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Voorwoord
“Hij heeft jou bekendgemaakt wat goed is en wat de Here van je vraagt:
niet anders dan recht te doen, trouw lief te hebben,
en dienstbaar de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8)
Beste Amsterdammers,
Samen recht doen. Dat is een behoorlijke uitdaging voor onze stad. Want er is nogal
wat recht te doen. Recht doen aan Amsterdammers in armoede die in de knel zijn
geraakt door schulden of de toeslagenaffaire. Recht doen aan de schepping omdat
het gedrag van de mens door de jaren heen een enorme wissel heeft getrokken op
het klimaat en onze natuur. Maar ook recht doen aan slachtoffers van mensenhandel,
die een hoopvolle toekomst verdienen en een overheid die daar waar nodig bij helpt.
En zo kan ik wel even doorgaan. Er is nog veel onrecht te bestrijden. Een uitdaging
die ik graag aan ga, samen met u. Samen recht doen mét Amsterdammers, voor
Amsterdammers.
Maar naast al het onrecht is er ook een andere kant. Ik zie de vele plekken van hoop
die onze stad rijk is. Gemeenschappen waar Amsterdammers samen optrekken om
iets voor een ander te betekenen. Om recht te doen aan die ene persoon die al
zolang niet gezien wordt of hulp nodig heeft. Of om zich samen in te zetten voor een
betere buurt. Ik denk aan de vele kerken, buurtverenigingen of bijvoorbeeld de
informele, zelfgeorganiseerde voedselbanken. Amsterdammers die zich inzetten om
recht te doen aan anderen, aan mede-Amsterdammers, aan de stad. Díe
Amsterdammers zijn mijn voorbeeld. Ze laten mij zien hoe we er samen de schouders
onder kunnen zetten, hoe we samen recht kunnen doen.
De inzet van de ChristenUnie richting de verkiezingen is helder. U kunt ons
verwachten op de plekken waar mensen hoop bieden of juist extra hoop nodig
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hebben. We willen door kunnen gaan met onze inzet om de stad een beetje eerlijker
en liever te maken en ongelijkheid te bestrijden.
Samen recht doen betekent ook dat de ChristenUnie wil opkomen voor de
basisrechten die nu in Amsterdam onder druk staan. Het recht op huisvesting en het
recht op een veilige leefomgeving. Dat betekent dat we ook stevig zullen moeten
ingrijpen op de woningmarkt. Eén van de grootste veroorzakers van ongelijkheid. Veel
jonge Amsterdammers en gezinnen hebben geen perspectief op een betaalbare,
passende woning en dat is schrijnend. We willen daarom van een ongelijke markt naar
gezamenlijke volkshuisvesting. Ongelijkheid zorgt daarnaast ook voor veel
onveiligheid. Juist in de wijken waar veel armoede voorkomt zorgt een gebrek aan
perspectief ervoor dat jongeren richting de criminaliteit worden getrokken. De
ChristenUnie wil recht doen aan die jongere, door te werken aan perspectief.
Tegelijkertijd willen we recht doen aan de veiligheid van Amsterdammers die nu niet
overal gegarandeerd lijkt.
Vier jaar geleden haalden we voor het eerst in de geschiedenis een zetel in de
gemeenteraad! De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie laten zien dat we van
betekenis zijn en we hebben veel ideeën ingebracht, maar er is nog heel veel te doen
voor de stad. Aan enthousiasme geen gebrek. Veel nieuwe mensen zijn aangesloten
en willen meewerken aan ons verhaal voor Amsterdam.
Samen willen we recht doen. Doet u mee?
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Onze prioriteiten
1. Armoede en schulden worden teruggedrongen. We willen niet dat kinderen
opgroeien onder stress. Er is voldoende en snelle schuldhulpverlening. We
helpen mensen op weg om een nieuwe start te maken en de
armoedevoorzieningen worden uitgebreid naar 130% van het sociaal minimum.
2. Amsterdam keert het tij op de woningmarkt: we willen terug naar
volkshuisvesting en bouwen woningen. Het aantal sociale huurwoningen moet
blijven groeien en we voeren een zelfwoonplicht in voor koopwoningen.
3. Informele netwerken, maatschappelijke organisaties, sociale gemeenschappen
en kerkelijke initiatieven krijgen letterlijk de ruimte. Zij zorgen voor een
gezonde sociale basis in de stad en kunnen helpen eenzaamheid te
voorkomen.
4. Duurzame initiatieven krijgen ruimte. Amsterdam wordt een groene stad met
volle inzet op de energietransitie. We houden met elkaar de stad schoon. We
focussen op goede isolatie en de bestrijding van energiearmoede. In 2030
moeten er tenminste 55% minder broeikasgassen uitgestoten worden dan in
1990.
5. Kwetsbare Amsterdammers zoals daklozen of ongedocumenteerden kunnen
op steun rekenen, de stad biedt hen een thuis, een dak boven hun hoofd,
toegang tot zorg en opvang en praktische voorzieningen. We bieden mensen
een nieuw perspectief, waarin ze volop participeren in de samenleving.
6. Niemand mag worden uitgebuit. Moderne slavernij schaffen we af, of het nu
gaat om arbeidsmigranten, jonge slachtoffers van criminele afpersing of
mensen die werken in de prostitutie.
7. We willen dat iedereen in Amsterdam veilig is, of je nu binnen of buiten bent.
We pakken criminaliteit en ondermijning aan door strenge handhaving en waar
nodig cameratoezicht.
8. We werken aan gelijke kansen voor kinderen en jongeren in alle wijken van de
stad. Laaggeletterdheid moet zoveel mogelijk de stad uit, extra ondersteuning
is nodig. Jeugdwerkers bieden perspectief aan jongeren met verhoogde kans
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op een criminele carrière. We zorgen dat jongeren zo snel mogelijk passende
zorg krijgen. Daarbij krijgt bestaanszekerheid bieden een belangrijkere rol in
preventie van zorg.
9. Discriminatie en uitsluiting op basis van religie, afkomst, huidskleur, geaardheid
of om welke andere reden dan ook is ontoelaatbaar. De lokale overheid houdt
zich verre van etnisch profileren, ook in algoritmes of beleid.
10. De gemeente gaat uit van de menselijke maat. De dienstverlening is op orde
en de gemeente handelt transparant. WOB-verzoeken worden tijdig
afgehandeld en de gemeente neemt de inbreng van burgers in
participatieprocessen serieus. Samen besturen we de stad.
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Hoofdstuk 1 Veiligheid
Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Bedreigingen, geweldsincidenten en
criminaliteit zorgen ervoor dat Amsterdammers zich op dit moment niet vrij en veilig
voelen. De aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit, het doorbreken van de
geweldsspiraal onder jongeren, het waarborgen van de veiligheid voor iedereen op
straat en de aanpak van mensenhandel en uitbuiting zijn wat de ChristenUnie betreft
de speerpunten in het veiligheidsbeleid voor de komende raadsperiode.

1.1 Een veilig Amsterdam
Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn
bij het opstellen daarvan. Samen maken we de stad veilig. Juist inwoners, winkeliers,
scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Buurten waarin
jongeren veilig naar school gaan en kinderen ruimte hebben om te spelen, waarin
ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het
leven kunnen genieten. Kortom, dat zijn buurten waar het op alle momenten van de
dag voor iedereen veilig is om binnen en buiten te zijn.
● De ChristenUnie wil de geweldsspiraal onder jongeren doorbreken door een
duurzame inzet van jongerenwerk die ook betrokken is op de thuissituatie. Bij
geweld onder jongeren loopt daderschap en slachtofferschap vaak door elkaar.
Voor een succesvolle aanpak is het nodig vertrouwen te winnen en ook oog te
hebben voor mogelijk slachtofferschap.
● De ChristenUnie ziet de meerwaarde van straatcoaches en jongerenwerkers
die dicht bij de jongeren staan en wil hierin blijven investeren. Het aanbieden
van andere activiteiten is essentieel.
● De ChristenUnie wil dat de gemeente initiatieven die gericht zijn op het
bevorderen van contact tussen moeders en vaders of verzorgers ondersteunt
en faciliteert. Zo kunnen we krachten en kennis bundelen, en bijvoorbeeld de
aanwezigheid van ouders op pleinen in de wijk bevorderen. Dit kan helpen in
de omslag die in sommige buurten hard nodig is.
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● De ChristenUnie ziet cameratoezicht als een goed middel om op plekken waar
herhaaldelijk criminaliteit of geweld voorkomt (bijvoorbeeld hate crimes)
toezicht te houden en daders te kunnen vervolgen.
● Goede en adequate handhaving is cruciaal voor een schone en veilige
leefomgeving. Onder andere door een tekort aan politiecapaciteit komt er
meer druk te liggen bij de gemeentelijke handhaving. Daarom wil de
ChristenUnie meer investeren in handhaving.
● In Amsterdam is er in de openbare ruimte nog regelmatig sprake van verbaal of
fysiek geweld naar mensen vanwege hun geloof of geaardheid. De
ChristenUnie wil dat de aangiftebereidheid bij slachtoffers vergroot wordt
doordat de politie prioriteit geeft aan deze zaken. Daarbij is het van belang ook
in gesprek te gaan met (potentiële) daders over het belang van vrijheid om hen
duidelijk te maken wat hun gedrag veroorzaakt bij anderen.
● In Amsterdam wil de ChristenUnie een integrale aanpak van de gemeente en
samenwerkingspartners op het gebied van eergerelateerd geweld, genitale
verminking en bedreiging van bekeerlingen.
● Meldingsinstanties zoals Meld Misdaad Anoniem, het Centrum Seksueel
Geweld of het Meldpunt Discriminatie zijn onvoldoende bekend onder
Amsterdammers. De ChristenUnie wil dat de gemeente met een plan komt hoe
hier meer aandacht aan gegeven kan worden en Amsterdammers weten waar
ze terecht kunnen.
1.2 Naar een drugsvrije samenleving
In Nederland en met name in Amsterdam is te lang vergoelijkend gedaan over
drugsverkoop en gebruik. De ChristenUnie wil een aanpak met het perspectief van
een drugsvrij Amsterdam en dat de gemeente dit perspectief ook overneemt en
uitstraalt. Dat betekent inzetten op preventie, het aanspreken op en ontmoedigen van
drugsgebruik, het laten verdwijnen van drugs uit het straatbeeld en een effectieve
aanpak van drugscriminaliteit. We zijn een internationaal drugsparadijs met productie,
doorvoer en de bijbehorende internationale bendes. De verwoestende effecten van
drugs zijn het meest zichtbaar aan de onderkant van onze samenleving en worden op
kwetsbare wijken afgewenteld. We hebben een nieuw perspectief nodig waarin we
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oog hebben voor de mensen die kwetsbaar zijn in onze samenleving en echt werk
gaan maken van het terugdringen van het gebruik van drugs.
● De ChristenUnie wil een gerichte voorlichtingscampagne die waarschuwt voor
de gevaren van drugsgebruik en de sterke link met georganiseerde
criminaliteit. Net als voor roken moet Amsterdam ook een ontmoedigings- en
preventiebeleid voeren voor drugsgebruik.
● Er komen veel toeristen specifiek naar Amsterdam om drugs te gebruiken.
Daarom wil de ChristenUnie dat het ingezetenencriterium wordt ingevoerd. Dit
kan alleen samengaan met een grotere inzet op de bestrijding van
straathandel.
● Evenementen in Amsterdam worden drugsvrij en hier wordt actief op
gecontroleerd. Wanneer drugsgebruik wordt geconstateerd krijgt de
organisator een boete, zodat hij gestimuleerd wordt om zelf te handhaven. De
ultieme consequentie kan zijn dat een organisatie voor een volgend jaar geen
vergunning krijgt.
● De ChristenUnie wil een blowverbod voor de openbare ruimte in Amsterdam.
Hiermee stellen we een duidelijke norm en bestrijden we overlast.
● Drugsgebruik faciliteert criminaliteit die onze samenleving ondermijnt. De
ChristenUnie wil dat de wet Bibob gericht gebruikt wordt om ondermijning te
voorkomen.
● De gemeente betrekt de inwoners actief bij het herkennen van en signalering
van (vermoedens van) ondermijnende activiteiten en het melden hiervan.
● De ChristenUnie heeft in de vorige raadsperiode een lachgas verbod
afgedwongen. Amsterdam moet dat actief gaan handhaven.

