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voorwoord

Voorwoord
Ivar
Manuel

Welkom in deze beknopte weergave van het gedachtegoed van D66
Amsterdam Oost.

De Stadsdeelraad wordt na deze gemeenteraads-
verkiezingen een Bestuurscommissie. En het zal nog wel 
even wat tijd kosten voordat precies duidelijk is wat de 
taken en bevoegdheden van de Bestuurscommissie Oost 
zijn. Dat lijkt misschien lastig, maar u als bewoner van 
Oost blijft voor D66 het focuspunt van ons handelen. 
Uw leven, de keuzes die u wilt maken en de richting die 
u wilt geven, zijn nog steeds onze leidraad.

D66 staat voor de vrijheid en de mogelijkheden om 
zelf te bepalen wat u te midden van alle andere mensen 
met uw leven wilt doen. Daarom zullen wij proberen 
om ook de komende periode uw ideeën en initiatieven 
te faciliteren. En wij zien het als onze taak om 
belemmeringen weg te nemen en problemen op te 
lossen. Natuurlijk zijn we daarop voorbereid en hebben 
we daarover nagedacht.

In dit verkiezingsprogramma vindt u een overzicht van 
onze ideeën en uitgangspunten. Het is geen blauwdruk 
en het zal zeker niet volledig zijn, het is slechts het 
begin van de weg die we samen met u willen afleggen. 
En dat in een continue dialoog en met oog voor de 
veranderingen om ons heen. Daarom vraag ik u om 
op ons te stemmen en hoop ik u de komende jaren 
persoonlijk te ontmoeten.

Ivar Manuel, Lijsttrekker D66 Amsterdam Oost
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D66 Amsterdam-Oost wil hier aan werken. De context 
hiervan zal er alleen anders gaan uitzien dan nu het 

altijd onder druk en moeten uitgaven beperkt worden. 
Tegelijkertijd verschuiven verantwoordelijkheden 
van stadsdeel naar gemeente, maar ook van Rijk naar 
gemeente.

Er zal meer aanspraak worden gedaan op de 
zelfredzaamheid van mensen en op hun (vrijwillige) 
inzet voor de ander en elkaar. Overheidsgeld zal 
gerichter ingezet moeten worden, bijvoorbeeld waar dat 
echt nodig is of waar dat een fundamentele bijdrage kan 
leveren.

Om ervoor te zorgen dat mensen niet ‘buiten de boot 
vallen’, initiatieven van vrijwilligers of maatschappelijk 
ondernemers kunnen groeien en om te weten waar 
welke overheidsinvesteringen nodig of kansrijk zijn, 
vindt D66 het meer dan ooit nodig dat de overheid op 
heel lokaal niveau in contact staat met de samenleving.

D66 ziet voor de democratisch gekozen 
volksvertegenwoordiging op stadsdeelniveau (de 
Bestuurscommissie) en Stadsdeel Oost dan ook een 
grote rol weggelegd in het leggen en aangaan van 
verbindingen:

 
met (bewoners)organisaties, bedrijven, bewoners en 
ondernemers in het stadsdeel, om bijvoorbeeld samen 
met hen te bepalen waar prioriteiten en kansen 
liggen

> tussen mensen, organisaties en bedrijven in het 
stadsdeel 
tussen (bewoners)organisaties, bedrijven, 
bewoners en ondernemers en de gemeente als de 
verantwoordelijkheid voor de zaken waar het over 
gaat dáár ligt 
met de gemeente en de politiek op niveau van 
de centrale stad om de belangen van Oost en de 
prioriteiten in Oost op de kaart te zetten en daar actie 
voor te bewerkstelligen.

Ruimte voor Oost betekent ruimte voor mensen in Amsterdam-
Oost om te zijn wie zij willen zijn, zichzelf te ontwikkelen, prettig te 
wonen, te ondernemen en te ontspannen. Het gaat om vrijheid voor 
individuen en groepen, met oog voor het grotere geheel. Ruimte voor 
Oost betekent ook ruimte voor verdere groei van het stadsdeel. Zowel 
met meer woningen als bedrijvigheid. Maar ook groei in de kwaliteit 
van de leefomgeving, op het gebied van duurzaamheid én groei in de 
kwaliteit van de samenleving.

Vanaf maart 2014 verandert er een aantal zaken in het bestuurlijk stelsel in Amsterdam. Een deel van de 
verantwoordelijkheden verschuift van stadsdeel naar gemeente. Kort gezegd blijven alle buurtgerichte zaken de 
taak van het stadsdeel, net als de uitvoering van het merendeel van het beleid en handhaving. De stadsdeelraad 
wordt vervangen door de, veel kleinere, Bestuurscommissie.

