQ�GH�&KULVWHQ8QLH�LQ�$PVWHUGDP�=XLGRRVW�

�
�

�
9HUNLH]LQJVSURJUDPPD�����������
 

- 10 - 

bewoners. Steeds opnieuw blijkt dat als mensen de wijk ‘van henzelf’ beschouwen, 
zij zich veel socialer gedragen. Zodra een groenvoorziening ’eigendom’ is van een 
aantal portiekwoningen, gaan mensen opeens spontaan tuinieren. Alledaagse 
leefbaarheidvraagstukken moeten beter opgepakt worden, waarbij overheid en 
sociale spelers meer ruimte laten voor bewoners, voor het maatschappelijk 
middenveld, zoals winkeliersverenigingen, kerken, welzijnsorganisaties, en voor 
private partijen (bijvoorbeeld bedrijven). Met elkaar kleuren zij hun buurt in.  
�
De ChristenUnie wil investeren in de buurt. Er moet serieus werk gemaakt worden 
van buurtgericht werken en buurtbeheer. Indien mensen zelf geen initiatieven tonen, 
zal de gemeente buurtgerichte activiteiten kunnen oppakken, met als doel deze 
daarna weer “terug te geven” aan de samenleving.  
Ook het beschikbaar stellen van geld voor projecten, dient zoveel mogelijk een 
tijdelijk karakter te hebben. Ideeën voor de wijk kunnen zo direct gestalte worden 
gegeven en zullen zorgdragen voor een grotere betrokkenheid van de bewoners. 
De gemeente steunt particuliere initiatieven van buurtbeheer, bemiddeling bij 
burenconflicten, burenhulp, buurtpreventie en dergelijke. Buurt- of 
bewonersverenigingen moeten ondersteund en betrokken worden. Aandachtspunt is 
de representativiteit van deze verenigingen (vertegenwoordigen zij echt alle 
bewoners?). 
Voor deze benadering moet de gemeente zelf bereid zijn tot een cultuuromslag. De 
oplossing ligt niet alleen in structuuroplossingen (de gemeentelijke organisatie zal 
zich moeten aanpassen), maar ook in een andere manier van denken over en 
werken met burgers. 
 
Wij pleiten voor interactieve beleidsvorming (dat is beleid maken samen met burgers 
en organisaties) in plaats van referenda (alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ vragen als het 
beleid al is gemaakt). 
Wij staan open voor het burgerinitiatief, mits de stadsdeelraad van tevoren duidelijke 
kaders neerzet. 
Voor de ChristenUnie zijn daarnaast zaken als openheid, eerlijkheid, 
verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen belangrijk. Bouwen aan 
vertrouwen. 
Dat geldt ook voor de relatie tussen raad en dagelijks bestuur en voor de onderlinge 
relaties in de raad. 
Door daar in harmonie met 
elkaar over de belangrijke 
onderwerpen die de 
gemeente aangaan te 
spreken kan worden 
voorkomen dat er in de 
maatschappij polariserend op 
gereageerd wordt. Natuurlijk 
mogen verschillen in opvatting 
en uitgangspunten belicht 
worden. 
 
 

 
Amsterdam is verdeeld in 15 stadsdelen. Er zijn vier 
stadsdelen met meer dan 80.000 inwoners. Zuidoost is 
daar één van. 
 
Allemaal kostbare mensen voor God en dus ook voor ons 
als ChristenUnie. 
 
In Zuidoost is bijna 30% is jonger dan 20 jaar.  
Vooral de groep 5-19 jaar is relatief groot (met 20,5% het 
hoogste percentage van alle stadsdelen). 
Zij zijn de toekomst van Zuidoost. 
Wij willen investeren in die toekomst. 
Er is hoop voor morgen! 
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'H�&KULVWHQ8QLH�SOHLW�YRRU��
 

• Invoering en handhaving van leefregels in Zuidoost 
• een gedragscode en ambtseed voor ambtenaren 
• een gedragscode voor de deelraad 
• een helder beleid rond inspraak, interactieve beleidsvorming, referenda, 

burgerinitiatief, publiek-private samenwerking e.d. zodat verwarring over 
verantwoordelijkheden voorkomen wordt. Dit beleid wordt duidelijk 
gecommuniceerd, ook naar de burger toe. Concreet: invoering burgerinitiatief, 
maar vooral: beleid samen met de betrokken maken. 

• een duidelijk beleid rond communicatie, het gebruik van internet, 
klantgerichtheid, afhandeling van klachten. Concreet: verdere verbetering van 
de interactieve mogelijkheden van de website van Zuidoost en een 
verbetering van de kwaliteit en snelheid van de afdeling burgerzaken. 

• het betrekken van jongeren, ouderen en andere doelgroepen bij de politiek 
door speciale raadsvergaderingen, panels, regelmatige adviesvragen, etc. 
Concreet: een jongerendeelraad. 

• een integraal veiligheidsbeleid dat bestaat uit: 
o veel aandacht voor preventie 
o buurtveiligheidsonderzoeken 
o politie (wijkgericht werken, zichtbaarheid e.d.) 
o veilig wonen (woonkeurmerk) 
o probleemjongeren (zet ze in als veiligheidsadviseurs, voorlichters op 

scholen of stadswachten) 
o investeren in HALT 
o geen coffeeshops, gokhallen (speelautomaten en andere verslavende 

spellen) en bordelen in Zuidoost. Er is in de afgelopen periode een 
motie aangenomen waarin staat dat er in ieder geval geen coffeeshop 
mag komen in de buurt van scholen, woningen, jongerencentra en 
winkelcentra. Daar maakt de ChristenUnie zich ook hard voor. 

• een hard optreden tegen illegale bordelen, mensenhandel, wietplantages, 
illegale bouwwerken, illegale bewoning e.d. 

• een helder, eerlijk en consequent subsidiebeleid (eigen bijdragen en eigen 
fondswerving door gesubsidieerde instellingen is een must) 

• een open discussie over de verdeling van bevoegdheden tussen centrale stad 
en stadsdeel. Wij pleiten voor meer bevoegdheden naar het stadsdeel (vooral 
op sociaal terrein) en meer zeggenschap van het stadsdeel over het gebied 
ten Westen van het spoor. 

• een duidelijke opdracht, taakomschrijving en bevoegdheid voor de lokale 
rekenkamer, en voldoende middelen om de gemeente goed te kunnen 
controleren 

• een meldpunt overbodige, onnodige, betuttelende en/of beperkende regels 
van de overheid 
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 6SHHUSXQW����$UPRHGH�EHVWULMGHQ  
 
2SNRPHQ�YRRU�GH�DOOHU]ZDNVWHQ�
 
Kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, gezinnen die (bijna) op straat worden 
gezet, moeders die hun ouderbijdrage niet kunnen betalen, een voedselbank die 
overuren maakt en elke dag nieuwe mensen in moet schrijven, … 
Allemaal signalen van groeiende armoede in Zuidoost. Daar moet wat aan gedaan 
worden! 
 
In de Wet Werk en Bijstand staat terecht het streven naar werk voorop. Het blijft 
echter van buitengewoon belang aandacht te besteden aan het aspect van de 
bijstand. De overheid moet daarom minima stimuleren aanspraak te doen op 
regelingen door middel van intensieve voorlichting en gerichte huisbezoeken. 
 