1.3 Een uitbuitingsvrije stad
Mensenhandel betekent per definitie het uitbuiten van mensen. Daarbij wordt dwang,
misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie gebruikt. Dit komt
ook in Amsterdam voor. De grootste groep bestaat uit minderjarige slachtoffers van
seksuele uitbuiting. Of het nu gaat om seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of
criminele uitbuiting, de ChristenUnie wil dat mensenhandel stopt. De ChristenUnie wil
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dat onze gemeente zich, in samenwerking met andere gemeenten in de regio, actief
inzet voor beleid tegen deze ernstige en complexe vorm van criminaliteit. Op die
manier voorkomen we een waterbedeffect tussen gemeenten en zijn we beter in staat
mensenhandel te voorkomen, te signaleren en aan te pakken.
● Amsterdam krijgt een aandachtsfunctionaris mensenhandel die bekend is met
de bestuurlijke mogelijkheden om te signaleren en op te treden tegen
mensenhandel en bekend is met de instanties waar slachtoffers mensenhandel
terecht kunnen. Deze aandachtsfunctionaris presenteert zich ook publiek om
aandacht te vragen voor de problematiek en Amsterdammers toe te rusten om
signalen van mensenhandel te herkennen en te melden.
● Amsterdam zorgt ervoor dat ieder slachtoffer van mensenhandel, ook een
ongedocumenteerde, terecht kan bij de gemeente voor opvang en
begeleiding, ook zonder dat hij of zij aangifte doet.
● De gemeente zorgt voor informatiepakketten voor bijvoorbeeld
arbeidsmigranten, bij voorkeur in hun eigen taal, met daarin minimaal de
rechten en plichten en de mogelijkheden om melding te maken van
misstanden en hulp in te roepen.
● De Week tegen Mensenhandel, die door de ChristenUnie in de vorige periode
geïntroduceerd werd, wordt in Amsterdam voortgezet en uitgebreid met
activiteiten op scholen om jongeren bewust te maken van en weerbaar te
maken tegen mensenhandel.
● De ChristenUnie wil een informatiecampagne in de grootste bronlanden en
gebieden in bijv. Oost-Europa om te waarschuwen voor de kansen op
(seksuele) uitbuiting in Amsterdam. In samenwerking met bronlanden
ontmoedigen we mensen hierheen te komen.
● De ChristenUnie wil dat er voorlichting aan prostituees geboden over signalen
van mensenhandel zodat zij die kunnen herkennen en melden.
● Veel seksuele intimidatie, bedreiging en uitbuiting ontstaat tegenwoordig
online. Ouders, opvoedprofessionals en hulpverleners worden meer getraind in
de omgang online wereld en seksualiteit en jongeren in de omgang met elkaar
en online grenzen.
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Hoofdstuk 2 Armoede en schulden
Amsterdam kent relatief veel huishoudens met een laag inkomen: 21% van de
huishoudens ten opzichte van 13,6 % in Nederland. In Amsterdam groeit bijna een
kwart van de kinderen op in armoede. Armoede leidt vaak tot sociale problemen,
slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op. De ChristenUnie wil recht
doen aan elke Amsterdammer en ziet armoede niet als een individueel probleem. Het
bestrijden van armoede is een gezamenlijke en integrale verantwoordelijkheid:
Eerlijke inkomens, gelijke onderwijskansen, een betaalbaar aanbod van woningen,
goede informatie en voorlichting en het wegnemen van drempels om hulp te zoeken
zijn belangrijke ingrediënten voor een integraal armoedebeleid.

2.1 Armoede
De gemeente Amsterdam kijkt integraal naar de oorzaken van armoede omdat het
belangrijk is de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Daarnaast moet de
gemeente zorgen voor goede regelingen die de effecten van armoede bestrijden.
Samen met scholen, sportverenigingen, maatschappelijke initiatieven, wijkteams en
kerken wordt in wijken en buurten gericht gewerkt aan armoedebestrijding. De
ChristenUnie wil dat voorzieningen voor hulp en financiële ondersteuning beter
bekend zijn bij de doelgroep.
●

Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en
budgetbeheer worden aangeboden op scholen en op ontmoetingsplekken in
wijken.

●

Gemeente Amsterdam breidt de minimavoorzieningen (armoedegelden) uit tot
130% van het sociaal minimum.

●

De gemeente Amsterdam kijkt naar het eigen gedrag als werkgever en biedt
haar werknemers eerlijke lonen en vaste contracten.

●

Voor mensen met een laag inkomen is een collectieve zorgverzekering
beschikbaar, met een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden. De
collectieve zorgverzekering is ook beschikbaar voor minima.
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●

Werkende mensen in armoede worden beter ondersteund: kinderopvang is
toegankelijk, er zijn extra regelingen om werken aantrekkelijk te maken

●

De gemeente Amsterdam dringt er bij de rijksoverheid op aan de
kostendelersnorm te veranderen, door die niet rechtstreeks te koppelen aan
leeftijd, maar in de toepassing ervan ook inkomensfactoren mee te wegen

●

Scholen en sportverenigingen worden gevraagd alert te zijn op signalen van
armoede en door te verwijzen naar hulp en ondersteuning.

●

Kindregelingen worden effectief ingezet, alle ouders zijn daarvan op de hoogte.
Zo kunnen kinderen meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld als het gaat om
leren zwemmen en gesubsidieerde huiswerkbegeleiding.

●

Amsterdam committeert zich tot een halvering van de kinderarmoede voor
2030.

●

We pakken energiearmoede aan zodat iedereen een betaalbare
energierekening heeft.

2.2 Schulden
Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en
lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast. In de situatie
waarbij mensen wel willen betalen, maar niet kunnen betalen, willen we dat de
gemeente Amsterdam de schuld overneemt en een goede regeling treft met
perspectief. Daar waar mensen in schulden terecht zijn gekomen, zorgt de
Amsterdamse gemeente er samen met maatschappelijke initiatieven voor dat er
goede ondersteuning is in de wijk. De ChristenUnie streeft naar een samenleving
zonder voedselbanken, maar zolang ze nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het
kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op gemeentelijke steun rekenen,
bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoermiddel.

●

De gemeente spreekt met woningcorporaties, energieleveranciers en
zorgverzekeraars af dat zij betalingsachterstanden tijdig melden en er pas tot
(dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief
hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen.
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●

De gemeente Amsterdam hanteert het principe: Eén schuldenaar, één
regisseur.

●

Elke Amsterdammer moet binnen twee weken na aanmelding bij de
schuldhulpverlening terecht kunnen, tijdens de wachttijd wordt er al een
schuldenstop van kracht.

●

De wachttijden voor schuldhulp worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld
door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met
partners als SchuldHulpMaatje, maatschappelijk werk, de Voedselbank of de
diaconie.

●

De ChristenUnie wil kortere schuldhulptrajecten met goede begeleiding, zodat
mensen sneller zicht hebben op een schone lei. Er zijn meer
schuldhulpverleners nodig.

●

Ondernemers en zelfstandig die last hebben van de Coronacrisis kunnen
rekenen op steun van de gemeente bij leningen en schuldsanering.

●

De gemeente Amsterdam continueert het aanbod van saneringskredieten via
de gemeentelijke kredietbank voor mensen met problematische schulden. Zo
creëren we rust en perspectief.

●

We zetten gericht in op financiële educatie op scholen. Jongeren mogen vanaf
hun 18 contracten afsluiten en leningen aangaan. Het is belangrijk dat zij goed
begrijpen wat de impact van hun keuzes kunnen zijn zodat schulden
voorkomen kunnen worden.

13

Hoofdstuk 3 Duurzaamheid en groen
De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de beweging naar een groene en duurzame
economie die voldoet aan de norm van ecologische en sociale gerechtigheid. Minder
uitstoot, meer groene ruimte is onze ambitie, ook voor Amsterdam. Parken,
volkstuinen en andere groene gebieden zijn hard nodig voor onze inwoners. Voor
deze plannen kunnen we niet zonder samenwerking met, -en inzet en enthousiasme
van onze inwoners. Tegelijkertijd is een voortvarende houding van de overheid echt
nodig. De klimaatcrisis vraagt actie. De ChristenUnie wil dat Amsterdam zo snel als
mogelijk klimaatneutraal is. De focus moet er nu op gericht zijn moeten om in 2030
netto ten minste 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Naast
verduurzaming is energiebesparing de belangrijkste factor om dit daadwerkelijk te
realiseren. De ChristenUnie wil daarom een actieplan vermindering van
energieverbruik.