>  

> 

> 
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De kracht van ontplooiing

> Het begint met onderwijs
>  Kunst, cultuur en sport verrijken het 

leven
>  Welvaart delen en kwetsbare mensen 

in staat stellen volwaardig deel te 
(blijven) nemen aan de maatschappij

D66 wil dat iedere Amsterdammer zich maximaal kan ontplooien. 
Zodat mensen kansen kunnen pakken en hun mogelijkheden volledig 
kunnen benutten. In elke fase van hun leven. Dat begint met goed 
onderwijs voor elk individu. Dat biedt Amsterdammers niet alleen de 
beste kans op de baan die ze later willen hebben, het zorgt er ook voor 
dat zij weten wat ze willen, ontdekken waar ze goed in zijn en waar 
hun passie ligt.

Kunst, cultuur en sport kunnen het leven daarbij verder verrijken. 
Een bruisende culturele en creatieve sector maakt originele 
gedachten, innovaties, contacten en ontwikkelingen mogelijk. Ruimte 
voor ontplooiing betekent bovendien welvaart delen en kwetsbare 
mensen in staat te stellen volwaardig deel te (blijven) nemen aan de 
maatschappij.
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Onderwijs en jeugd
Goed onderwijs is de sleutel tot zelfontplooiing. Op stadsdeelniveau 
hecht D66 veel waarde aan goede scholen en maatwerk voor talenton-
twikkeling. D66 wil:
> Goede scholen: goed schoolbestuur en inzicht in kwaliteit
> Vrije schoolkeuze
> Goede schoolgebouwen
> Goede speelplekken en openbaar toegankelijke schoolpleinen
> Samenhang en kwaliteit in dagprogramma
> Extra aandacht voor gezondheid en ontwikkelkansen
> Maatwerk in talentontwikkeling
> Meer aandacht voor terugdringen schooluitval
> Meer stageplekken en betere begeleiding

Goede scholen: goed schoolbestuur en inzicht 
in kwaliteit.    Goede scholen beginnen bij een goed 
schoolbestuur. De gemeente is verantwoordelijk voor 
het toezicht op de schoolbesturen. Tot voor kort was 
dat bij het primair onderwijs de taak van het stads-
deel. D66 vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het 
toezicht niet lijdt onder deze verandering. Tegelijkertijd 
vindt D66 dat het voor ouders in medezeggenschaps-
raden en voor leerlingen in leerlingenraden makkelijk 
moet blijven om melding te maken van misstanden bij 
scholen. De Bestuurscommissie moet dan ook blijvend 
aandacht hebben voor de kwaliteit van het toezicht op 
de schoolbesturen en aanspreekbaar zijn voor medezeg-
genschaps- en leerlingenraden.

Scholen kunnen geprikkeld worden beter te presteren 
door ouders inzicht te verschaffen in de kwaliteit van 

scholen. Kwaliteit wordt niet alleen afgemeten aan de 
CITO-scores, schooladviezen in groep 8 en toetsresul-
taten voor rekenen en taal. Kwaliteit zit ook in de visie 
van scholen, de onderwerpen waar ze aandacht aan 
besteden en de activiteiten die zij organiseren. Ook gaat 
kwaliteit over samenwerking met andere partijen, de 
kwaliteit van het schoolgebouw en de tevredenheid van 
ouders en leerlingen. D66 wil dat het stadsdeel zich in-
spant om de kwaliteit van scholen inzichtelijk te maken. 
Dat kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld door on-
line informatievoorziening, aanvullend op de informatie 
die vanuit de gemeente wordt aangeboden. Ook kan het 
stadsdeel oudermarkten (helpen) organiseren waar de 
scholen zich kunnen presenteren.

Vrije schoolkeuze.    D66 is voor een vrije schoolkeu-
ze. Maar als er scholen zijn met meer aanmeldingen dan 
plekken, dan wil D66 dat de criteria, die voor toelating 
worden gehanteerd, transparant zijn en eerlijke kansen 
bieden. Verder moeten kinderen uit één gezin naar 
dezelfde school kunnen gaan. Bij het afstandscriterium 
wil D66 dat het begrip ‘dichtbij’ bepaald wordt door de 
afstand van huis tot school en niet door buurtgrenzen 
of postcode. Ook wordt er rekening gehouden met co-
ouderschap en kan er maatwerk geleverd worden om 
schrijnende gevallen te voorkomen, bijvoorbeeld bij 
verhuizingen.