In samenwerking met organisaties en kerken moet ‘stille armoede’ door het 
stadsdeel getraceerd en moet onderzoek gedaan worden naar de oorzaken en 
achtergronden van ‘klanten’ van de Voedselbank. 
 
6FKXOGHQ�
 
Een steeds groter wordende groep bewoners kampt met steeds hoger oplopende 
schulden. Steeds vaker lukt het niet om een minnelijke schikking te treffen en nemen 
mensen hun toevlucht tot het intensieve wettelijke afbetalingstraject. 
Met name voor deze groep biedt MaDi hulp door het doen aan schuldsanering. 
Regina Mac-Nack biedt nu vooral hulp aan mensen die in een saneringstraject zitten 
en moeten rondkomen van een weekbudget van ¼�����,Q�HHn gebied als Amsterdam 
Zuidoost met relatief veel alleenstaande moeders die voor hun kinderen moeten 
zorgen blijkt de voedselbank de enige redding. 
De ChristenUnie wil dat het stadsdeel zich nog meer inzet voor schuldhulpverlening 
én schuldpreventie. Wachtlijsten moeten worden weggewerkt en de oorzaken 
moeten worden onderzocht door de Rekenkamer. 
 
Bij de aanpak van schulden spelen gemeenten een belangrijke rol. Zij kunnen veelal 
integrale ondersteuning aanbieden aan mensen die wegens schulden in de 
problemen raken, in de vorm van schuldhulp, budgetbegeleiding en psychosociale 
hulp. Het stadsdeel Zuidoost zou bij het ministerie van Sociale Zaken subsidie 
moeten aanvragen voor een vernieuwende aanpak op het gebied van integrale 
schuldhulpverlening. Daar horen huisbezoeken en onderzoek naar het zogenoemde 
‘niet-gebruik’ van voorzieningen zeker bij.  
 
$UPRHGHSUHYHQWLH�
�
Om armoede en ander isolement zo veel mogelijk te voorkomen dient er bij de 
inburgering al meteen gekeken te worden naar eventuele opleidingstrajecten, 
taalstages, werken en lerenprojecten, sociale activering/vrijwilligerswerk en 
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dergelijke. Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan taalvaardigheid van de 
bijstandsgerechtigden.  
 
Armoedepreventie moet ook aandacht krijgen. Daarbij denken wij ook aan de aanpak 
van onderwijsachterstanden, schoolverzuim en schooluitval, maar ook aan 
hulpverlening aan gezinnen met huwelijksproblemen. Echtscheidingen zorgen 
immers vaak voor een armoedeval. 
 
:HUN�HQ�%LMVWDQG�
 
Werkloosheid en zeker langdurige werkloosheid is een groot probleem voor zowel de 
samenleving als de betrokken mensen. Het is van groot belang dat mensen actief, 
betrokken en gewaardeerd blijven. Vooral jeugdwerkloosheid moet voortvarend 
worden aangepakt om te voorkomen dat jongeren afglijden. 
 
De ChristenUnie stelt voor om uitkeringsgerechtigden die niet full-time werken aan 
hun arbeidstoekomst door scholing en/of solliciteren en verder ook nog geen zinvol 
vrijwilligerswerk doen, verplicht zouden kunnen worden om zich in te zetten voor de 
eigen buurt, op een manier die zoveel mogelijk past bij hun mogelijkheden en die 
weer goed is voor de reïntegratie. Dit moet kunnen met behoud van uitkering plus 
vrijwilligersvergoeding (het hogere bedrag van ¼�����- per maand dat mogelijk is in 
geval van reïntegratie). 
De inzet in de eigen buurt heeft als concreet gevolg, dat de meeste inzet juist 
gebeurt in wijken met hogere werkloosheid. Dat zijn precies de wijken waar het ook 
het hardst nodig is. 
Dit vergt een nieuw soort samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de 
Wet Werk en Bijstand, samen met organisaties die in de buurt actief zijn. Goed 
draaiende non-profit2 en not-for-profit3 organisaties kunnen zo aangevuld en versterkt 
worden met de inzet van bijstandgerechtigden op een manier die rechtstreeks ten 
goede komt aan de lokale gemeenschap. Dit geldt als werkervarings- en 
reïntegratietraject. 
Daarbij kunnen lokaal gevestigde bedrijven uitgedaagd worden te investeren in deze 
projecten. De ChristenUnie roept het bedrijfsleven op ook op deze wijze 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 
 
Om werkloosheid echt goed aan te pakken is nauwe samenwerking met alle partners 
noodzakelijk: de gemeenten, de werkgevers, de scholen voor het voortgezet 
(beroeps)onderwijs, arbeidsmarktdeskundigen, UWV en CWI. Belangrijk daarbij is 
ook om daarbij ook de toekomstige arbeidsmarktsituatie in de aanpak te betrekken. 
 
Het decentraliseren van een deel van de budgetten van Dienst werk en Inkomen zou 
de gelegenheid om op Zuidoost toegesneden maatregelen te treffen. 
 
 
 
 
                                                 
2 Stichtingen, verenigingen, … 
3 Scholen, overheidsdiensten, … 
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9HUGHU��
- moet er ook speciale aandacht zijn voor ondernemers die kampen met overmatige 
schulden 
- moeten mensen met een uitkering die een eigen bedrijf willen beginnen daarin niet 
belemmert worden 
- wil de ChristenUnie dat het stadsdeel zich inzet voor voldoende opvang van dak- en 
thuislozen 
- de ChristenUnie in Amsterdam Zuidoost steunt de recente voorstellen van de Raad 
voor Werk en Inkomen (RWI) om het oppassen en schoonmaken bij mensen thuis uit 
het zwarte circuit te halen, o.a. door een flink deel van die inkomsten belastingvrij te 
laten. 
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�6SHHUSXQW����.HUNHQ�HQ�FKULVWHOLMNH�RUJDQLVDWLHV�ZDDUGHUHQ��
�
 
5XLPWH�YRRU�NHUNHQ�HQ�FKULVWHOLMNH�RUJDQLVDWLHV�
�
In een stadsdeel als Amsterdam Zuidoost, waar mensen uit alle delen van de wereld 
en uit vele verschillende culturen samenleven is het van groot belang te investeren in 
sociale samenhang. Kerken en christelijke organisaties zijn door burgers zelf 
geïnitieerde verbanden, waarin mensen zich kunnen wortelen en waarbinnen ze 
sociale netwerken kunnen opbouwen. Zeker in Amsterdam Zuidoost hebben kerken 
en christelijke organisaties daarnaast ook een vitale maatschappelijke functie. Ze 
doen dit onder meer door: 

• het ondersteunen van alleenstaande ouders met raad en bemoediging 
• het opzetten van projecten voor de jeugd 
• het geven van advies en begeleiding aan echtparen  
• het helpen (ieder op zijn manier) van de armen en de verdrukten in de 

samenleving 
• het ondersteunen van de voedselbank 
• het zorgen voor drugsverslaafden.  

 
De kerken en christelijke organisaties pakken aan de onderkant van de samenleving 
werk op wat de overheid laat liggen. De kerken en christelijke organisaties dienen 
hiervoor de erkenning te krijgen die ze verdienen.  
 