3.1 Schone en duurzame energie
De ChristenUnie pleit voor een toekomstbestendig energiesysteem, daarvoor zullen
we het energienet moeten uitbreiden en versterken. Voor energie en warmte zijn we
nu nog afhankelijk van aardgas. De ChristenUnie wil dat de gemeente de keuze voor
andere duurzame bronnen zoals geothermie, aquathermie en zon- en windenergie
versnelt. De ChristenUnie is geen voorstander van biomassa anders dan het gebruik
van reststromen (bijvoorbeeld afval). Daarnaast zetten we in op energiebesparing. Er
zijn nog veel te veel woningen met achterstallig onderhoud en slechte isolatie waar
de gemeente nog veel meer in kan betekenen. Energiearmoede wordt een steeds
groter probleem in Amsterdam, door goede isolatie en verduurzaming van
corporatiewoningen kunnen we daar iets aan doen.
● Isolatie van de woning is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als
zonnepanelen, deelname in een duurzame energiecoöperatie, en waar het kan
de inzet van warmtepompen of aansluiting op een warmtenet. De gemeente
ondersteunt ook de minima in Amsterdam bij het verduurzamen van hun
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woning. Hiervoor richt de gemeente een fonds in waar Amsterdammers tegen
een minimale of nihile rente een lening kunnen afsluiten om hun woning te
isoleren en verduurzamen.
● De ChristenUnie wil dat de gemeente onderzoekt hoe er bij de OZB-heffing
gedifferentieerd kan worden op basis van verduurzaming van de woning.
Verduurzaming van de woning mag niet leiden tot hogere OZB.
● Het uitvoeringsplan om afscheid te nemen van aardgas wordt per wijk samen
met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald.
● Lokale energie-coöperaties en buurten worden gestimuleerd in het
ontwikkelen van een buurtnet aangesloten op duurzame warmtebronnen en
worden door de gemeente geholpen om dit te laten aansluiten op (de
gemeentelijke ambities in de Transitievisie Warmte).
● Biomassa is een minder schone energiebron dan eerder werd aangenomen.
De ChristenUnie wil dat er maximaal wordt ingezet op andere warmtebronnen
(geo- aquathermie) zodat we zo snel mogelijk afscheid kunnen nemen van
biomassa.
● Met woningcorporaties spreken we af dat alle sociale huurwoningen in 2030
goed geïsoleerd en energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn, waarbij de
woonlasten gelijk blijven.
● In Amsterdam moeten alle grote daken van gebouwcomplexen voorzien zijn
van zonnepanelen, waaronder gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed
en particuliere woningen, maar ook corporatiebezit en VVE’s.
● Naast inzetten op grootschalig zon op dak, zet ChristenUnie ook in op
kleinschalig zon op dak (hiermee wordt met name ‘zon op dak’ op woningen
bedoeld).
● De gemeente moet de lokale industrie uitdagen om samen een
energiebesparingsconvenant te sluiten. Door samen te werken brengen
bedrijven elkaar op ideeën en zetten ze innovatieve stappen om
energie-efficiënt te worden.
● In Amsterdam is beperkte ruimte voor windenergie. Plaatsing van windturbines
in beschermde natuur aan de randen van de stad en dichtbij woonwijken en
volkstuincomplexen is ongewenst. Windmolens plaatsen gebeurt met 50%
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lokaal eigendom zodat de Amsterdammers hier zelf profijt van hebben, ook
inwoners met een kleine portemonnee.
● Om een toekomstbestendig energienet te hebben moet Amsterdam een plan
van aanpak maken om ervoor te zorgen dat de toenemende vraag naar
elektriciteit opgevangen kan worden.

3.2 Circulaire stad met schone straten en wijken zonder afval
Naast dat het goed is dat grondstoffen gerecycled worden, leidt een circulaire
economie tot meer banen. Het sorteren en demonteren van afgedankte apparaten
zoals laptops en wasmachines gebeurt in veel gevallen door mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt of door sociale ondernemingen en kringloopwinkels. De
gemeente kan op deze manier maatschappelijke opgaven op het gebied van de
circulaire economie, duurzaamheid en (sociale) werkgelegenheid met elkaar
verbinden. De ChristenUnie ziet Amsterdam dan ook graag als koploper in de transitie
naar de circulaire economie. Echter, circulair worden kan de gemeente niet alleen.
Inwoners, bedrijven en andere organisaties zijn essentieel bij de ambitie om in
Amsterdam alle grondstoffen een nieuw leven te geven. De gemeente kan hier
stimulerend in werken.
De openbare ruimte van onze stad wordt op veel plekken regelmatig vervuild door
zwerfafval, gedumpt huisvuil of bedrijfsafval. De ChristenUnie wil dat Amsterdammers
zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om hun eigen wijk schoon en netjes te
houden. Daarnaast moet de gemeente bij zichzelf te rade gaan over het afvalbeleid.
Veel bewoners melden regelmatig dat afvalcontainers vol zitten en buurtbewoners
hun afval niet kwijt kunnen. De gemeente kan al deze informatie nog beter gebruiken
om de afvalophaal slimmer en effectiever te regelen waardoor onze wijken schoner
worden. De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2025 mag er nog
30 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die
niet verloren mogen gaan. De ChristenUnie ziet afval als grondstof.
● Ook in de komende periode stellen we ambitieuze doelen en verlangen we van
de gemeente dat in 2026 tenminste 50% circulair ingekocht wordt.
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● In Amsterdam willen we dat afval wordt gezien als grondstof.
Het afvalbrengstation is dé plek waar grondstoffen een nieuw leven kunnen
krijgen. Er moet daar dus ruimte zijn voor het inzamelen van goederen voor
kringloop- en reparatiedoeleinden.
● Bij aanbesteding neemt de gemeente als eis op dat grondstoffen aan het eind
van de levenscyclus eenvoudig te scheiden en herbruikbaar moeten zijn.
● Het op de straat aanbieden van afval in het centrum zorgt voor een onverzorgd
en rommelig beeld van de stad. Daar waar mogelijk plaatsen we in de
binnenstad ondergrondse vuilcontainers.
● De ChristenUnie wil een ‘Green collecting proef’ starten zoals in Haarlem
waarbij er met de verschillende afvalverwerkers wordt samengewerkt om afval
door emissievrije stadslogistiek in te zamelen.
● We zetten in op gerichte bewustwordingscampagnes bij afvalinzameling.
Vooral kleine apparaten, zoals elektrische tandenborstels, worden uit
onwetendheid vaak weggegooid bij het restafval. Door gerichte
bewustwordingscampagnes kan de inzameling worden gestimuleerd.
Tegelijkertijd wordt op de e-waste regelgeving strenger gehandhaafd,
bijvoorbeeld op het op illegale wijze vermengen van waardevolle materialen
met schroot en het niet verwijderen van gevaarlijke stoffen door
(niet-gecertificeerde) metaalhandelaren.
● De ChristenUnie wil Amsterdammers stimuleren om hun eigen buurt schoon te
houden, door motiverende campagnes in wijken.
● Op het veroorzaken van zwerfvuil en het dumpen van huisvuil of bedrijfsafval
moet strenger gehandhaafd worden. Waar regelmatig misstanden
geconstateerd wordt ‘s nachts extra gecontroleerd. (Tijdelijk) cameratoezicht
kan helpen de verantwoordelijken te beboeten.
● De gemeente moet slimmer gebruik maken van informatie over afvalbakken
die regelmatig te vol zitten waardoor buurtbewoners hun huisvuil niet kwijt
kunnen. De vuilophaal moet op deze plekken vaker langsrijden.
● Bij openbare ondergrondse afvalcontainers plaatst de gemeente zoveel
mogelijk groen, gras en bloemen om op een positieve manier zwerfval tegen te
gaan. Daarnaast ondersteunen we de duizenden Amsterdammers die een
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container hebben geadopteerd om de omgeving schoon te houden. Hun
signalen gebruiken we om de vuilophaal slimmer en gerichter in te zetten.
● De gemeente moet onderzoek doen naar welke mogelijkheden er zijn om
medisch afval zoals dialysemateriaal bij patiënten beter kan worden
ingezameld. Deze vorm van afval is niet geschikt om in huis op te slaan maar
kan ook niet in de reguliere containers worden geloosd terwijl patiënten vaak
niet in staat zijn om het afval zelf naar een geschikte locatie te brengen.

3.3 Groene leefomgeving
Natuur is goed voor de mens. De komende periode behouden en breiden we daarom
groen uit in Amsterdam en vervangen we zoveel mogelijk bestrating door
groen(stroken). Verdichting en vergroening moeten hand in hand gaan om hittestress
te verminderen, biodiversiteit in de stad te vergroten en bij te dragen aan schonere
lucht en betere leefbaarheid. We ondersteunen particuliere initiatieven die daaraan
bijdragen. Daarnaast wil de ChristenUnie dat we het groen van de parken en
scheggen beschermen. Naast het binnenstedelijk groen heeft Amsterdam ook een
schitterend poldergebied met Landelijk Noord. De ChristenUnie is trots op onze
agrarische sector en heeft hart voor de Amsterdamse boeren. Een
toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is
innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in
balans met dier en leefomgeving. De ChristenUnie wil dat onderzocht wordt hoe
Amsterdamse boeren hun producten zelf op Amsterdamse markten kunnen verkopen,
waar mogelijk moeten zij voorrang kunnen krijgen op losse plekken op de markt.
● De gemeente moet een visie op de Amsterdamse landbouw ontwikkelen
waarbij aandacht is voor korte ketens, de verbinding tussen boer en burger en
ook stadslandbouw waar mogelijk gestimuleerd wordt.
● De gemeente beschermt volkstuinen en breidt die waar mogelijk uit.
● De biodiversiteit (soortenrijkdom) neemt schrikbarend af. Doel is om de
biodiversiteit en natuurrijkdom te versterken. Dit doen we in
Amsterdam door: vergroening van het stedelijk gebied (met gebruikmaking van
inheemse soorten); natuurvriendelijke maatregelen bij plagen; gemeentegrond
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alleen te verpachten onder strikte duurzaamheidsvoorwaarden gericht op
behoud of versterking van de biodiversiteit.
● De gemeente zet in op rainproof Amsterdam: we planten trambanen aan met
sedum waar mogelijk. We gaan bij elke herinrichting ook de verkeerseilanden
en middengeleiders vergroenen en passen daarbij de bandenlijn en afwatering
van het wegprofiel aan zodat het water weg kan stromen.
● De gemeente stimuleert groene daken en gevels, door zelf het goede
voorbeeld te geven, en alle mogelijke gemeentevastgoed te voorzien van
groene daken/gevels. Daarmee werken we in Amsterdam aan meerdere
doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en
zonnepanelen leveren meer rendement.
● De ChristenUnie wil dat de gemeente het klimaatadaptatieplan voortvarend
uitvoert waarbij de raad jaarlijks geïnformeerd wordt zodat het beleid op basis
van de meest recente wetenschappelijke inzichten kan worden bijgestuurd.
Adaptiemaatregelen mogen daarbij geen vervanging zijn voor
CO2-besparingsbeleid.
De druk op de Amsterdamse parken is enorm. In het beleid moet meer
aandacht zijn voor rust, ontspanning en buurtevenementen. Parken zijn geen
festivalterrein. Er mag niet meer afgeweken van het maximaal aantal
evenementendagen zoals nu nog wel gebeurt. Dat zorgt voor overlast en
bewoners weten niet waar ze aan toe zijn.
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Hoofdstuk 4 Zorg en gezondheid
De ChristenUnie wil zorg die toegankelijk is voor elke Amsterdammer. We vinden het
niet goed dat er wachtlijsten zijn en mensen geen toegang hebben tot noodzakelijke
hulp. Respect voor mensen betekent dat er in de zorg keuzevrijheid is,
ervaringsdeskundigheid ingezet wordt en dat belangen van zorgvragers behartigd
worden met steun van de gemeente. De gemeente moet daarnaast inzetten op het
weghalen van schotten tussen hulp, zorg en participatie en de bureaucratie
terugdringen. Mantelzorgers, vrijwilligers via buurtnetwerken, maatschappelijke
organisaties en kerken vormen een aanvulling op de gewone zorg en versterken de
verbinding in buurten. De gemeente Amsterdam werkt met hen samen en waardeert
hun inzet. Structureel overleg met kerken, diaconieën en maatschappelijke
organisaties is nodig. Het gemeentelijke beleid moet erop gericht zijn om
gezondheidsverschillen tussen Amsterdammers te verkleinen.