Goede schoolgebouwen.    Met de verschuiving van 
verantwoordelijkheden van het stadsdeel naar de ge-
meente, gaat ook de verantwoordelijkheid over school-
gebouwen naar de gemeente. D66 heeft zich in Oost de 
afgelopen jaren hard gemaakt voor goede en duurzame 
schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat volgens 

Ouders nemen initiatief voor nieuw schoolplein De Pinksterbloem

(foto: 4pinksterbloem.wordpress.com) 
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de richtlijn ‘Frisse scholen’ van Agentschap NL. Hierin 
is al veel bereikt, maar moet tegelijkertijd ook nog veel 
gebeuren. D66 wil een vinger aan de pols houden en 
vindt dat de gemeente het innovatieve stadsdeelbeleid 
ten aanzien van schoolgebouwen moet overnemen.

Goede speelplekken en openbaar toegankelijke 
schoolpleinen.    D66 vindt kwaliteit bij speelplekken 
belangrijker dan kwantiteit. Liever een beperkt aantal 
goede speelplekken met uitdagende speeltoestellen dan 
veel speelplekken met enkele simpele speeltoestellen 
die uiteindelijk minder aantrekkelijk zijn voor kinderen 
en jongeren. Om sociale controle te vergroten zouden 
speeltoestellen vooral op pleinen geconcentreerd kun-
nen worden.

Schoolpleinen zouden niet alleen tijdens schooluren 
een plek om te spelen moeten bieden aan kinderen, 
D66 is voor openbaar toegankelijke schoolpleinen die 
groen, duurzaam, veilig en voor kinderen uitdagend zijn 
ingericht. Bij de planvorming voor herinrichting van 
schoolpleinen kunnen kinderen en hun ouders betrok-
ken worden, zodat deze speelpleinen een belangrijke rol 
vervullen in het aanbod van speelplekken in de buurt.

Samenhang en kwaliteit in dagprogramma.    
D66 is groot voorstander van concepten als het in-
tegraal kindcentrum, de brede school en verlengde 
schooldag, waarbij naast het reguliere onderwijs dien-
sten worden aangeboden als kinderopvang en sport-, 
kunst- en cultuureducatie. Niet alle samenwerkings-
partners hoeven hierbij onder één dak te zitten. Ook in 
de buurt kunnen scholen, kinderopvangopvang, mu-
ziekschool, sportvereniging en anderen samenwerken 
voor een samenhangend dagprogramma voor kinderen.

kan veel rust opleveren voor kinderen en families. Het 
belangrijkste blijft echter een goede school. Een school 
moet vrijwillig kunnen kiezen of het zich al dan niet 
wil ontwikkelen tot een brede school of een school met 
een verlengde schooldag. Ook moet een school kunnen 
kiezen met welke partijen het in zee wil gaan. En ouders 
moeten zelf kunnen kiezen wat voor type school zij voor 
hun kind wensen.

Extra aandacht voor gezondheid en ontwik-
kelkansen.    Het stadsdeel blijft verantwoordelijk 
voor zogenoemde pluspakketten in het onderwijs. Dat 
zijn activiteiten bovenop reguliere onderwijs en de 
extra inzet om de ontwikkelingskansen van kinderen 
en jongeren te optimaliseren. Momenteel is deze extra 
inzet vastgelegd in de jeugd- en onderwijsagenda Jong 
in Oost (JOOST). Binnen de kaders van JOOST kunnen 
scholen zelf hun prioriteiten bepalen en beschikbare 

voortgezet moet worden, met daarbij wel meer aan-
dacht voor de gezondheid en ontwikkelkansen van 
kinderen. Zo moet intensiever worden ingezet op 
leesbevordering, techniekonderwijs en de bestrijding 
van obesitas.

Maatwerk in talentontwikkeling.    Binnen JOOST 
moeten zomer- en weekendscholen worden aangebo-
den om enerzijds leerachterstanden tegen te gaan en 
anderzijds excellentie te stimuleren. En waar JOOST nu 

-
delen voorziet, wil D66 dat kinderen en jongeren ook 
buiten school om via JOOST de mogelijkheid krijgen 
om hun talenten verder te ontwikkelen. Hierbij denkt 
D66 aan het beschikbaar stellen van vouchers aan ou-
ders en kinderen. Deze vouchers kunnen dan bij vooraf 
gescreende aanbieders worden verzilverd.