Er moet in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost voldoende ruimte zijn voor kerken en 
christelijke organisaties. Ze moeten in staat worden gesteld om over voldoende en 
adequate ruimte te beschikken om hun werk voort te zetten. Om dit te bereiken moet 
er in de bestemmingsplannen meer ruimte gemaakt worden voor kerkgebouwen en 
dient bij het plannen van nieuwe wijken de vraag naar ruimte voor kerken en 
christelijke organisaties integraal te worden meegenomen bij de opzet van de wijk. 
 
Ruimte voor kerken en christelijke organisaties betekent ook dat het stadsdeel 
bestuur actief op zoek gaat naar mogelijkheden om maatschappelijk belangrijke 
projecten van de kerken en christelijke organisaties voor bijvoorbeeld jongeren of 
prostituees ook financieel te ondersteunen. Hierbij mag de erkenning van en de 
ondersteuning aan de kerken en christelijke organisaties niet ten koste gaan van hun 
geheel eigen plek en doelstelling. De geestelijke vrijheid van de gelovigen of de 
vrijheid waarmee zij over hun geloof mogen spreken of het uitdragen mag niet in het 
geding komen.  
Daarnaast zou het stadsdeel kerken en christelijke organisaties met hun kennis, 
ervaring, eigen invalshoeken en netwerken moeten betrekken bij het maken en 
uitvoeren van beleid. 
Bij de voorbereidingen, invoering en uitvoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning dienen kerken en christelijke organisaties dan ook een volwaardige 
gesprekspartner te zijn. 
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�6SHHUSXQW����'UXJV�RQGHU�FRQWUROH��
 
7HJHQ�HHQ�FRIIHHVKRS��YyyU�HHQ�DINLFNFHQWUXP�
 
De ChristenUnie is niet alleen maar tegen coffeeshops of bordelen omdat we 
traditioneel of principieel tegen zijn, maar vooral omdat wij ons in willen zetten vóór 
een gezonde jeugd, vóór een veilige buurt, vóór de waardigheid en integriteit van 
vrouwen, vóór goede, gelijkwaardige relaties e.d. 
De ChristenUnie pleit voor zorg, respect en oog voor elkaar. 
�
$DQSDN�GUXJVSUREOHPHQ�LQ�$PVWHUGDP�=XLGRRVW�
 
In ons stadsdeel zijn tussen de 900 en 1100 drugsverslaafden. De afgelopen 4 jaar 
zijn er goede ontwikkelingen geweest, maar ook ontwikkelingen waar de 
ChristenUnie geen voorstander van is. De ChristenUnie is van mening dat er een te 
eenzijdig beleid wordt gevoerd, met als nadruk het bestrijden van overlast. 
 
+HW�KXLGLJH�EHOHLG�
�
Jaarlijks worden miljoenen uitgetrokken aan verslaafden met als doelstelling hen van 
de straat te houden en zo de overlast te beperken. Dat geld wordt door de 
maatschappij bij elkaar gebracht. De verslaafde krijgt van de overheid een zinvolle 
dagbesteding, medische verzorging, gebruikersruimten en soms zelfs een 
appartement of gratis heroïne. Maar ze blijven verslaafd. 
Geen wonder dat er nog steeds klachten zijn over overlast en criminaliteit. Dit is en 
blijft zorgwekkend. Ook de stijgende lijn van de bezoekers van de gebruikersruimte is 
zorgwekkend. De instanties zeggen dat dat komt omdat er meer gebruikers gebruik 
maken van de gebruikersruimte. Onze mening is dat er niet met zekerheid kan 
worden gezegd of er nu wel of niet meer verslaafden erbij -of naar Zuidoost zijn 
gekomen.  
�
0HGLVFKH�]RUJ�
 
De ChristenUnie is van mening dat iedere inwoner recht heeft op goede medische 
zorg. Dus ook de drugsverslaafden. Velen hebben ernstige onderliggende ziekten die 
door het gebruik van heroïne wordt onderdrukt, maar daardoor niet minder gevaarlijk 
voor de verslaafden en de maatschappij. We praten hier dan over verslaafden die 
met HIV, Aids en Hepatitis b of c zijn besmet. Verder zijn er ook verslaafden die 
ondervoed zijn of met ernstige zweren rondlopen vanwege het gebrek aan 
lichamelijke verzorging. Verder maken wij ons ernstig zorgen voor de verslaafden die 
psychische stoornissen hebben. Wij zouden deze groep onder intensieve 
behandeling willen plaatsen met hulp van een psychiater. 
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+HURwQH�YHUVWUHNNLQJ�
 
Onder medische zorg valt ook het verstrekken van heroïne voor de verslaafden. 
Amsterdam Zuidoost is van mening dat dit bijdraagt aan de bestrijding van de 
overlast. De ChristenUnie is fel tegenstander van het verstrekken van heroïne aan 
verslaafden. De overheid voert dit beleid vanwege de langdurige gebruiker. De 
ChristenUnie is van mening dat de mens de kroon van Gods schepping is en er 
daarom recht op heeft zijn leven op een zo goed mogelijke wijze in te vullen. Als het 
mogelijk is om een leven te redden van de ondergang, dan heeft dat voor ons 
voorrang op de overlast. Bovendien zijn wij van mening dat als je echt aan 
vermindering van criminaliteit en overlastbestrijding wilt doen, je de verslaafde een 
ander alternatief moet bieden; namelijk een drugsvrij bestaan, een baan in de 
samenleving en participeren in deze maatschappij. De tijd van pappen en nat houden 
is volgens de ChristenUnie achterhaald. 
 
$INLFNFHQWUXP�
�
In de voortgangsrapportage ‘Bestrijding drugsoverlast Zuidoost’ van het stadsdeel 
juni 2005 staat dat het ‘ontbreekt aan passende afkicktrajecten voor de 
supportcliënten Zuidoost’. De ChristenUnie heeft een motie ingediend die door de 
Raad is aangenomen, die voorstelt om een afkickcentrum in zuidoost te realiseren.  
Om echte zorg te bieden willen wij dat de gebruikers een breder aanbod krijgt dan 
alleen maar het stabiliseren van de heroïne gebruiker. 
Wij streven naar een groter zorgaanbod die in het huidige beleid zal moeten worden 
geïmplementeerd aangaande de mogelijkheid van afkicken voor zeker 50 
verslaafden per jaar.  
�
7RW�VORW�
 
De ChristenUnie blijft zich inzetten voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen 
dat de verslaafde gebruikers worden gestimuleerd af te kicken, omscholing te volgen, 
werkervaring op te doen en ze weer richting maatschappij te sturen, zodat ook zij 
een volwaardige burgers kunnen zijn in deze maatschappij. Dan zal er echt 
vermindering zijn van overlast en criminaliteit. 
 