4.1 Ouderenzorg
Senioren hebben onze samenleving helpen opbouwen, vaak leveren zij na hun
pensionering nog een heel belangrijke bijdrage aan de samenleving. Tegelijk komt
ouderdom vaak ook met gebreken. Het is van belang dat we in Amsterdam investeren
in goede zorg en ondersteuning, zeker ook omdat meer mensen met een zorgvraag
langer thuis wonen en vaak alleen zijn. Voldoende beschikbare woningen voor
ouderen en mensen met een beperking zijn nodig. Daarnaast moet er voldoende
toegankelijke ruimte zijn voor onderlinge ontmoeting en verbinding.
● Wij willen dat Amsterdam haar handtekening onder het Pact Ouderenzorg
omzet in concrete initiatieven voor ouderen in wijken en buurten, zodat
onderlinge verbinding ontstaat.
● De gemeente Amsterdam onderzoekt hoe zij hospices en
levenseindebegeleiding kan ondersteunen, zodat mensen ook aan het einde
van hun leven goede zorg krijgen.
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● Woonzorginitiatieven waarbij inwoners elkaar ondersteunen in de verschillende
levensfasen worden gestimuleerd door de gemeente Amsterdam.
● In de prestatieafspraken met woningcorporaties worden ook zorgwoningen
opgenomen.

4.2 Jeugdzorg
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente Amsterdam bij het organiseren
van de Jeugdzorg de middelen inzet daar waar ze het hardst nodig zijn: voldoende
gespecialiseerde jeugdhulp zonder wachtlijsten, zodat kinderen en jongeren gezond
en veilig kunnen opgroeien. Tegelijkertijd willen we jongeren niet medicaliseren en
het eerlijk gesprek voeren over wat zorg is en wat niet. Daarnaast wil de ChristenUnie
uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen en het gezin van de jeugdige met alle
mogelijke middelen ondersteunen. Daar hoort vroege signalering en preventie op
scholen en in de kinderopvang bij. Op die manier creëren we kansen voor alle
kinderen en jongeren in Amsterdam.
● De ChristenUnie wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen,
steungezinnen en initiatieven van ouders voor ouders, zoals bijvoorbeeld
buurtgezinnen. De beweging naar 0 uithuisplaatsingen wordt door de
gemeente Amsterdam ondersteund.
● Er blijven standaard genoeg bedden beschikbaar voor kinderen en jongeren in
acute noodsituaties.
● De gemeente zorgt samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en
ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
● De gemeente stimuleert samenwerking tussen zorgverleners, daarbij is de
aanpak van één gezin, één plan en één coördinator belangrijk.
● Amsterdam hanteert eerlijke tarieven voor de zorg en maakt geen onderscheid
tussen regionale of landelijke partners. Het belang van kinderen en jongeren
staat voorop, de marktwerking in de zorg mag dat niet negatief beïnvloeden,
door bijvoorbeeld onnodige verplaatsing.
● Amsterdam faciliteert hulpverleners als zij bij het verlenen van zorg, last
hebben van agressie. Zorgprofessionals moeten veilig en met vertrouwen hun
werk kunnen doen.
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4.3 Informele zorg: mantelzorg en vrijwilligers
De ChristenUnie hecht veel waarde aan zorg dichtbij. In de stad leven zo’n 63.000
mantelzorgers die op ondersteuning van de gemeente Amsterdam moeten kunnen
rekenen. De ChristenUnie pleit voor het faciliteren van respijtzorgvoorzieningen, waar
cliënten tijdelijk kunnen verblijven, zodat mantelzorgers op adem kunnen komen. De
gemeente Amsterdam kent naast mantelzorgers ook veel vrijwilligers. Vrijwilligers zijn
van onschatbare waarde voor onze samenleving en zij versterken de sociale basis in
de stad. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente vrijwilligerswerk faciliteert en
het vrijwilligers en organisaties/verenigingen niet moeilijker maakt door extra regels of
beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar
ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van
vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.
● De gemeente Amsterdam ontwikkelt een ruim aanbod in
mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening.
● De gemeente blijft initiatieven subsidiëren die vrijwilligers mobiliseren en
bijdragen aan een goede sociale basis in buurten en wijken.
● Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
verkrijgen.
● De gemeente zorgt ervoor dat de informele zorg ook binnen de buurtteams
betrokken wordt.

4.4 Gezondheidsverschillen verkleinen
De ChristenUnie vindt fitte en gezonde Amsterdammers belangrijk, daar moet de
gemeente zich voor inzetten. Amsterdam is helaas de ongezondste stad van
Nederland. De luchtkwaliteit is slecht, Amsterdammers drinken en roken meer dan
gemiddeld en gebruiken ook nog eens meer drugs dan in andere grote steden in
Nederland. Overgewicht, mentale druk en stress hebben grote invloed op mentale en
lichamelijke gezondheid van onze inwoners. De gemeente Amsterdam moet blijven
inzetten op preventie, met name rondom voortgezet onderwijs, hogescholen en
universiteiten. De gezondheidsmonitor van de GGD laat grote gezondheidsverschillen
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zien tussen wijken. Het beleid moet erop gericht zijn om deze verschillen te
verkleinen, een wijkgerichte aanpak is daarom van belang.
● Bij de (her)inrichting van openbare ruimte zorgt Amsterdam er voor dat die
uitnodigt tot sporten en bewegen. In wijken worden laagdrempelige sport en
bewegingsactiviteiten gesubsidieerd.
● De gemeente Amsterdam maakt met verengingen afspraken over een
positieve sportcultuur, inclusiviteit voor mensen met een beperking,
discriminatie en racisme, alcohol en drugs, toegankelijkheid en
vrijwilligersbeleid.
● Er komen campagnes rond middelbare scholen, hogescholen, universiteiten
om de negatieve gezondheidseffecten van het gebruik van genotmiddelen te
voorkomen.
● Gezondheidsvoorlichting gebeurt gericht met wijkgerichte campagnes.
Buurtteams kunnen daarin een belangrijke rol spelen.
● De gemeente ondersteunt vrouwen bij een onbedoelde zwangerschap. Er zijn
voldoende voorzieningen en goede zorg beschikbaar om goede
ondersteuning te kunnen bieden.
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Hoofdstuk 5 Volkshuisvesting en wonen
Het hebben van een woning, een veilige plek waar je je thuis voelt is essentieel om te
kunnen leven: opgroeien, ontwikkelen, werken en rusten. Door de wooncrisis staat dit
voor veel Amsterdammers onder druk. Schoonmakers, horecapersoneel, leraren,
politiemensen en andere professionals kunnen geen woning vinden in Amsterdam en
trekken de stad uit. Terwijl we hen zo hard nodig hebben in de stad. De wachtlijsten
voor sociale huurwoningen zijn enorm lang, waardoor bijvoorbeeld jongeren tot hun
dertigste bij hun ouders moeten blijven wonen of gezinnen met kinderen klem zitten
in tweekamerwoningen. Voor hen, en vele anderen, is er geen woning. Er zijn te veel
mensen die door omstandigheden dakloos raken. Ook de prijzen van vrije sector
huur- en koopwoningen stijgen de pan uit. Het erfpachtbeleid van de gemeente
draagt daaraan bij.

5.1 Amsterdamse volkshuisvesting
Het is nodig om werk te maken van het recht op huisvesting, door zo veel mogelijk
betaalbare woningen te bouwen voor de lage en middeninkomens in de stad. Daar
waar buurten achter blijven wordt extra ingezet op kwaliteit van wonen en de
openbare ruimte.
●

Het is de afgelopen jaren niet gelukt het beloofde aantal woningen te bouwen.
Volop blijven bouwen is nodig: realiseer de 7500 beloofde woningen per jaar
waarvan minimaal 2500 sociale huurwoningen. Een inzet op een hogere
bouwproductie is mooi maar biedt weinig duidelijkheid voor Amsterdammers
wanneer die jaar op jaar niet wordt gerealiseerd.