Meer aandacht voor terugdringen schooluitval. 
Om schooluitval onder jongeren tegen te gaan worden 
vanuit de gemeente leerplichtambtenaren ingezet. D66 
vindt dat hierbij onvoldoende uitgegaan wordt van de 
thuissituatie en directe omgeving van jongeren, zoals 
de omgang met verkeerde vrienden. Schooluitval van 
jongeren heeft hier vaak direct mee te maken. D66 
vindt dan ook dat het stadsdeel moet zorgen dat er een 
directe verbinding wordt gemaakt tussen de inzet van 
leerplichtambtenaren en het lokale welzijnswerk.

Meer stageplekken en betere begeleiding.    
Net als overal in de stad is er in Oost, met name in het 
voortgezet onderwijs en in het MBO, een tekort aan 
stageplekken en goede begeleiding van stagiairs. Stages 
zijn essentieel om werkervaring op te doen, praktijk-
vaardigheden te vergroten en kennis te maken met 
(potentiële) werkgevers. Leerlingen zonder goede stage-
ervaring blijken een veel grotere kans op schooluitval te 
hebben.

D66 vindt dat het stadsdeel een actieve rol moet spelen 
in het creëren van stageplaatsen en het koppelen van 
bedrijven en stagiairs. Waar opleidingen tekortschieten 
in de begeleiding van stagiairs en bedrijven, moet het 
stadsdeel (tijdelijk) ondersteuning bieden en het MBO 
actief wijzen op hun verantwoordelijkheid op dit ter-
rein.
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Kunst en cultuur
In het stadsdeel ligt de focus van het kunst- en cultuurbeleid op de 
ontwikkeling van de creativiteit en artistieke talenten van kinderen en 
jongeren – zowel binnen als buiten de school – en gemeenschapskunst 
(community art). D66 is voor een hogere kwaliteit van het aanbod en 
ondernemende culturele instellingen. D66 wil:
> Meer kwaliteit in kunst- en cultuurbeleid
> Transparante subsidieverlening
> Aanbod- én vraagsubsidie
> Behoud lokale bibliotheekfunctie
> Goede theaters in de buurt
> Maatwerk voor monumenten

Meer kwaliteit in kunst- en cultuurbeleid.    D66 
vindt dat het kunst- en cultuurbeleid van stadsdeel 
meer focus op kwaliteit moet hebben. Zodoende moet 
dit niet langer gedeeltelijk bij het welzijns- en onder-
wijsbeleid worden ondergebracht, maar in zijn geheel 
onder het domein Kunst & Cultuur vallen. Dit geldt ook 
voor onderwerpen als cultuuronderwijs, talentontwik-
keling van kinderen en jongeren en community art. Veel 
meer dan nu moet bij ingewikkelder of stadsdeelover-
stijgende kunst- en cultuuraangelegenheden, zoals 
bijvoorbeeld subsidieadviezen, gebruik gemaakt worden 
van de expertise van het Amsterdams Fonds voor de 
Kunsten (AFK) en de Kunstraad.

Transparante subsidieverlening.    Het subsidiebe-
leid voor kunst en cultuur van het stadsdeel is afgelopen 
jaren verbeterd, mede dankzij de inzet van D66. Zo is 

er nu meer aandacht voor ondernemerschap en eigen 

breed samengestelde cultuurcommissie geadviseerd. 
D66 vindt dat het huidige proces aanzienlijk transpa-

gebruik te maken van verregaande digitalisering. De 
werkwijze van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten 
kan hierbij als voorbeeld dienen.

Aanbod- én vraagsubsidie.    D66 vindt dat het 
stadsdeel de ontwikkeling van creatieve en artistieke 

-
nisatorisch moet ondersteunen. D66 is voorstander 
van zowel subsidie van de aanbodkant – aan scholen 
en zogenaamde jongerenproductiehuizen zoals Club 
JACO of Nowhere – als subsidie van de vraagzijde. Dat 
kan bijvoorbeeld met vouchers die ouders en jongeren 
naar eigen inzichten bij gescreende aanbieders kunnen 
besteden. Hiermee krijgen kinderen en jongeren meer 
keuzemogelijkheden en worden aanbieders gestimu-
leerd hoge kwaliteit te leveren.

Behoud lokale bibliotheekfunctie.    Kinderen 
worden in bibliotheken, mede door activiteiten als voor-
leesuren, uitgedaagd om te lezen. Voor ouderen en min-
der draagkrachtigen heeft een bibliotheek vaak ook een 
sociale functie. D66 zal zich zodoende kritisch opstellen 
ten opzichte van eventuele plannen vanuit de gemeente 
die leiden tot een verdere afbraak van de bibliotheek-
structuur in het stadsdeel. Tegelijkertijd moedigt D66 
bewonersinitiatieven aan als de Flexbieb op IJburg, 
openbare boekenkasten zoals op de Weesperzijde en 
schoolbibliotheken die openbaar zijn.