In Zuidoost moet er volgens de ChristenUnie zo spoedig mogelijk een opvang 
worden gerealiseerd met een opname capaciteit van maximaal 50 (ex)- verslaafden 
mannen en vrouwen. Wij zouden gezien het hoge slagingspercentage van landelijke 
christelijke instellingen hieraan de voorkeur willen geven. 
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�6SHHUSXQW����6HNVXDOLWHLW�WHUXJ�RS�GH�UDLOV��
 
De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de seksualisering van de 
samenleving. Erotiek en naaktheid, dat zal iedereen duidelijk zijn, rukken op in het 
publieke domein. Steeds meer lijkt de samenleving de schaamte voorbij en 
accepteert zij een expliciet beroep op de seksuele verbeelding als normaal. Je ziet 
het aan de soft-porno op de commerciële zenders en de harde porno op Canal+. 
Maar je merkt het ook aan de eindeloze stroom sexy videoclips met schaars geklede 
dames en beren op tienerzender TMF. 
De ChristenUnie betreurt het dat het bordeelverbod enkele jaren geleden is 
opgeheven. De evaluaties van deze wetswijziging laten zien dat veel van onze vrees 
waarheid is geworden. Uitbuiting en mensenhandel zijn niet afgenomen. Het illegale 
circuit is toegenomen. Prostitutie is geen normaal beroep. Het beleid moet op de 
helling. 
Prostitutie en pornografie zijn een ernstige aantasting van menselijke waardigheid en 
van goede relaties. Maar ook de toename van bloot op televisie en op 
reclameborden is een bedreiging van de goede zeden. 
Seksualiteit is een mooi geschenk van God, maar het is grondig ontspoort. De 
ChristenUnie wil vanuit de politiek haar bijdrage leveren aan het weer op de rails 
krijgen van deze mooie trein. 
 
3URVWLWXWLH�
 
Volgens het rapport van ‘Tippelen na de zone’, zijn er in Amsterdam Zuidoost 
honderd straatprostituees per week actief. De leeftijd varieert van 18 tot 55 jaar. De 
grootste groep wordt gevormd door Surinaamse en jonge (niet verslaafde) 
Afrikaanse vrouwen. De tweede groep zijn de verslaafde vrouwen, de Latijns-
Amerikaanse vrouwen en transseksuelen. Uit het rapport blijkt dat de prostitutie is 
geconcentreerd in de gebieden rond de oude hoogbouw, de parken, bushaltes, 
metrostations en de Amsterdamse Poort. De tippelaarsters werken van de middag tot 
diep in de nacht, in de auto’s, parken, boxen en flats. Ook zijn er illegale (‘eet’)huizen 
en ‘wippercelen’ (bordelen) in Amsterdam Zuidoost aanwezig.  
 
0LQGHUMDULJH�SURVWLWXHHV�
In Zuidoost is volgens het rapport geconstateerd dat er jonge meiden zijn tussen de 
15 en 20 jaar die actief zijn in de prostitutie. Ze zijn van diverse etnische 
achtergronden en werken zowel op de straat als in de escort. De jonge opkomende 
prostituees doen dit om dat het geld ‘makkelijk’ en snel verdient is. Uit het onderzoek 
blijkt dat deze groep slecht te traceren is en de onderzoekers trekken de conclusie 
dat het veel zegt over het verborgen karakter van deze groep. De ChristenUnie is 
echter van mening dat er te weinig informatie over deze groep bestaat om een goed 
beeld van deze jonge meisjes te krijgen.  
 
�
�
�
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9HUVODDIGH�SURVWLWXHHV�
Omdat er een grote concentratie van verslaafden in Amsterdam Zuidoost aanwezig 
is en de sluiting van de tippelzone aan de Theemsweg, is het voor de hand dat ook 
deze groep prostituees hun klanten in Zuidoost oppakken.  
 
,OOHJDOH�µZLSSHUFHOHQ¶��ERUGHOHQ����WKXLVSURVWLWXWLH���LOOHJDOH�KRUHFDJHOHJHQKHGHQ��
Er zijn verschillende percelen die gelegenheid bieden voor betaalde seks. Deze 
panden staan niet geregistreerd en worden niet door de zedenpolitie in de gaten 
gehouden. Ze vormen een bron van het overdragen van besmettelijke ziekten, en 
handel met illegale vrouwen. De illegale wippercelen en de horecagelegenheden in 
Zuidoost vormen een punt van zorg voor de ChristenUnie. Wij zijn van mening dat 
deze panden zo spoedig mogelijk in kaart worden gebracht. Illegale panden dienen 
te worden gesloten en de vrouwen (seksslavinnen) in veiligheid worden gebracht. 
Deze vorm van handel is illegaal, onveilig en oncontroleerbaar. 
 
/RYHUJLUOV�HQ�ORYHUER\V�
Er bestaat een nieuw fenomeen in de seksindustrie genaamd ‘lovergirls’. Uit een 
gepubliceerd verslag kunnen we uitmaken dat er onder de Afrikaanse prostituees 
vrouwen actief zijn die afspraken arrangeren tussen de prostituees en de Afrikaanse 
klanten. In ruil hiervoor geven ze bescherming en ontvangen ze een vergoeding. De 
ChristenUnie vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat op alle middelbare scholen 
in Zuidoost voorlichting wordt gegeven om een ‘loverboy of ‘lovergirl’ te kunnen 
herkennen, het gevaar in te leren zien, hier afstand van te kunnen houden en zelf 
aangifte bij de politie te doen. 
 
+LY�HQ�DLGV�HQ�6RD¶V��VHNVXHHO�RYHUGUDDJEDUH�DDQGRHQLQJHQ��
Doordat de illegale prostitutie in Zuidoost op de openbare wegen in de ‘wippercelen’ 
en in de horecagelegenheden niet controleerbaar zijn is de kans op overdraagbare 
seksuele aandoeningen groot. Verder zijn de gevaren om met HIV, Hepatitis en/of 
Aids besmet te raken uitermate groot bij het ‘wippen’ zonder condoom. HIV en Aids 
komen vanwege de samenstelling van de bevolking in ons stadsdeel meer voor dan 
in andere stadsdelen. Daarom is de ChristenUnie van mening dat hier door de 
overheid stevige maatregelen dienen te worden genomen om verspreiding van HIV, 
Aids, Hepatitis en Soa’s tegen te gaan. 
 
7HQ�VORWWH�
Het fenomeen prostitutie is misschien niet helemaal nieuw in Zuidoost, maar het lijkt 
erop alsof er een verspreiding gaande is op gebieden die niet wenselijk is voor ons 
stadsdeel. We hebben het dan over de minderjarige prostituees, de seksslavinnen 
die tegen hun wil in moeten prostitueren, de loverboys en lovergirls, de illegale 
bordelen en horecagelegenheden die niet aan de wet voldoen. 
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'H�&KULVWHQ8QLH�SOHLW�YRRU���
 

• In kaart brengen minderjarige prostituees en de bezoeker en de prostituee 
beboeten en hun ouders inlichten. 