● Woningen zijn geen beleggingsobject. Als je een woning koopt moet je er ook
gaan wonen en die niet slechts als inkomstenbron gebruiken. De ChristenUnie
wil een zelfwoonplicht voor de gehele stad.
●

De ChristenUnie wil dat we de voorrangsregels voor woningen voor leraren,
zorgpersoneel en politieagenten blijven hanteren. Dit is cruciaal om vitale beroepen
voor de stad te behouden.
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● Waar dat kan willen we het bouwen van meer studentenhuisvesting op de
universiteitsterreinen (bijv. VU campus) aanmoedigen en ondersteunen, om zo
de krapte op de woningmarkt voor studenten te verminderen en Amsterdam
een aantrekkelijk studentenstad te laten blijven.
● Voor de verhuur van woonruimte aan meer dan twee zelfstandigen is
momenteel een vergunning nodig. Ondanks alle goede intenties, blijkt dat
deze regelgeving in de praktijk niet goed werkt, en vooral studenten raakt die
al in een hele krappe huurmarkt een plekje moeten vinden. We willen
voorstellen om deze regelgeving te herzien voor studenten, en meer te richten
op de leefbaarheid dan op wijkquota's en vierkante meters.
● Verkamering

van eengezinswoningen (grondgebonden woningen zoals

rijtjeshuizen) moet verboden worden. Het werkt prijsopdrijvend en verkleint het
aanbod van woningen die geschikt zijn voor gezinnen.
● Tijdelijk hergebruik van alle leegstaande gebouwen (lege kantoren, winkels,
maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen) wordt aangemoedigd. In een
deel van de ruimtevraag voor wonen kan worden voorzien door hergebruik,
transformatie of sloop en tijdelijke bewoning door studenten.
● Om betaalbare volkshuisvesting uit te breiden wil de ChristenUnie vasthouden
aan de bouwverhouding van 40% sociaal- en 40% middensegment. Door te
variëren in grondprijzen moet de gemeente ervoor zorgen dat dit in beide
segmenten gerealiseerd wordt.
● De registratieplicht voor toeristische verhuur heeft ervoor gezorgd dat veel
illegale verhuur is verdwenen. De gemeente blijft actief handhaven op de
regels voor vakantieverhuur om zo leefbaarheid in woonwijken te bevorderen
en oneigenlijk gebruik van woningen aan te pakken en te ontmoedigen.
● Mensen die in een sociale huurwoning wonen en geen kans maken op een
koophuis in de vrije sector maar wel graag een woning zouden willen kopen,
moeten in staat gesteld worden om met een speculatiebeding, de huurwoning
te kopen. Zo voorkomen we gentrificatie van buurten.
● De gemeente moet duidelijke afspraken maken over het te verkopen deel van
de sociale huurvoorraad. Het totale aantal sociale huurwoningen moet jaarlijks
met minstens 750 woningen toenemen en in wijken met een percentage
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sociale huur onder de 40% mag niet meer verkocht worden. Daarnaast mogen
woningen op de begane grond die geschikt zijn voor ouderen niet verkocht
worden.
● Wanneer wijken worden opgeknapt of er sloop- nieuwbouw plaatsvindt moeten
de huidige bewoners altijd de kans hebben om terug te keren in de wijk. De
gemeente moet zich hiervoor inspannen bij de prestatieafspraken.
Om de krapte op de woningmarkt tijdelijk te bestrijden zal Amsterdam ook veel
tijdelijke woningbouw moeten realiseren. Deze tijdelijke woningbouw moet vooral
worden ingezet om dakloosheid te voorkomen, vooral voor uitstappers uit de
prostitutie, arbeidsmigranten, statushouders en internationale studenten.

5.2 Samen wonen in gemeenschappen
De ChristenUnie wil dat de gemeente Amsterdam de komende periode fors gaat
investeren in (aangepaste) woningen en gemeenschappelijke woonvormen voor hen
die graag samen willen wonen. Dit kunnen ouderen zijn, mensen die eenzaam zijn of
in een moeilijke periode in het leven zitten door bijvoorbeeld een echtscheiding,
onverwachte zwangerschap, door depressie of schulden, of mensen die uit de
prostitutie willen stappen en daar tijdelijk extra support voor nodig hebben.
● Bij nieuwbouw- of transformatieprojecten (zoals het Hamergebied) wordt ook
gekeken of er vanuit de wijk behoefte is aan ruimte voor gezamenlijke
woonvormen, bijvoorbeeld voor woongemeenschappen.
● De gemeente moet onderzoeken op welke manier ouderen geclusterd kunnen
wonen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden.
Belemmerende landelijke regelgeving stelt de gemeente in een lobby aan de
kaak bij het kabinet, te denken valt aan de individueel ingerichte
wmo-voorzieningen zoals maaltijdprojecten.
● Leegstaand gemeentevastgoed wordt in samenspraak met de gemeente
beschikbaar gesteld als startup co-working spaces die met behulp van
collectieve huurovereenkomsten aantrekkelijk zijn voor startups, oefenruimtes
voor muzikanten, ateliers voor kunstenaars of maatschappelijke organisaties.
Daar waar het vastgoed geschikt is voor transformatie naar woonzorgprojecten
moet de gemeente dit toestaan, de opbrengst van de verkoop kan dan
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gebruikt worden voor het onderhoud en de verduurzaming van het resterende
vastgoed.

5.3 Erfpacht
Gelukkig hebben veel Amsterdammers gebruik gemaakt van de regeling om hun
erfpacht onder gunstige voorwaarden eeuwigdurend af te kopen. Toch zijn er nog
veel bewoners die vanwege het ingewikkelde stelsel of onwetendheid de boot
hebben gemist. De ChristenUnie wil dat we coulant zijn en iedereen gelijk
behandelen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om onder de oude gunstige
voorwaarden de erfpacht af te kopen. Te meer daar de gemeente in het hele
overstapproces meermaals steken heeft laten vallen, onder meer in de communicatie.
De ChristenUnie blijft daarnaast voorstander van eigendom boven erfpacht en vindt
dat het afgeschaft moet worden.
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Hoofdstuk 6 Samen en inclusief
In Amsterdam wonen heel veel verschillende mensen. Zij moeten allemaal de ruimte
voelen om zichzelf te zijn. De laatste jaren nemen de tegenstellingen toe. Dat moet
veranderen. De gemeente voert een positief beleid om samenhang in de samenleving
te bevorderen. Ze maakt geen onderscheid tussen rechten en plichten van inwoners
op grond van welk kenmerk dan ook en stimuleert verbinding tussen groepen in
wijken en buurten.

6.1 Discriminatie en racisme
Elke inwoner van Amsterdam heeft recht op een rechtvaardige behandeling,
onafhankelijk van religie, gender, afkomst, of andere status. Vreemdelingenhaat,
antisemitisme, racisme, homofobie en andere gelijksoortige uitingen zijn in onze stad
ontoelaatbaar en doen afbreuk aan die gelijkwaardigheid en vrijheid. Het bestrijden
ervan kan de politiek of de gemeente niet alleen. De hele samenleving speelt een rol.
De gemeente steunt initiatieven die zich richten op het creëren van verbinding tussen
groepen in buurten en wijken.
● De gemeente stimuleert verbinding en gesprek en biedt daar ruimte voor. Als
je iemand in de ogen kijkt, vallen verschillen weg.
● Tegen bedreigingen en geweldsincidenten op grond van afkomst, huidskleur,
religie, handicap, gender of andere status wordt streng opgetreden. Met
signalen over ongelijke behandeling, discriminatie en racisme wordt
aantoonbaar wat gedaan.
● Slachtoffers worden gestimuleerd aangifte te doen, politie weet daar goed mee
om te gaan. Er wordt bescherming geboden aan groepen die bedreigd worden.
● Van etnisch profileren mag in Amsterdam geen sprake zijn, al helemaal niet bij
de gemeente, het UWV en de belastingdienst. De ambtelijke organisatie van
de gemeente Amsterdam weerspiegelt de samenleving en medewerkers
worden getraind in intercultureel vakmanschap.
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6.2

Ruimte voor gemeenschappen

De overspannen woningmarkt in Amsterdam heeft veel impact op beschikbare ruimte
voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke en kerkelijke
organisaties en studentenverenigingen vinden vaak moeilijk een plek om bij elkaar te
komen. Tegelijk zijn zij als cement in de samenleving en zijn ze onmisbaar om
Amsterdam een thuis te laten zijn voor veel inwoners. De ChristenUnie vindt het
belangrijk dat de gemeente hun inzet waardeert en waar mogelijk ruimte biedt.
● De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om (studenten) verenigingen en
maatschappelijke organisaties locaties te bieden om elkaar te ontmoeten.
● Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken moet de gemeente vooraf actief in
gesprek met maatschappelijke en religieuze organisaties en ruimte reserveren
voor deze doelgroep.
● Buurthuizen en bibliotheken kennen door steun van de gemeente ruimte
openingstijden, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten.

6.3

Participatie

Mensen met een beperking moeten op alle fronten mee kunnen doen. Om die reden
wil de ChristenUnie dat Amsterdam werkelijk stappen zet naar een inclusieve
samenleving.
● De gemeente ondersteunt bedrijven en sociale ondernemers die plek bieden
aan mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt, vanwege een
arbeidsbeperking, ziekte of handicap.
● De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk
zijn voor alle inwoners en ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor
mensen met een beperking.
● De openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt op zo’n manier ingericht
dat mensen met een beperking zich in Amsterdam zelfstandig kunnen redden.
● De gemeente stimuleert met subsidie culturele initiatieven die participatie van
kwetsbare groepen in de samenleving bevorderen.
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● De gemeente Amsterdam onderzoekt in hoeverre de openbare ruimte en
publieke voorzieningen voldoen aan het VN-verdrag Handicap. Hierbij
beginnen we met een uitgebreid onderzoek bij al het openbaar vervoer.
● Er komt extra geld voor wijkbibliotheken, omdat zij een belangrijke functie
vervullen in de wijk en kunnen helpen laaggeletterdheid te verminderen.
Buurtbewoners kunnen er terecht voor advies.

6.4

Overheid met menselijke maat

De lokale overheid is er om haar inwoners te dienen en niet andersom. De
ChristenUnie wil dat de menselijke maat terugkomt bij de gemeentelijke overheid. In
Amsterdam zijn er nogal eens grote plannen en projecten zoals de OBAnext, de
Meervaart waarbij de gemeente het belang van de gewone burger soms uit het oog
verliest. Burgers moeten transparant betrokken worden bij ingrijpende gemeentelijke
plannen in hun wijk en hebben in participatietrajecten ook echt een stem. Veel
ouderen, mensen met een migrantenverleden en laaggeletterden vinden het vaak
ingewikkeld om op tijd de juiste informatie te vinden of om bij de overheid aan te
kloppen voor hulp. De ChristenUnie wil dat de gemeente Amsterdam haar regels zo
simpel mogelijk houdt. De gemeente moet bovendien makkelijk bereikbaar en
toegankelijk zijn voor elke Amsterdammer. Dat betekent naast veel digitale
dienstverlening ook een gewoon loket.
● De gemeente Amsterdam start geen nieuwe dure prestigieuze culturele
projecten, zoals de Meervaart en oba next, die niet op steun van de inwoners in
de wijk kunnen rekenen en geen duurzame structurele bijdrage leveren aan
verbinding in de lokale samenleving.
● Amsterdammers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente goed met
hun gegevens om gaat. Alle medewerkers van onze gemeente weten hoe ze
met persoonsgegevens om moeten gaan.
● Amsterdam betrekt vroegtijdig en op een transparante en eerlijke manier
inwoners bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen en luistert echt naar
hen.
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● Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur
gestuurd. De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig
systeem/loket en werkt zo mogelijk via spreekuren in de wijk.
● De ChristenUnie wil dat de gemeente meer aandacht geeft aan een
zorgvuldige en snelle behandeling van WOB-verzoeken. Nog te vaak worden
termijnen overschreden of moet men rechtszaken voeren om informatie boven
tafel te krijgen.
● De gemeente sluit weer een bestuurlijk convenant met de centrale dorpenraad
van Landelijk Noord. Zo zorgen we ervoor dat daar continuïteit geboden kan
worden in het organiseren en betrekken van burgers bij de thema’s die dit
bijzondere gebied aangaan.