Goede theaters in de buurt.    D66 hecht er belang 
aan dat er goede theaters zijn in de buurten die ruimte 

De Flexbieb op IJburg (foto: Flexbieb) 
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bieden aan schoolklassen en lokale culturele groepen 
en producenten en die een laagdrempelig aanbod voor 
de buurt verzorgen. D66 is voorstander van cultureel 
ondernemerschap, ook in beheer en exploitatie van 
theaters. Dat betekent dat D66 vindt dat theaters alle 
mogelijkheden moeten hebben voor commerciële ver-
huur en zelfstandige horeca.

Maatwerk voor monumenten.    D66 wil dat 
waardevolle en bijzondere monumenten goed worden 
beschermd, maar dat er ook voldoende vrijheid en 

ook in de toekomst nuttig te gebruiken. Daarbij moet 
gedacht worden aan meer aandacht en maatwerk voor 
duurzaamheid van panden en de verbetering van de 
woon- en gebruiksfunctie aangezien monumentale 
panden vaak ook gewoon woonhuizen zijn. Amsterdam 
heeft veel van zijn monumentale pracht juist te danken 
aan het feit dat authentieke panden werden aangepast 
aan de eigentijdse eisen van de gebruikers. Door de 
strenge en vaak tegenstrijdige regelgeving is dat nu 
vrijwel onmogelijk.

Het Badhuistheater in de Boerhavebuurt (foto: Badhuistheater) 
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Sport en recreatie
Steeds meer Amsterdammers sporten en Oost behoort tot de stadsde-
len met het hoogste percentage inwoners dat regelmatig sport. Dat is 
goed nieuws, het levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van 
mensen en aan sociale interactie. D66 wil:
> Stimulering van sport onder kinderen en jongeren
> Voldoende sportfaciliteiten
> Slimme sportparken
> Goede zwemmogelijkheden
> Parken en groene routes beter inrichten op sporters
> Private sportevenementen en festivals faciliteren
> Recreatievoorzieningen voor kinderen faciliteren
> Goed onderhouden multifunctionele parken

Stimulering van sport onder kinderen en jon-
geren.    D66 hecht er veel belang aan dat kinderen 
en jongeren aan sport doen. Immers, kinderen die veel 
bewegen en sporten zijn later als volwassene gezonder 
en vaker sportief actief. Daarnaast draagt sporten bij 
aan gezond opgroeien en het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden. Naast kwalitatief sportonderwijs moet 
het stadsdeel samenwerking tussen scholen en sport-
verenigingen uit de buurt stimuleren om sportdeelname 
onder kinderen te bevorderen. Scholen kunnen verder 
aangemoedigd worden zich actiever in te zetten voor 

kunnen opbrengen, bijvoorbeeld door te wijzen op de 
scholierenvergoeding of door voor het kind een bijdrage 
uit het Jeugdsportfonds aan te vragen.

Voldoende sportfaciliteiten.    Er moeten voldoen-
de sportfaciliteiten in het stadsdeel zijn. D66 wil dat de 
faciliteiten beter aansluiten bij de behoefte van bewo-
ners en dat de faciliteiten die vanuit gemeenschaps-

Prioriteit ligt bij faciliteiten waar kinderen gebruik van 
maken. Daarnaast moeten de investeringen per sporter 
proportioneel zijn. D66 heeft geen bezwaar tegen com-
merciële exploitatie van sportaccommodaties, mits met 

-
kelijk blijven.

Slimme sportparken.    D66 is voorstander van 
‘slimme sportparken’: sportparken waarbij sportvelden 
en sportaccommodaties worden gebruikt door meer-
dere sportverenigingen en verenigingen ook verder 
samenwerken. Bijvoorbeeld in de exploitatie van de 
sportaccommodaties, parkeerbeleid, gezamenlijke 
afvalinzameling en in verduurzaming van het sportpark, 
bijvoorbeeld door de toepassing van zonnepanelen en 
LED-verlichting.