• Strenge aanpak illegale prostitutie. 
• Het aansturen op het sluiten van woningen (panden) die illegale prostitutie 

faciliteren. 
• Het aansturen en sluiten van horecagelegenheden die prostitutie in de hand 

werken en of kamers verhuren. 
• Actieve preventie en informatie verstrekken op scholen aangaande loverboys/-

girl en (illegale) prostitutie.  
• GG&GD en zorgorganisaties een waarschuwingsbeleid in Zuidoost te laten 

uitvoeren ter voorkoming van besmetting door illegale prostitutie. 
�



9RRU�HONDDU�LQ�=XLGRRVW�
8LWJDQJVSXQWHQ�HQ�VSHHUSXQWHQ�YDQ�GH�&KULVWHQ8QLH�LQ�$PVWHUGDP�=XLGRRVW�

�
�

�
9HUNLH]LQJVSURJUDPPD�����������
 

- 21 - 

�6SHHUSXQW����6DPHQ�YRRU�HHQ�JRHG�PLOLHX�
 
,QWHJUDDO�PLOLHXEHKHHU�
 
Steeds vaker maakt milieu een integraal onderdeel uit van het totale gemeentelijke 
beleid en kiezen gemeenten voor een duurzaamheidsbeleid of leefomgevingsbeleid 
waarbij naast milieuaspecten ook sociaal-culturele en economische aspecten een rol 
spelen. Een andere trend die zich voordoet, is het ontwikkelen van gebiedsgericht 
milieubeleid, waarbij voor elk gebiedstype in een gemeente specifieke milieuambities 
geformuleerd worden. De beleidsruimte die een gemeente op basis van landelijk en 
provinciaal beleid heeft, biedt hiervoor genoeg mogelijkheden.  
Op dit moment staat luchtkwaliteit hoog op de milieuagenda in Nederland. Om ook 
de hoeveelheden fijn stof in Zuidoost binnen de perken te houden stelt de 
ChristenUnie voor de maximum-snelheid op de hele Gooiseweg naar 70 km/u en op 
de Gaasperdammerweg naar 80 km/u bij te stellen. 
 

 
 
Omgang met natuur en milieu speelt op heel veel beleidsterreinen. Daarom pleit de 
ChristenUnie ervoor om bij ruimtelijke planvorming, bij recreatie en educatie, 
groenbeheer, economische vraagstukken en vergelijkbare beleidsterreinen visie te 
vormen met oog op de langere termijn. De ChristenUnie gelooft dat de mens de 
schepping van de Schepper heeft ontvangen, om die te bebouwen én te bewaren. 
We hebben de natuur als het ware in bruikleen. Dat schept een grote 
verantwoordelijkheid. 
 
0HHU�JURHQ��EHKRXG�EHVWDDQGH�JURHQ�
 
De ChristenUnie wil in Amsterdam Zuidoost meer ecologische plekken creëren en 
deze ook ecologisch beheren en onderhouden. Het groen moet goed beheerd 
worden. Wij willen meer en diverser groen en meer bloeiende struiken en planten. 
De ChristenUnie wil het bestaande beleid uitbreiden, enerzijds door meer kennis 
over dit specifiek groenbeheer en meer plekken in Zuidoost waar dit wordt toegepast. 
Bijvoorbeeld: 

• Langs de dreven kan een veel interessanter, kleurrijker en tegelijk minder 
bewerkelijk bermmengsel worden ingezaaid.  

• Kleinschalige ecologische aanpassingen (Stepping-stones) in Gaasperdam 
• Accentplekken in de woonbuurten 



9RRU�HONDDU�LQ�=XLGRRVW�
8LWJDQJVSXQWHQ�HQ�VSHHUSXQWHQ�YDQ�GH�&KULVWHQ8QLH�LQ�$PVWHUGDP�=XLGRRVW�

�
�

�
9HUNLH]LQJVSURJUDPPD�����������
 

- 22 - 

 
Aan parken mag wel verbeterd worden, maar er mag niet gebouwd worden. 
Geen verbindingsweg A6-A9. Niet nog meer wegen. Wel verbetering wegen én 
openbaar vervoer. 
 
'H�FRQVXPHQW�HQ�GH�JHPHHQWH�
 
Consumenten spelen een uitermate belangrijke rol bij het streven naar duurzame 
ontwikkeling. Via hun aankoopgedrag dwingen consumenten de bedrijven en de 
distributiesector om aandacht te hebben voor duurzame producten en diensten. 
Indien de consument kiest voor een duurzamere levensstijl, zullen de producenten 
en de distributiesector daarop moeten inspelen. 
Ook de gemeente kan via haar inkoopbeleid het goede voorbeeld geven en kiezen 
voor duurzame goederen. Te denken valt aan producten afkomstig van biologische 
landbouw, eerlijke handel, producten met een ecolabel, herbruikbare producten, 
energiezuinige apparaten enzovoort. Op het gebied van afval stimuleert de 
gemeente preventie en hergebruik in grote mate. Daarbij hanteert zij het principe: de 
vervuiler betaald.  
 
De ChristenUnie pleit ervoor dat de gemeente jaarlijks een uitvoeringsprogramma 
“Fiets” opstelt en vervolgens evalueert, waarin de belangen van de fietser, zoals 
bereikbaarheid van gebouwen, fietsenstallingen, goede fietspaden en 
bewegwijzering worden uiteengezet.  
 
(QHUJLHEHVSDULQJ�HQ�NOLPDDWEHOHLG�
 
Energiebesparing kan alleen tot stand gebracht worden door het opzetten van 
samenwerkingsverbanden. Samen met diverse doelgroepen, zoals wijken, besturen, 
verenigingen, middenstand en bewoners dient daarom aan energiebesparing 
gewerkt te worden. Door deze groepen ook rechtstreeks bij innoverende acties te 
betrekken, ontstaat er meer belangstelling voor het thema. Als alle winkels in een 
winkelgebied de deuren altijd open hebben, vergt dat meer energie dan de capaciteit 
van een paar windmolens. Door groepen gebruikers te confronteren met reële cijfers 
over energieverbruik, en de verplichtingen in het kader van het Kyoto-akkoord, 
krijgen zij inzicht in wat zij zelf (individueel en als groep) aan besparing kunnen 
opbrengen. 
De gemeentelijke bijdrage aan een mondiaal probleem moet niet worden onderschat. 
Individuele bijdragen aan energiebesparing, zowel privé als industrieel is naar onze 
mening alles bepalend. Het bewustwordingsproces stimuleren is daarom één van de 
belangrijke opgave.  
�
1DWXXU��HQ�PLOLHX�HGXFDWLH�
 
De zorg voor de natuur hangt te vaak af van de heersende maatschappelijke 
waardering voor de natuur om ons heen. Burgers (en gemeentebesturen!) zijn zich er 
bijvoorbeeld vaak niet van bewust dat verkeerde onkruidbestrijding vogels en dieren 
verjaagt. Het gebrek aan kennis van en affiniteit met de natuur moet aandacht 
krijgen. Door nu te investeren in kennis wordt er waardering, draagvlak en respect 
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gecreëerd voor de toekomst. Hierbij is het van groot belang de natuur- en 
milieueducatie te ondersteunen. Gemeenten kunnen dit om meerdere manieren 
doen. Voorlichting geven op basisscholen en middelbare scholen, folders 
verstrekken bij de gemeentelijke heffingen, schooltuinen ondersteunen, via diverse 
media aandacht geven aan het onderwerp en uiteraard zelf het goede voorbeeld 
geven.  
 
:DWHUEHOHLG�
 
Onze watervoorraden zijn niet oneindig. We moeten er dus zuinig mee omspringen 
om ervoor te zorgen dat er voldoende water blijft voor alle mensen. Regenwater is 
een geschenk uit de hemel – het verdient beter dan het riool. Hoogkwalitatief water 
moet daarom niet ingezet worden voor laagwaardige toepassingen. 
 