6.5

Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur vormen de ziel van Amsterdam. In Kunst en Cultuur vinden mensen
ontspanning en betekenis. Kunst en cultuur moet zo toegankelijk mogelijk zijn voor
alle Amsterdammers. De ChristenUnie vindt het ongelofelijk belangrijk dat alle
kinderen in Amsterdam vroeg in aanraking komen met Kunst en Cultuur. De inzet van
de gemeente dient gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking en
aansluiting van kunst en cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren. Voor
Kansengelijkheid en Diversiteit is het investeren in kwalitatieve cultuureducatielessen
van groot belang voor grote delen van de stad, ook voor de kwetsbare kinderen in de
moeilijk bereikbare stadsdelen. De ChristenUnie ziet het belang van goede kunst,
cultuur-en muziekeducatie om kansenongelijkheid te bestrijden. De ChristenUnie
steunt organisaties die dit aanbieden aan basisscholen en voortgezet onderwijs.
Organisaties die dit laagdrempelig aanbieden en een hechte band met de wijk,
scholen en kinderen hebben opgebouwd, hebben meer dan hun waarde bewezen de
afgelopen jaren.
Bibliotheken zijn van groot belang in de strijd tegen laaggeletterdheid vindt de
ChristenUnie. Kwetsbare wijken als Nieuw-Sloten en Amsterdam Zuidoost zijn wijken
waar maar liefst 25% laaggeletterd is, en in andere Amsterdamse wijken ligt het
percentage op 14%. Laaggeletterdheid is dus helaas anno 2021 een groot probleem in
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Amsterdam met alle sociaaleconomische gevolgen van dien. Daarom vindt de
ChristenUnie dat bezuinigingen op OBA’s in de wijken moeten worden stopgezet en
daar volop moet worden geïnvesteerd. In megalomane projecten zoals de OBA-Next
op de Zuidas, gelooft de ChristenUnie niet.
● Kunst en Cultuur dragen bij aan de diversiteit van de stad en kansengelijkheid.
Daarom geeft Amsterdam instellingen die kunst en cultuureducatielessen
aanbieden alle ruimte en daar waar nodig investeert zij hierin.
● Geen bezuinigingen op de OBA’s in de Amsterdamse wijken. Daarentegen
investeert Amsterdam volop om laaggeletterheid in Amsterdam te bestrijden.
● Het Amsterdamse kunst- en cultuuraanbod is divers. We proberen een
eenzijdige focus op perioden uit het verleden te voorkomen. Zo moet er bij het
slavernijverleden ook aandacht zijn voor bijvoorbeeld de slavernij in Zuid-Oost
Azië (nu Indonesië).
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Hoofdstuk 7 Barmhartige stad
Amsterdam heeft door haar internationale karakter en anonimiteit een grote
aantrekkingskracht op veel groepen mensen. Vluchtelingen zijn in onze stad op zoek
naar een nieuw leven, ongedocumenteerden blijven makkelijk onder de radar en er
zijn veel bruggen om onder te slapen. Prostitutie is overal in de stad aanwezig, met de
Wallen als uithangbord. De gemeente heeft de taak te zorgen voor deze verschillende
groepen en hen met zorg te op te vangen. Recht doen aan iedereen die zich in een
kwetsbare situatie bevindt, is voor de ChristenUnie de leidraad in de omgang met
dak- en thuislozen, vluchtelingen, ongedocumenteerden, staatlozen en prostituees.

7.1 Dak- en thuislozen
De gemeente heeft de verplichting mensen die door wat voor oorzaak dan ook geen
dak boven het hoofd hebben, of thuis in onveilige situaties leven, opvang te bieden.
Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen
en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar
zelfstandigheid.
● Er moet voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen zijn. Niemand
in Amsterdam slaapt buiten zijn/haar wil op straat.
● De ChristenUnie is voorstander van het concept Housing First voor dakloze
mensen met meerdere problemen. Het toewijzen van een woning is de start
van een traject richting zelfstandig wonen.
● Daarnaast blijven er voldoende plekken beschikbaar voor mensen die
intramurale zorg nodig hebben met een complexe hulpvraag.
● De ChristenUnie wil geen jongeren en gezinnen in de reguliere
daklozenopvang.
● De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met
een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.
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7.2 Vluchtelingen
De gemeente Amsterdam heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede
opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een
veilig onderkomen krijgen. We zijn ons ervan bewust dat het draagvlak hiervoor soms
kwetsbaar is.
We willen dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze
samenleving.
Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen
aanmoediging en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de
Nederlandse normen en waarden in Amsterdam leidend zijn.
● De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de
wijken, huisvesten van statushouders. Zij ziet hen het liefst schuldenvrij aan
hun nieuwe Amsterdamse leven beginnen en wil dat leningen van de
kredietbank een gift worden wanneer dit een knelpunt vormt.
● Het gemeentebestuur maakt, in samenspraak met alle stakeholders (COA, IND,
Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en
bedrijfsleven), een lokaal beleidsplan voor snelle en efficiënte integratie van
nieuwkomers.
● Activiteiten vanuit de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten die taal en
participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd. De gemeente
Amsterdam steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de
kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.
● Voor AMV’ers wordt er in overleg met het COA en het lokale onderwijs een
voorschoolprogramma op de opvanglocatie gestart.
● Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst
onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerden daar niet
de dupe van zijn. De gemeente Amsterdam moet tenminste minimale opvang
(bed, bad en brood) bieden, ook wanneer daar geen landelijke regeling voor is.
● De gemeente neemt zelf statushouders in dienst en daagt het bedrijfsleven uit
statushouders in dienst te nemen.
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7.3 Ongedocumenteerden
De Coronacrisis heeft de problematiek van ongedocumenteerden heel zichtbaar
gemaakt in Amsterdam. Het informele circuit waarbinnen deze groep werkt, woont en
leeft, viel vanwege de Coronacrisis uiteen en veel van hen verloren hun inkomen of
kwamen op straat terecht. Voor hun primaire levensbehoeften waren ze afhankelijk
van maatschappelijke organisaties en kerkelijke initiatieven als het Wereldhuis en de
Pauluskerk.
Onder de ongedocumenteerden zijn veel kinderen, zij komen hier met hun ouders,
bouwen een leven op en komen er in de pubertijd achter dat ze niet bestaan en
kunnen ze niet inschrijven op vervolgonderwijs. Ze zijn vatbaar voor mensenhandel,
uitbuiting en criminaliteit.
De ChristenUnie vindt dat er een actief preventiebeleid moet worden opgezet, door
uitgeprocedeerde asielzoekers te ondersteunen bij terugkeer. Wonen en werken in de
illegaliteit moet onaantrekkelijk zijn. Amsterdam biedt ongedocumenteerden die niet
terug kunnen naar het land van herkomst een menswaardig bestaan. Dat geldt ook
voor staatlozen. Vaak ligt het nationaliteitsbeleid van landen van herkomst er aan ten
grondslag en groeien kinderen van jongs af aan op zonder juridische status. Een
statenloze kan Nederland niet verlaten en kan vaak geen gebruik maken van zijn
rechten en voorzieningen.
● We willen dat Amsterdam arbeidsuitbuiting en mensenhandel in kaart brengt
en bestraft dwang, onderbetaling, misleiding en andere mensonterende
omstandigheden bij werkgevers en uitzendbureaus.
● Amsterdam moet 24-uurs opvang bieden en zich binnen die opvang richten op
een duurzaam perspectief voor ongedocumenteerden, dat kan zijn terugkeer
of alsnog recht op verblijf in Nederland.
● Amsterdam gaat maatschappelijke initiatieven die ongedocumenteerden
opvangen en zich richten op een toekomstperspectief steunen; succesvolle
terugkeer naar het land van herkomst of recht op verblijf.

35

● Amsterdam gaat verder met het verbeteren van de pilot Landelijke
Vreemdelingen Voorziening. Zolang er nog geen landelijke dekking is, wordt
regiobinding als uitsluitingscriterium nog niet toegepast.
● In de opvanglocaties is aandacht voor multiproblematiek en psychische
kwetsbaarheid en informatie over de regeling voor gefinancierde zorg.
● De gemeente biedt ongedocumenteerde jongeren kansen om zich te
ontwikkelen via onderwijs, stage, sport en helpt hen bij terugkeer als dat
mogelijk is.
● Alle staatloze gevallen die bekend staan als ‘nationaliteit onbekend’ worden
actief bekeken of het mogelijk is om de aangemerkt te worden als staatloos
zodat men meer rechten kan verkrijgen.
● Amsterdam onderzoekt obstakels voor mensen zonder verblijfsvergunning om
hun kind wettelijk te erkennen. In veel gevallen wordt verschillend omgegaan
met bewijslast, Amsterdam kan hier een centrale rol in spelen door aandacht te
vragen voor knelpunten.