Goede zwemmogelijkheden.    Oost beschikt over 
een goed binnen- en buitenzwembad (Sportfondsenbad 
Oost en Flevoparkbad). De baden bieden zwemmers het 
hele jaar door voldoende mogelijkheid voor recreatief 
zwemmen. Het Flevoparkpad trekt op dit moment 
echter te weinig bezoekers voor een gezonde exploitatie. 
D66 ziet wel veel mogelijkheden voor het Flevoparkbad 
om bezoekers te trekken en vindt dat hier al op korte 
termijn aan gewerkt moet worden.
Uit onderzoek naar zwembehoefte in het stadsdeel 

dameszwemmen, etc.), leszwemmen en schoolzwem-
De Buurtcamping in het Oosterpark
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men behoefte is aan meer zwemwater. D66 pleit voor 
een zwembad op IJburg, deze kan overigens ook door 
de markt gerealiseerd worden. Tegelijkertijd wordt er 
op steeds meer plekken in Oost in ‘open water’ gezwom-
men doordat de waterkwaliteit enorm is verbeterd. D66 
is er voorstander van dat dit recreatieve gebruik op zo-
veel mogelijk plekken wordt gefaciliteerd, bijvoorbeeld 
door het water goed toegankelijk te maken.

Parken en groene routes beter inrichten op 
sporters.    Een groot deel van de sporters in Oost 
maakt niet direct gebruik van een sportaccommodatie, 
maar sport in de openbare ruimte. Denk aan hardlo-
pers, wielrenners of deelnemers aan de bootcamps die 
steeds vaker in parken worden georganiseerd. Vooral 
de parken en de groene routes in het stadsdeel kunnen 
bij herinrichting beter ingericht worden voor sportief 
gebruik. Denk aan de plaatsing van watertappunten of 

Faciliteren private sportevenementen en festi-
vals.    D66 is voorstander van private initiatieven voor 
sportevenementen en festivals. Zij dragen bij aan de 
levendigheid in het stadsdeel en aan een divers aanbod 
van activiteiten op het gebied van cultuur, uitgaan en 
sport. Het organiseren van evenementen, waaronder 
festivals, moet makkelijker worden. Dit betekent goede 
informatievoorziening vanuit het stadsdeel en een 
goed bereikbare contactpersoon voor evenementen. 
Ook moeten regelgeving en vergunningprocedures 
en -tarieven afgestemd zijn op de aard (commercieel 
of niet-commercieel) en omvang van het evenement. 

Om evenementen te stimuleren om zelfvoorzienend 
en minder afhankelijk van subsidies te zijn, moet het 
mogelijk zijn een deel van de openbare ruimte tijdelijk 
af te sluiten en entree te heffen.

Faciliteren recreatie voor kinderen.    Oost kent 
ook waardevolle recreatievoorzieningen voor kinderen 
zoals kinderboerderijen en natuurspeelpark Jeugdland. 
Dergelijke voorzieningen moeten wat betreft D66 in 
stand gehouden worden. Private initiatieven die een 
bijdrage leveren aan het recreatieaanbod voor kinderen 
moeten door het stadsdeel gefaciliteerd worden.

Goed onderhouden multifunctionele parken. 
Oost heeft enkele prachtige parken, zoals het Ooster-
park, Park Frankendael, Diemerpark en het Flevopark. 
Deze parken bieden de inwoners een plek om buiten 
te zijn, te sporten en samen te komen. Ook worden de 
parken gebruikt voor markten als de Pure Markt in 
Frankendael en festivals als Appelsap in het Ooster-
park. D66 is voor goed onderhouden groene parken 
waar al deze functionaliteiten samen kunnen komen 
met behoud van voldoende groen en rust. Soms kan het 
multifunctioneel gebruik discussies opleveren. In dat 
geval wil D66 dat met alle belanghebbenden gezocht 
wordt naar een passende oplossing.

Sportvelden Diemerpark (foto: cerfon via Flickr)
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Zorg en welzijn
Op het gebied van zorg en welzijn zal er komende tijd veel op de stad 
afkomen. De verantwoordelijkheden voor begeleiding en verzorging 
uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ) komen bij ge-
meenten te liggen, net als de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg. 
Daarbij komt nog eens dat de budgetten voor deze zorg en welzijn ink-
rimpen. De gemeente zal hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor deze 
nieuwe taken. D66 is voorstander van ‘zorg voor elkaar waar mogelijk 
en hulp van de overheid waar nodig’ en wil in het stadsdeel aandacht 
voor bereikbare en toegankelijke zorg. Ook wil D66 dat het welzijnswerk 
goed aansluit op een samenleving waar meer initiatief bij burgers ligt én 
oog is voor waar ondersteuning nodig is. D66 wil:
> Zorg voor elkaar waar mogelijk en door de gemeente waar nodig
> Bereikbare en toegankelijke zorg
> Ondersteuning mantelzorgers
> Lokale welzijnsinitiatieven steunen
> Welzijnsorganisaties nieuwe stijl