Helaas stroomt er niet alleen schoon regenwater door onze rivieren. Huishoudens, 
industrie en landbouw zijn verantwoordelijk voor veel vervuiling. Gemeenten dienen, 
in overleg met provincies en waterschappen, aan te sturen op verbetering van de 
kwaliteit van het oppervlaktewater. Zonder schoon water geen duurzame 
drinkwatervoorziening, geen aangename recreatie, geen overstromingsgebieden, 
geen natuur.  
‘Ruimte voor water’ is een begrip dat ingang gevonden heeft, maar dat te vaak zeer 
beperkt wordt ingevuld. Het is meer dan overstroombare bekkens voor noodgevallen. 
Gemeenten dienen in dit opzicht een voortrekkende rol te hebben en samen met 
burgers mee te denken met de waterschappen. 
‘Tijd voor water’ is een nieuwer begrip. Meer tijd om te infiltreren, om te blijven staan, 
om zo vertraagd af te voeren. Houd het water vast waar het valt.  
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 (1�9(5'(5�« 
�
Behalve over de voorgaande zes speerpunten heeft de ChristenUnie over nog veel 
meer terreinen een mening. Hieronder nog enkele belangrijke onderwerpen. 
 
9HHONOHXULJH�VDPHQOHYLQJ�
�
Veel migranten in Nederland functioneren prima en leveren een positieve bijdrage 
aan de samenleving. Om problemen die er wel zijn aan te pakken of juist om 
problemen te voorkomen dient Amsterdam Zuidoost voldoende probleemgerichte 
opvoedingsondersteuning voor ouders te organiseren, in samenwerking met de 
jeugdzorg, de scholen en de huisartsen. 
Er dient een platform te zijn waarin de gemeente, zelforganisaties, scholen en 
andere betrokken organisaties regelmatig overleggen over inburgering, integratie en 
achterstanden. Betrokkenheid van het bedrijfsleven hierbij is gewenst. Racisme en 
discriminatie zelf, maar ook de oorzaken daarvan, moeten worden tegengegaan. 
Enerzijds door positieve waardering van migranten, door betrokkenheid bij culturele 
en sportieve evenementen, werkgelegenheidsprojecten en dergelijke. Anderzijds 
dient zowel racisme en discriminatie door autochtonen als overlast en criminaliteit 
door jonge migranten hard aangepakt te worden, juist met het oog op integratie en 
acceptatie van etnische groepen. 
 
6FKHLGLQJ�WXVVHQ�NHUN�HQ�VWDDW�
 
Een samenleving waarin ruimte is voor levensovertuigingen kan alleen goed 
functioneren als er een helder beeld is wat de scheiding tussen kerk en staat inhoudt. 
Scheiding tussen kerk en staat betekent dat beide geheel eigen 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. Tegen de achtergrond van 
eerdere fases in de geschiedenis van de verhouding tussen staat en kerk is de vrees 
voor een vermenging van beide instituties niet geheel onbegrijpelijk, maar 
tegenwoordig zijn we doorgeslagen en in het andere uiterste dreigen terecht 
gekomen: een volstrekte vervreemding tussen beide.  
Scheiding van kerk en staat mag geen scheiding van geloof en politiek betekenen. 
Alsof religie en levenbeschouwing geen invloed zou mogen hebben op politieke 
standpunten. Wie de Bijbel serieus neemt, laat dat doorwerken in zijn of haar mening 
over de omgang met mens en natuur. In die zin beschouwen wij het als onmogelijk 
om zogenaamde “neutrale standpunten” in te nemen. De plaats die godsdienst 
inneemt in het publiek leven moet daarom, binnen de kaders van de wet, behouden 
blijven. 
De ChristenUnie wil de kerken en andere geloofsgemeenschappen uitdagen om zich 
niet uit het maatschappelijk middenveld te laten slaan en alles in het werk te stellen 
om de politiek op aangelegen punten en op ongelegen momenten van hun 
opvattingen blijk te geven. De kerk mag de overheid niet loslaten én de overheid 
heeft de kerk tegenwoordig meer nodig dan ooit. 
 
De ontwikkeling naar een zogenaamde neutrale staat die bepaalde groeperingen 
voorstaan, is een illusie. Bij het maken van beleid spelen altijd overtuigingen mee die 
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gestoeld zijn op al dan niet religieuze levensovertuigingen. Dat maakt dat beleid nooit 
neutraal kan zijn. Bewustmaking hiervan is een belangrijk speerpunt van de 
ChristenUnie. 
Juist de gemeenteraad is bij uitstek de plaats waar de verschillende overtuigingen 
met elkaar in gesprek zijn. Dáár moet het inhoudelijke debat tussen de verschillende 
overtuigingen plaatsvinden, zodat duidelijk is wat bindt en wat scheidt. Daardoor 
ontstaat ruimte voor echt begrip en voor tolerantie. 
 
*UHQ]HQ�HQ�UHVSHFW�
 
De ChristenUnie wil ruimte geven aan religies en levensovertuigingen, maar wel 
binnen de grenzen van de wetgeving! De ChristenUnie wil bevolkingsgroepen niet 
stigmatiseren. Zij wil de ogen echter ook niet sluiten voor onrecht en onderdrukking 
en voor culturele zaken die mensen in een uitzichtloze situatie houden en een 
voedingsbodem zijn voor (jeugd)criminaliteit en fundamentalisme. Tegen oproepen 
tot haat en geweld, tegen eerwraak, huiselijk geweld, het thuishouden van 
leerplichtige meisjes, vrouwenbesnijdenis en dergelijke dient duidelijk maar ook 
verstandig opgetreden te worden. Preventie via voorlichting en educatie, ook op 
scholen, is hierbij van cruciaal belang.  
 
Mensen zijn vrij om hun godsdienst, ook met uiterlijke kenmerken, te uiten. 
Godsdienst moet niet teruggedrongen worden tot achter de muren van huis, kerk of 
moskee, maar mag zich publiekelijk uiten. Kledingvoorschriften kunnen alleen 
worden gesteld vanuit overwegingen van veiligheid, functionaliteit of onpartijdigheid. 
Minderheden moeten worden gerespecteerd en serieus genomen. De overheid heeft 
daarbij een voorbeeldfunctie. 
Alle groepen, ongeacht hun overtuiging of godsdienst, hebben evenveel rechten. Het 
tegengaan van discriminatie, antisemitisme en homohaat is een opdracht voor de 
overheid, maar ook voor de samenleving en dan voor zowel autochtonen als 
migranten. Respect moet van beide kanten komen. Ook van moslims mogen wij 
respect verwachten, bijvoorbeeld voor christenen, voor vrouwen of voor joden. 
 