7.4 Prostitutie
In heel Nederland en ver daarbuiten zijn de Wallen gekend als prostitutiegebied in
Amsterdam. Maar er is veel meer: prostitutie aan huis, in hotels en onderweg. De
digitalisering van onze samenleving heeft betaalde seks heel toegankelijk en ook
onzichtbaar gemaakt. De dagelijkse werkelijkheid voor veel van de vrouwen is er vaak
één van schulden, uitbuiting, en machts- en genderongelijkheid. Bovendien is een
groot deel van de vrouwen slachtoffer van mensenhandel en georganiseerde
criminaliteit.
Daarom wil de ChristenUnie kiezen voor een beleid dat zo min mogelijk slachtoffers
maakt. Door goede hulp te bieden, door goede opsporing en berechting van allen die
zich schuldig maken aan dwang, uitbuiting of het sponsoren ervan, willen we
prostituees in een kwetsbare situatie helpen. Landelijk pleiten we daarom voor het
Zweedse model. Daarnaast is het goed om te beseffen dat prostitutiebeleid in
samenhang met veel andere beleidsterreinen bekeken moet worden. Wanneer
Amsterdam keuzes maakt over de toekomst van prostitutie in de stad moet het in die
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breedte bekeken worden en niet versmald worden tot slechts een discussie over
meer of minder ramen op de Wallen.
● De ChristenUnie is voor een uitsterfbeleid voor raamprostitutie op de Wallen en
het voorkomen van de vestiging van nieuwe ramen.
● Uitstappende prostituees worden ondersteund om een ander leven op te
bouwen. De gemeente speelt daarin een actieve rol, door het wegnemen van
drempels, het subsidiëren van maatschappelijke organisaties, en faciliteren van
huisvesting.
● Uitstappende prostituees krijgen de mogelijkheid om middels het regionaal
werkcentrum begeleiding te krijgen naar ander werk.
● Wij willen geen erotisch centrum in Amsterdam. Als er vanwege een
meerderheid in de raad wel een erotisch centrum komt, gebeurt dat onder
strikte voorwaarden. Er komt een deurbeleid, geen aandacht ervoor in city
marketing, plaats voor hulpverleningsprogramma´s, controle op geldstromen en
bewonersparticipatie bij het bepalen van de vestigingsplaats.
● De gemeente Amsterdam zorgt voor een veilige opvang voor slachtoffers van
mensenhandelaren.
● Bij beleidsvorming op gebied van prostitutie gaat de gemeente niet alleen in
gesprek met woordvoerders, maar ook met sekswerkers zelf, zowel met hen
die publiciteit zoeken, als die dat schuwen (bijvoorbeeld via
hulpverleningsorganisaties).
● Zelfstandig thuiswerkende prostituees worden vergunningplichtig.
● Om te voorkomen dat raamprostitutie in Amsterdam een mooie belofte is voor
vrouwen uit Oost-Europa, Midden-Amerika of andere landen, moet het voor
raamprostituees een eis zijn om minimaal twee jaar in Nederland te wonen.
● Zolang vergunde prostitutie een realiteit is, minimaliseert de gemeente de
mogelijkheid tot uitbuiting, onder andere door onafhankelijke hulp en controle
bij het invullen van formulieren en contracten.
● Startende prostituees volgen een verplichte e-learning cursus over
administratieve en fiscale rechten en plichten, om te voorkomen dat ze door
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onwetendheid in financiële problemen terecht komen en niet vrij zijn uit de
prostitutie te stappen vanwege hoge schulden.
● Prostitutiecontrole en controle door de GGD vindt structureel plaats en de
gemeente zorgt ervoor dat alle sekswerkers op de hoogte zijn van neutrale,
veilige en toegankelijke zorg. Vergunde clubs zijn verplicht zorgprofessionals
toe te laten.
● Er komt extra toezicht op illegale prostitutie in hotels en woonbuurten. De
gemeente handhaaft door indien nodig te sluiten. Hotels krijgen de plicht
misstanden te melden.
● Voor exploitanten moet ondernemen in de prostitutiesector zo moeilijk
mogelijk gemaakt worden. Daarvoor komt er een one-strike-you’re-out-beleid.
Na de ‘out’ wordt een pand herbestemd door de raad.
● Het gemeentebordeel sluit per direct haar deuren. Het aanbieden van betaalde
seks is geen gemeentelijke taak.
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Hoofdstuk 8 Onderwijs en kansengelijkheid
8.1 Onderwijs
De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. En alle onderwijs is bijzonder. Dit
houdt in dat ouders, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun
kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit
en idealen en dat de gemeente de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke
en pedagogische gronden respecteert. De scholen in Amsterdam zijn niet van de
gemeente, maar van de samenleving. De gemeente en het onderwijs delen wel de
maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten
ontwikkelen.
● Amsterdam faciliteert leerkrachten op vlak van wonen en werken, en maakt
het aantrekkelijk voor hen om in de stad te werken, onder andere door
afspraken met woningcoöperaties
● Amsterdam behoudt in het primair onderwijs de vrije schoolkeus (buiten het
postcodegebied) op levensbeschouwelijke gronden en biedt ruimte voor
kleine scholen.
● De ChristenUnie wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor
haar deel t.a.v. de onderwijshuisvesting, waarbij ontwikkeling en vernieuwing
van onderwijs wordt gestimuleerd er aandacht is voor duurzaamheid, ventilatie
en een goed binnenklimaat.
● De gemeente stimuleert ouderbetrokkenheid, door het faciliteren van ruimtes
waar onderling gesprek plaatsvindt en schoolmaatschappelijk werk
beschikbaar is.
● De gemeente stimuleert onderwijsprojecten op gebied van gezonde voeding,
bijvoorbeeld in samenwerking met schooltuinen.

8.2 Kansengelijkheid
In Amsterdam is de startsituatie van kinderen heel verschillend. De school biedt een
veilige plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen
en jongeren ontmoeten. In Amsterdam biedt het onderwijs gelijke kansen voor alle
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leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een school staat of van de financiële
situatie van ouders.
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij geven
uitvoering aan het bieden van inclusief onderwijs aan alle kinderen. Het is daarbij
belangrijk dat het onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd zijn en
dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor leerlingen nodig is om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen. Kinderen en jongeren moeten naar school. De
gemeente zet daarom maximaal in op het voorkomen van schooluitval in
samenwerking met de schoolbesturen en de jeugdzorg.
● De scholen in Amsterdam moeten in staat gesteld worden hun pedagogisch
klimaat zo vorm te geven dat kinderen en jongeren niet uitvallen. Daar waar
dat toch dreigt is het nodig dat er een goede link is tussen jeugd scholen,
jeugdzorg en gemeente.
● De ChristenUnie ziet het belang van goede cultuur-en muziekeducatie om
kansenongelijkheid te bestrijden. De ChristenUnie steunt organisaties die dit
aanbieden aan basisscholen
● Amsterdam zet in op voor en vroegschoolse educatie, en betrekt daar ook
NT2 ouders bij. Indien nodig wordt deelname door de gemeente wordt
bekostigd.
● Er komt extra begeleiding vanuit het wijkteam voor overbelaste jongeren die
door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
● Amsterdam evalueert het inschrijvingssysteem voor middelbare scholen met
speciale aandacht voor diversiteit op elke school.
● De ChristenUnie vindt dat Amsterdam stageplaatsen beschikbaar moet stellen
voor de jongeren uit de eigen gemeente. We vragen vooral aandacht voor
stages van (v)mbo-leerlingen.
● De gemeente Amsterdam faciliteert jongeren zonder BSN-nummer bij hun
inschrijving aan de Amsterdamse mbo-, hbo- en wo-instellingen en sluit een
collectieve stage-verzekering voor hen af.
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Hoofdstuk 9 Economie en werkgelegenheid
Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een middel om
andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren,
maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas
gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en
vrije tijd in balans zijn en als groei groen is en grenzen kent.

9.1 Duurzame werkgelegenheid
De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen
hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de
samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. De
coronacrisis heeft een stevige impact gehad op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Met
name jongeren zonder vast contract zijn de dupe geworden en hebben daarbij dan
ook nog eens minder lang recht op een uitkering. De ChristenUnie wil dat de
gemeente met het Regionaal Werk Centrum (RWC) specifiek aandacht heeft voor deze
groep om werklozen zo snel als mogelijk weer te begeleiden naar een plek waar zij
tot hun recht komen. Daarnaast wil de ChristenUnie aandacht hebben voor de
participatie van mensen met een beperking, langdurig werklozen of 55-plussers die
graag willen werken maar niet aan een baan kunnen komen.
● De gemeente zet het RWC door en probeert te leren van de inmiddels
opgedane lessen over arbeidsmarktparticipatie. Op termijn moet dit centrum
geschikt zijn om ook grotere trends op de arbeidsmarkt te begeleiden van
vervuilende sectoren die moeten krimpen naar duurzame groeiende sectoren.
● De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid waarin mensen niet
gezien worden als een kostenpost, maar ondersteund worden om een bijdrage
te leveren aan de buurt en gemeente waar ze wonen. De gemeente is daarin
een betrouwbare partner die met vertrouwen in mensen, uitgaat van
mogelijkheden van inwoners. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met sociale
coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand. De aanpak
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waarbij de gemeente met elke uitkeringsgerechtigde in gesprek probeert te
gaan om de situatie goed in beeld te krijgen moet wat de ChristenUnie worden
doorgezet.
● De gemeente Amsterdam stimuleert vestigingsbeleid voor bedrijven waarvan
de werkgelegenheid aansluit bij de plaatselijke behoefte/scholing. Dat
betekent ook dat de gemeente hierover afspraken moet maken met
internationale bedrijven die zich hier willen vestigen. De ChristenUnie wil dat
de inzet daarbij is dat het personeel in Amsterdam geworven wordt en zo min
mogelijk vanuit het land van herkomst wordt meegenomen (expats). Dat zorgt
ook voor minder druk op de woningmarkt.
● De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar kwalitatief
goede en voldoende beschutte werkplekken met goede begeleiding. Zo
zorgen we ervoor dat mensen met een beperking volwaardig meedoen in
Amsterdam.

9.2 Ruimte voor ondernemers
De coronacrisis heeft laten zien hoe sterk bedrijven ook afhankelijk zijn van een goed
functionerende overheid. Aan de andere kant mogen we van ondernemers en
bedrijven vragen om ook dienstbaar te zijn aan de lokale samenleving. De lokale
overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere
overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de
(regionale) circulaire economie. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de
lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid.
● Gemeentelijke inkoop doen we zoveel mogelijk bij Amsterdamse MKB’ers.
Lokale inkoop is duurzaam en zorgt voor werkgelegenheid dichtbij.
● Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en
overheidsinkoop; Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.
● De gemeente stelt zich op als partner voor ondernemers. Om economie,
werkgelegenheid en innovatie te stimuleren faciliteert en ondersteunt de
gemeente Amsterdamse ondernemersorganisaties om kennisdeling te
bevorderen.
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● Voor ondernemers moet er één (digitaal) loket zijn waar men met alle
(aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket.
● Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte betrekt de gemeente
lokale ondernemers bij de planning en de werkzaamheden om draagvlak te
creëren en de overlast te beperken.
● ZZP’ers werken zich soms een slag in de rondte om in hun levensonderhoud te
voorzien. De gemeente moet hen daar waar mogelijk actief ondersteunen. Dat
kan door belemmeringen weg te nemen voor kleine zelfstandigen om hun
bedrijf vanuit huis te voeren.
● De ChristenUnie wil bedrijventerreinen goed bereikbaar maken voor OV en
fiets en daarnaast aantrekkelijker maken door groene ruimtes toe te voegen
zodat er gesport en gewandeld kan worden in de pauzes en avonduren.
● De ChristenUnie is tegen ‘verdozing’ van het buitengebied. We verzetten ons
tegen de bouw van distributiecentra in ons groene gebied zoals de
Lutkemeerpolder.
● De gemeente stopt met het aantrekken van datacenters en stelt een maximum
aan het aantal datacenters. Wat de ChristenUnie betreft komen er de
aankomende jaren geen datacenters bij in Amsterdam. Datacenters zorgen
voor een enorme belasting op het energienet en brengen weinig
werkgelegenheid mee.