foto: Marcel Oosterwijk
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Zorg voor elkaar waar mogelijk en door de 
gemeente waar nodig.    D66 wil graag bijdragen aan 
een samenleving die zo veel als mogelijk zelfredzaam 
is. Waar mensen niet in staat zijn zelf te voorzien in 
hun eigen behoefte wil D66 stimuleren dat netwerken 
om personen en gezinnen heen ondersteuning bieden. 
Daarnaast moeten mensen die echte (professionele) 
zorg nodig hebben, die niet door dergelijke netwerken 
geboden wordt, deze natuurlijk ontvangen via de daar-
voor bestaande zorgnetwerken.

Bereikbare en toegankelijke zorg.    Op stadsdeel-
niveau kan bijgedragen worden aan de bereikbaarheid 
en toegankelijkheid van zorg door goede informatie-
voorziening, doorverwijzing te organiseren en door 
aandacht te besteden aan signaleren van behoefte door 
partijen als welzijnswerk en scholen. D66 wil expliciet 
aandacht voor de kwaliteit van signalering en analyse 
van de zorgbehoefte. Het stadsdeel kan geld vrijmaken 
ter ondersteuning van professionals die verantwoorde-
lijk zijn voor signalering en analyse.

Ondersteuning mantelzorgers.    De veranderingen 
in de zorg zullen meer nadruk leggen op mantelzorg. 
D66 zet zich expliciet in voor het ondersteunen van 
mantelzorgers om te voorkomen dat deze uitvallen door 
overbelasting. Ondersteuning kan door zorg tijdelijk 
over te laten nemen door een beroepskracht of vrijwil-
liger. In een stadsdeel met veel alleenstaanden is het 
daarnaast niet vanzelfsprekend dat mantelzorg eenvou-
dig gevonden kan worden. Daarom pleit D66 voor een 
buddyconcept zoals dat bekend is binnen HIV-zorg en 
geestelijke gezondheidszorg. D66 omarmt initiatieven 
als ‘WeHelpen’ en het concept ‘Stadsdorp’, netwerken 
van vrijwilligers die ondersteuning bieden aan zorgbe-
hoevenden.

Lokale welzijnsinitiatieven steunen.    D66 steunt 
initiatieven die een bijdrage leveren aan het welzijn van 
een bepaalde groep of groepen, door middel van sociale 
participatie of zorg. Voorwaarde voor steun is uiteraard 
dat de initiatieven binnen de kaders van het welzijns-
beleid vallen. Er zijn steeds meer voorbeelden van 
dergelijke initiatieven, zoals Stadsdorp waarbij bewo-
ners in Amsterdam Zuid een netwerk hebben opgezet 
om ouderen in het stadsdeel te helpen met klusjes. Ook 
organiseren zij activiteiten waarmee vereenzaming of 
isolatie voorkomen wordt en bemiddelt het netwerk 
in diensten als grote klussen of thuiszorg. Het concept 
wordt nu op meerdere plekken in de stad gekopieerd.

Ook ziet D66 toekomst in buurthuizen die niet door 
een welzijnsorganisatie gerund worden, maar door 
bewoners zelf. Hiermee kan de programmering beter 
aansluiten op de behoefte vanuit de buurt. Een aanspre-
kend voorbeeld is buurthuis de Meevaart. Een ander 
mooi voorbeeld is de Makkie, een alternatieve betaal-
eenheid in de Indische Buurt. Door inzet voor de buurt 
en buurtbewoners kunnen zij Makkies verdienen die zij 
weer bij lokale bedrijven kunnen verzilveren.

Welzijnsorganisaties nieuwe stijl.    Tegelijkertijd 
wil D66 dat het welzijnswerk van welzijnsorganisaties 
zich meer richt op het ondersteunen van de kracht en 
het initiatief van bewoners. Daar zijn welzijnsorgani-
saties voor nodig die meebewegen met de tijd en zich 
specialiseren in welzijnswerk nieuwe stijl. Een voor-
beeld hiervan is het concept ‘Eigen Kracht-conferentie’. 
Daarbij wordt het netwerk rondom een persoon of gezin 
dat hulp nodig heeft gemobiliseerd, onder professio-
nele begeleiding en met ondersteuning waar nodig. In 
Nederland zijn veelbelovende bewegingen binnen het 
welzijnswerk die bijdragen aan dit welzijnswerk nieuwe 
stijl, zoals #Krachtproef.