=RQGDJVUXVW�
 
Vanuit het christelijke geloof pleiten wij voor zondagsrust en in het verlengde daarvan 
voor de sluiting van winkels op zondag. Een collectieve rustdag is buitengewoon 
waardevol in een hectische, soms dolgedraaide samenleving. Mensen moeten in alle 
rust naar de kerk kunnen gaan. Mensen moeten samen met familie, vrienden, buren 
een vrije dag kunnen beleven. Dat lukt niet als iedereen op andere dagen van de 
week vrij heeft. Wij willen ruimte geven voor het geestelijke en sociale leven van 
mensen. De ChristenUnie ziet de zondagsrust dan ook als een goede gave van God, 
niet om mensen te beknotten. Het is zowel voor christenen als voor niet-christenen 
waardevol om een ritme van weken en rusten te hebben. Daarbij streven wij niet 
naar een hele gedetailleerde discussie over wat wel en niet toelaatbaar is op zondag. 
Het woord “genieten” betekent: loskomen van dagelijkse bezigheden, niet werken en 
voor je laten werken, de gemeenschap met elkaar zoeken en de zondag aan God 
wijden. In de gemeenteraad willen we ander partijen overhalen mee te gaan met de 
eerste drie punten. Dat kan worden samengevat met het woord “ontspanning en 
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ontmoeting”. Zo’n zondag kan rustig zijn, maar ook actief. Als het gaat om activiteiten 
die de HFRQRPLVFKH�cadans even laten stilvallen, zijn wij, afhankelijk van de invulling, 
niet bij voorbaat tegenstander. Als het gaat om koopzondagen, dan zijn wij duidelijk 
tegen. 
 
2QGHUZLMV�HQ�RSYRHGLQJ�
�
De school is verantwoordelijk voor de zorg rondom de leerlingen, de gemeente zorgt 
voor de omgeving van de school (leefbaarheid en veiligheid). Samen betrekken ze 
de ouders erbij. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor hun kinderen. 
De school hoort een veilige omgeving te zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich 
kunnen ontwikkelen naar volwassenen die voldoende zijn toegerust om de 
maatschappij te betreden. 
Helaas wordt de school in toenemende mate een onveilige plek, onder meer 
vanwege het individualisme, de afname van respect en de daarbij horende verkilling 
in de relaties. Te veel wordt er puur gedacht en gehandeld vanuit het eigen belang, 
zonodig met (verbaal) geweld.  
 
Als een kind vastloopt, hoort er een breed, integraal zorgaanbod te zijn om kind en 
ouders te ondersteunen. Respect van alle betrokken beide partijen voor elkaar is een 
noodzakelijke voorwaarde. 
 
In verband met bezuinigingen en ombuigingen van de Rijksoverheid zal voor de 
nieuwe raadsperiode de mogelijkheden van de brede buurtscholen tegen het licht 
gehouden moeten worden. Deze brede buurtscholen zijn vooral gericht op het 
bouwen van een netwerk om de (sociaal-economische) problemen van gezinnen aan 
te pakken. In een stimulerende en coördinerende rol zal de gemeente de verdere 
ontwikkeling van de brede buurtscholen kunnen ondersteunen. Een brede school 
(inclusief de directe omgeving) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
gemeente, school, ouders en andere (welzijns)organisaties (ook sportverenigingen). 
Dat vergt een goede coördinatie en investering in goede relaties. 
 
De ChristenUnie maakt zich sterk voor het behoud van het bijzonder onderwijs in de 
gemeente. Bij eventuele samenwerkingsscholen en/of brede scholen dienen 
voorwaarden gecreëerd te worden waardoor er sprake is van het behoud van de 
identiteit van de school. 
Kennis van de geschiedenis van het christendom en het christelijke stempel op de 
geschiedenis van Nederland is ook op openbare scholen van groot belang. 
Wij steunen het onderbrengen van het openbaar onderwijs in stichtingen. 
 
,HGHUHHQ�KRRUW�HUELM�
 
Voor mensen met beperkingen zelf, maar ook voor de rest van de samenleving is het 
belangrijk dat zij meedoen, erbij horen en geaccepteerd worden. Dat staat of valt met 
het al dan niet hebben van relaties. Goede en bereikbare voorzieningen vergroten de 
zelfredzaamheid en vervolgens de mogelijkheden om te participeren in het leven van 
alledag en zo (nieuwe) relaties aan te gaan en te onderhouden. 
 



9RRU�HONDDU�LQ�=XLGRRVW�
8LWJDQJVSXQWHQ�HQ�VSHHUSXQWHQ�YDQ�GH�&KULVWHQ8QLH�LQ�$PVWHUGDP�=XLGRRVW�

�
�

�
9HUNLH]LQJVSURJUDPPD�����������
 

- 27 - 

Ouderen en gehandicapten moeten mogelijkheden hebben voor het bezoeken van 
familie, vrienden, school, sport en andere activiteiten. Anders ontstaat er een sociaal 
isolement. De gemeente moet zich hard maken om dit te voorkomen door een 
ruimhartige en rechtvaardige Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) - en 
collectief vervoer-beleid. Daarvoor is regelmatige evaluatie nodig, samen met 
cliëntenraad/lokale gehandicaptenraad. De gemeenteraad moet een eventuele 
opname van de WVG in de WMO kritisch volgen. 
De gemeente moet ook zorgen voor toegankelijkheid van voorzieningen. 
De gemeente moet zorgen voor goede verkeersveiligheid, speciaal ook voor 
gehandicapten, kinderen, ouderen. 
 
Veel aandacht moet uitgaan naar het proces van terugkeren in de maatschappij van 
ex-verslaafden, ex-gedetineerden, ex-psychiatrische patiënten en dergelijke. 
Zelfredzaamheid, sociale activering en participatie moeten gestimuleerd worden om 
terugval te voorkomen.�
 
:02�
�
Door de vergrijzing, maar ook door de toename van het aantal MRQJH alleenstaanden 
(bijvoorbeeld door echtscheiding), door ingrepen in de sociale zekerheid, 
vermaatschappelijking van de zorg en veel andere ontwikkelingen is er steeds meer 
eenzaamheid. Mensen mogen niet buiten de boot vallen, vergeten worden en in een 
neerwaartse spiraal terecht komen. Door de Wet Werk en Bijstand heeft de 
gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen om mensen te activeren richting 
werk.  
In de komende jaren komen er door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nog 
veel meer taken naar de gemeente toe. 
Op zich is het heel goed dat de (uiteindelijke) beleidsbepaling en uitvoering zo dicht 
mogelijk bij de burger komt, maar voor de gemeenten én voor de lokale samenleving 
zal het een hele klus worden om de nieuwe verantwoordelijkheden waar te maken.  
 
De ChristenUnie zal zich sterk maken voor een goede verdere uitvoering van de Wet 
Werk en Bijstand en zorgvuldige invoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). In grote lijnen en qua achterliggende principes staat de 
ChristenUnie achter deze twee wetten. Verantwoordelijkheden teruggeven aan 
gemeenten en aan de samenleving is goed, maar een zorgvuldige, menswaardige en 
rechtvaardige uitvoering is een belangrijk aandachtspunt. Wij willen niet alleen een 
afslankende en duidelijke overheid, maar tegelijk – vooral voor de zwakkeren - een 
dienstbare en zorgzame overheid. Vooral op die terreinen waar het particulier 
initiatief dit (nog) niet kan bieden. 
 
Veel aandacht zal besteed moeten worden aan het stimuleren én ondersteunen van 
vrijwilligerswerk en van mantelzorg. Met de invoering van de WMO en de 
toenemende vergrijzing zijn ouderenadviseurs onmisbaar. Invoering van de WMO zal 
kritisch gevolgd moeten worden. De ChristenUnie wil waken voor een verantwoord 
niveau van zorg en ondersteuning.  
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5XLPWHOLMNH�VDPHQKDQJ�
�
Sociale samenhang zou het uitgangspunt moeten zijn bij bestemmingsplannen, bij 
herstructureringen van straten, buurten en wijken, bij uitbreidings- en 
inbreidingsplannen en dus ook bij de vernieuwing van de Bijlmermeer. 
 