9.3 Toerisme
Toerisme heeft Amsterdam veel gebracht. In positieve en in negatieve zin. Een deel
van de lokale economie draait op toerisme. Maar de afgelopen jaren is de balans
doorgeslagen en heeft de stad door een verkeerd imago de verkeerde toeristen
aangetrokken. Veel toeristen kwamen voor drank, drugs en de Wallen. Dat is niet het
type toeristen dat de ChristenUnie graag ziet komen. De ChristenUnie wil inzetten op
een toeristische sector die gericht is op de schoonheid van de stad, kunst en cultuur
en maatregelen treffen voor de toekomst om de instroom van toeristen te kunnen
reguleren.
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● De ChristenUnie is voor een verhoging van de toeristenbelasting. Wel moet
deze verhoging verder in de toekomst worden ingeboekt aangezien de sector
(hotels, congressen etc.) hun prijsberekeningen jaarlijks moeten kunnen
bijstellen en niet overvallen mogen worden met een directe verhoging
waardoor zij verliezen moeten lijden.
● Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op een
optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel toerisme en recreatie als
het woon-werk verkeer.
● De gemeente blijft stevig handhaven op illegale vakantieverhuur via platforms
als Airbnb. In wijken waar de leefbaarheid als gevolg van toerisme erg onder
druk staat moet vakantieverhuur van woningen verboden kunnen worden.
● De gemeente ontwikkelt een plan om een internationale imagowijziging
mogelijk te maken waardoor de toerisme sector hiervan profiteert en
tegelijkertijd ook een groep toeristen met andere interesses zal worden
aangetrokken.
● Er komen Unesco werelderfgoed plakkaten op duidelijke plekken in de stad
plaatsen, waardoor dit veel prominenter in de openbare ruimte te zien is en zo
het besef van de stad als UNESCO werelderfgoed groter wordt.
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Hoofstuk 10 Mobiliteit
Mobiliteit verandert snel in Amsterdam. De tijd dat iedereen een auto heeft is voorbij.
Tegelijkertijd zijn gezinnen en ouderen soms nog wel afhankelijk van autogebruik. Dat
vraagt om daadkrachtig maar ook zorgvuldig beleid. De ChristenUnie wil naar een
autoluwe stad. Autodelen en ander deelvervoer heeft de toekomst wat ons betreft. Bij
voorkeur elektrisch, zodat ook de luchtkwaliteit beter kan worden. De ChristenUnie
ziet nog veel meer kansen als het gaat om vervoer over water te organiseren.
Goederen en afval kunnen in het centrum vaker over het water vervoerd worden. Dat
verlicht ook de druk op onze kades en bruggen die op veel plekken kwetsbaar zijn.

10.1 Fietsers en voetgangers voorop
Lopen en fietsen zijn schoon en nemen minder ruimte in dan andere vormen van
vervoer. Daarom zet de ChristenUnie fietsers en voetgangers voorop.
● Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn, zijn de looproutes
naar winkelcentra, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen
zoveel mogelijk onderhouden en aangepast naar hun behoeften
(comfortzones). Verkeerslichten hebben langere groentijden.
● Voldoende brede en obstakelvrije trottoirs voor de voetganger zijn essentieel
in de stad. Zo nodig zijn straten daarvoor autovrij en soms zelfs fietsvrij (vooral
in het centrum). Aanleg van vrije fietspaden moet niet ten koste gaan van de
benodigde ruimte voor voetgangers. Vrije doorloopruimte van trottoirs is
belangrijk, verkeerd geparkeerde voertuigen worden daarom verwijderd.
● Veilige looproutes naar scholen en speelvoorzieningen hebben prioriteit. De
ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Amsterdam. Alle
Amsterdammers moeten kunnen (leren) fietsen in een (sociaal) veilige
omgeving. Er wordt veel gefietst in Amsterdam en de fietspaden zijn op
sommige plekken en tijden erg vol. Waar mogelijk wordt de infrastructuur
hierop aangepast of alternatieve routes aangelegd. Scooters worden in heel
Amsterdam in 50km gebieden naar de rijbaan verplaatst. Ook parken en
natuurgebieden worden zoveel mogelijk scootervrij.
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● Meer ruimte voor de fiets betekent ook het aanleggen van fietsstraten of soms
zelfs het weren van gemotoriseerd verkeer en het verlagen van de snelheid. Er
is aandacht voor snelle, regionale fietspaden met oplaadpunten voor de
elektrische fiets om ook forenzen te stimuleren op de fiets naar Amsterdam te
komen.
● Fietsen wordt gepromoot. Goede fietsen van het fietsdepot worden betaalbaar
aangeboden aan mensen met een kleine portemonnee.
● Deelsteps worden geweerd uit de stad, hiervoor komt geen vergunning. De
aanwezigheid belemmert de toegankelijkheid van de openbare ruimte doordat
trottoirs hiermee gevuld zullen raken.
● Op het fietspad wordt een maximale snelheid van 20 kilometer per uur
aangehouden voor e-bikes om grote snelheidsverschillen en onveilige situaties
te voorkomen.

10.2 Openbaar vervoer
Openbaar vervoer zorgt voor milieuvriendelijk vervoer van een groot aantal mensen in
en naar de stad. Het neemt veel minder ruimte in dan de auto en is op grote
afstanden sneller dan de fiets. Een fijnmazig systeem met frequente verbindingen
schept een OV-systeem waar mensen op kunnen vertrouwen. De ChristenUnie vindt
het van belang dat het openbaar vervoer betaalbaar is voor de lage
inkomensgroepen, toegankelijk is voor ouderen en waar nodig uitgebreid wordt.
● De metrolijn naar Isolatorweg moet doorgetrokken worden naar Centraal
Station. Zo ontsluiten we ook Haven-Stad.
● Alle haltes in Amsterdam moeten toegankelijk zijn voor ouderen en invaliden.
In de aankomende periode moeten de tramhaltes Johan Huizingalaan en de
Derkinderenstraat vernieuwd worden. Al meermaals is door bewoners en
gebruikers aangegeven dat deze haltes niet toegankelijk zijn (slechts met trap
toegankelijk) en vernieuwing behoeven.
● Openbaar vervoer kan nog beter aansluiten op mogelijkheden van deelvervoer.
Ook moeten hierbij goede en aangewezen parkeermogelijkheden besproken
worden met de aanbieders, dat voorkomt een wildgroei aan geparkeerd
deelvervoer in de openbare ruimte.
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10.3 Auto en parkeren
De ChristenUnie wil het gebruik van de auto terugdringen, maar wel stapsgewijs,
vanwege de belangrijke plaats die de auto nu nog inneemt in het verkeer. Bezoekers
van Amsterdam gaan zo min mogelijk met de auto de stad in-of door. Hoge
parkeertarieven zijn daarom begrijpelijk, al lijkt het maximum inmiddels wel bereikt. Er
komen meer mogelijkheden om de auto buiten de Ring A10 achter te laten om
vervolgens met het openbaar vervoer de stad in te trekken. Bestaande P&R-terreinen
worden waar nodig uitgebreid. Via digitale informatie wordt aangeven waar nog
parkeerplekken beschikbaar zijn.
● Een auto voor de deur is handig maar kost ook veel ruimte. Straten vol blik zijn
minder leefbaar. Elke gewone personenauto wordt gemiddeld 23 uur per dag
niet gebruikt. Het gebruik van deelauto’s bespaart veel ruimte en stimuleert de
verduurzaming van de mobiliteit. Zo bespaart elke autodeler 8 tot 13% CO2. Er
komt in Amsterdam een actieplan deelauto’s in samenwerking met bewoners,
bedrijven en aanbieders van deelauto’s. Doel is 1 deelauto per 75 woningen in
2025 en reductie van het aantal geparkeerde auto’s van inwoners met 15% in
2030.
● Er moeten meer laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen komen. De
gemeente komt met beleid om de laadinfrastructuur te vergroten en
onderzoekt op welke plekken de druk het grootst is.
● Invoeren van betaald parkeren of blauwe zone in woonwijken gebeurt alleen
bij voldoende draagvlak van bewoners en met reële vergunningafgifte.
Parkeerproblemen worden niet verplaatst naar andere buurten.
● Bezoek moet tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren. Hiervoor is het
nodig dat de gemeente een systeem ontwikkelt waarbij mensen gemakkelijk
hun bezoek kunnen aanmelden. Dit moet een begrijpelijk en toegankelijk
systeem zijn, juist voor oudere mensen in de stad.
● Een tweede of derde parkeervergunning wordt fors duurder.
● De prijs van het parkeren op straat en in een parkeergarage groeit naar elkaar
toe.
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● Mede door de inzet van de ChristenUnie is de gemeente in de afgelopen
periode voortvarend aan de slag gegaan met het opknappen van de wegen in
Landelijk Noord. Nu is het van belang dat de gemeente een toekomstvisie
ontwikkelt op de mobiliteit in dit gebied. Na de coronacrisis zullen vele
toeristen en recreanten weer naar het gebied trekken en dat vraagt om
toekomstbestendig beleid waarin aandacht is voor de rol van zwaar verkeer,
openbaar vervoer, auto en fiets.

10.4 Verkeersveiligheid
Het verkeer in Amsterdam veroorzaakt nog te veel doden en gewonden, helaas ook
onder jongeren en kinderen. Ook voor bezoekers van de stad is Amsterdam een
grote verkeersjungle. Het beleid moet erop gericht zijn het aantal slachtoffers fors
terug te dringen, door een gezamenlijke aanpak in verkeersonderwijs, voorlichting,
handhaving en aanleg van veilige infrastructuur. Amsterdam wordt weer een stad waar
de kwetsbare verkeersdeelnemer zich veilig voelt en zich zelfstandig kan verplaatsen.
● Elk kind heeft toegang tot goed verkeersonderwijs. De gemeente stimuleert
dat scholen zich inzetten voor het realiseren van verkeerslessen, zowel
theoretisch als praktisch. Alle kinderen leren fietsen. Ouders zijn daar nauw bij
betrokken; zij geven immers het voorbeeld voor hun kinderen.
● Er is extra aandacht voor de veilige inrichting van de gebieden rondom
scholen. Ouders worden zoveel mogelijk gestimuleerd hun kinderen te voet of
per fiets naar school te brengen. Auto’s worden zoveel mogelijk geweerd uit
schoolomgevingen, sportfaciliteiten en andere plekken waar veel kinderen
verblijven.
● Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden. De snelheid op
Amsterdamse wegen wordt 30 kilometer per uur voor autoverkeer, niet alleen
binnen de ring. Behalve op grotere doorgaande wegen blijft de
maximumsnelheid 50.
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