De verhoudingen tussen huren en kopen, tussen starters en doorstromers, tussen 
jongeren en ouderen, tussen migranten en autochtonen is een aandachtspunt.  
Het liefst zien wij gemengde wijken waar de “sterkeren” een positieve invloed hebben 
op de “zwakkeren” en andersom. Dit gaat zichtbare verloedering tegen en beïnvloedt 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid positief. 
Bij nieuwbouw dient gelet te worden op de toekomstige bewoners van een wijk. Wij 
willen variatie, die leidt tot gemêleerde wijken. Daarbij moet er gezorgd worden voor 
voldoende voorzieningen voor de verschillende groepen jongeren. Deze activiteiten 
moeten al bij het ontwerp meegenomen worden, zodat er niet achteraf discussie 
ontstaat over overlast. 
 
Over combineren gesproken, de ChristenUnie is een groot voorstander van creatieve 
combinaties zoals het onderbrengen van een peuterspeelzaal en/of kinderopvang in 
een bejaardentehuis. Dan leren peuters met ouderen omgaan en hebben de ouderen 
meer contacten en gezelligheid. Zij kunnen de peutersliedjes leren. Zo zijn er tal van 
combinaties mogelijk. 
Een nieuwe ontwikkeling is de woon-zorg-zone. Door een combinatie te maken van 
verschillende typen woningen, zorginstellingen, kleinschalige voorzieningen 
(kapsalon e.d.) wordt de sociale cohesie bevorderd, kunnen ouderen langer op 
zichzelf blijven wonen, en verbeterd de kwaliteit van de buurt. Bovendien wordt 
vereenzaming van vooral oudere mensen op deze wijze tegen gegaan. 
 
Ruimtelijke plannen moeten ook over vijftig jaar nog bruikbaar zijn. Qua functie en 
qua materiaal.  
 
6SRUW�
�
Op het terrein van sport liggen ook kansen burgers met elkaar in aanraking te 
brengen. Daar kunnen mensen leren samen te werken en respect voor elkaar te 
hebben. Daar kunnen ze vrijwilligerswerk doen. De gemeente dient vooral aandacht 
te hebben voor sportYHUHQLJLQJHQ (teamsporten), vanwege de meerwaarde van het 
“samen doen”. 
 
De individualisering is merkbaar in de sportverenigingen. Vrijwilligers voor 
bestuurstaken zijn steeds moeilijker te vinden. Ook het vasthouden van leden en het 
vinden van vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten wordt lastiger omdat de 
binding van de leden met de club af neemt.  
De gemeente zal de sportclubs kunnen helpen een visie te vormen op hun 
samenbindende rol in de samenleving. De gemeente kan ook de verenigingen 
ondersteunen bij het aangaan van relaties die nodig zijn om een levendige, 
levensvatbare club te blijven. De gemeente is zo vooral een bruggenbouwer en 
regisseur. 
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.XQVW�
 

• het beschikbaar stellen van openbare gebouwen, zoals bibliotheken voor 
kunstenaars uit de eigen gemeente die vallen onder de zogenaamde WIK 
regeling. Ook gaat de gemeente creatief om met (tijdelijk) leegstaande panden 
door atelierruimte of oefenruimte aan te bieden aan kunstenaars 

• een kunstcommissie waarin ook cultuurambtenaren zitten en een paar 
gewone burgers. De selectie van kunstenaars en kunstwerken dient niet in 
handen van centra voor beeldende kunst en kunstcommissies te zijn 

• deze kunstcommissie ontvangt de opdracht om de culturele diversiteit te 
waarborgen; innovatieve kunst, ambachtelijke, historisch-culturele en 
dergelijke  

• het standaard voorzien van inscripties waarin de kunstenaar, het jaar, de titel 
en zo mogelijk de betekenis van het kunstwerk wordt vermeld 

• stimulering van diverse relaties op kunstgebied: relaties tussen diverse 
soorten amateurkunstverenigingen, relaties tussen professionele 
kunstinstellingen en scholen 

• stimulering van cultuureducatie door de cultuurinstellingen in de stad en kunst 
en cultuuronderwijs als integraal onderdeel van het onderwijsprogramma 

• stimulering van de amateurkunst en de betrokkenheid en creativiteit van 
nieuwe culturen bij de bestaande 

• hantering van criteria rondom geweld en discriminatie, godslastering en 
zedelijkheid, uitsluitend om excessen te voorkomen. 
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�21=(�.$1','$7(1�(nr.5 t/m9)(vervolg van p.2) 
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5HJLQD�0DF�1DFN 

Regina is 45 jaar en van Antilliaanse afkomst. Zij is 
initiatiefneemster van de voedselbank in Amsterdam 
Zuidoost, die 1300 gezinnen van voedselpakketten 
voorziet. Regina is gekozen tot Amsterdammer van het 
jaar 2005. 

�
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)ULWV�5RXYRHW 
Frits is 47 jaar, en manager. Daarnaast is hij voorzitter 
van Blood-n-fire Nederland, een stichting die zich ten 
doel stelt om zich uit te strekken naar de verdrukten, 
dak- en thuislozen, verslaafden en prostituees.�
�
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�

(YHOLQ�3LHUUH�'XPIULHV 

Evy is 40 jaar, en van Arubaanse afkomst. Zij is HBO-
V’er en gezondheidswetenschapper en werkt als 
interim-manager in de gezondheidszorg. 

�
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(OLVDEHWK�YDQ�6HYHQWHU�7LPPDQ 
 
Elisabeth is 37 jaar en directeur van de evangelische 
basisschool De Morgenster in Zuidoost. Zij werkt 
inmiddels tien jaar op deze multiculturele school waar 
28 nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Tevens geeft 
zij trainingen aan kinderen waarbij het zelfvertrouwen 
vergroot wordt.�
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�

*LMV�YDQ�'HXUHQ 

Gijs is 54 jaar en werkt bij het Leger des Heils. Hij is 
oudste en secretaris van een Pinkstergemeente in 
Zuidoost.�

�



9RRU�HONDDU�LQ�=XLGRRVW�
8LWJDQJVSXQWHQ�HQ�VSHHUSXQWHQ�YDQ�GH�&KULVWHQ8QLH�LQ�$PVWHUGDP�=XLGRRVW�

�
�

�
9HUNLH]LQJVSURJUDPPD�����������
 

- 32 - 

 
 
 

 
 

2Q]H�PLVVLH�
 

De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren 
naar Gods wil. Daarom wil de partij op elk politiek niveau vertegenwoordigd zijn. 

Onze politieke uitgangspunten zijn gebaseerd op de Bijbel. 
 
 
 

6WHP�&KULVWHQ8QLH��RRN�LQ�$PVWHUGDP�=XLGRRVW�
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

&KULVWHQ8QLH�$PVWHUGDP�=XLGRRVW�
�

Postbus 12491 - 1100 AL Amsterdam Zuidoost 
 

Yvette Lont - 06 41 31 22 81 - st.derots@wanadoo.nl 
Erik van Dijk - 06 38 69 43 57 - erikvandijk@christenunie.nl 
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Foto’s van top 3 (op p.2, 4 en 31): © Ruben Timman - www.nowords.nl 
 