D66 vindt dat in de contracten die het stadsdeel met 
welzijnsorganisaties afsluit aandacht voor deze werkstijl 
een vereiste moet zijn. Daarnaast wil D66 dat welzijns-
organisaties zich richten op welzijn en geen rol hebben 
in de uitvoering van lokaal kunst- en cultuurbeleid. In 
het stadsdeel zijn genoeg partijen die beter zijn in het 
organiseren van kunstzinnige en culturele activiteiten.

Repaircafé in door bewoners gerund Community Centrum De Meevaart 

(foto: Repaircafé) 
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Armoede
Het aantal mensen in het stadsdeel dat in armoede leeft is slechts 
minimaal toegenomen ondanks de crisis de afgelopen jaren. Toch 
blijft armoede een aandachtspunt. Eind 2012 kende Amsterdam-
Oost 18 procent minimahuishoudens. Ruim de helft hiervan waren 
alleenstaanden, een derde van de minimahuishoudens waren 
huishoudens met kinderen. Binnen de groep alleenstaanden zijn 
vooral ouderen en jongeren extra kwetsbaar. Ook zzp’ers vormen een 
kwetsbare groep. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt 
dat één op de acht zzp’ers in armoede leeft. Zzp’er krijgen door de 
crisis onvoldoende opdrachten, zijn vaak niet goed verzekerd tegen 
arbeidsongeschiktheid en bouwen geen pensioen op. D66 wil:
> Extra steun voor arme kinderen
> Samenwerking met private hulporganisaties en initiatieven 
> Vroege signalering
> Voldoende schuldhulpverlening
> Preventie van schuldhulpverlening 

Extra steun voor arme kinderen. D66 vindt het 
belangrijk dat kinderen niet de dupe worden van het 
gebrek aan geld in hun gezin. Ouders van deze kinderen 
kunnen een aanvraag doen voor de scholierenvergoed-
ing (jaarlijks 225 euro per basisschoolkind en 350 
euro voor kinderen op de middelbare school) die ze 
vrij kunnen besteden aan school-, sport- en culturele 
activiteiten van hun kind. Ook kunnen leerkrachten, 
maatschappelijk werkers, of andere professionals die 
betrokkenen zijn bij het kind, een bijdrage voor het kind 
vragen uit de aanvullende fondsen zoals het Jeugd-
sportfonds en het Jeugdcultuurfonds. 

Het is hierbij belangrijk dat deze professionals sig-
naleren dat een kind opgroeit in armoede. Aangezien 
het aantal gevallen van ‘stille armoede’ groeit, wil D66 
meer aandacht voor signalering van armoede bij gezin-
nen. Op signalering kan met inzet van welzijnswerk, 
bijvoorbeeld met de beproefde Eigen Kracht-conferen-
ties, gekeken worden waar mogelijkheden zijn voor een 
gezin om uit een situatie van armoede te komen of deze 
in ieder geval te verzachten.

In de steun voor kinderen die opgroeien in armoede ziet 
D66 op diverse punten ruimte voor verbetering. Kin-
deren hebben voor optimale ontwikkeling volgens D66 

ook behoefte aan een computer met internettoegang. 
Momenteel kunnen alleen ouders van middelbare 
scholieren een aanvraag doen voor een computer in 
huis met internettoegang. Om te voorkomen dat jonge 
kinderen een achterstand oplopen vindt D66 dat ook 
kinderen van de lagere school toegang tot een computer 
met internet thuis moeten hebben.

D66 wil dat er aandacht komt voor zwemles voor 
kinderen. Te veel Amsterdamse kinderen hebben geen 
zwemdiploma, dat is in ons waterrijke stadsdeel gevaar-
lijk. Momenteel wordt zwemles niet vergoed uit het 
Jeugdsportfonds, en ouders lijken vaak andere prior-
iteiten te stellen in het besteden van de scholierenver-
goeding. Schoolzwemmen kan een bijdrage leveren aan 
het voorkomen dat kinderen geen zwemdiploma halen, 
maar niet elke school biedt dit aan. D66 wil dat elke 
school, eventueel in samenwerking met andere scholen, 
schoolzwemmen aanbiedt. 
Tot slot heeft ieder kind in de ogen van D66 recht op 

moeten kunnen vragen. 

D66 vindt dat het stadsdeel particuliere initiatieven 
moet omarmen en faciliteren die gericht zijn op 
kinderen die leven in armoede. Een mooi voorbeeld 
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hiervan is de Buurtcamping die in 2013 voor het eerst in 
het Oosterpark werd georganiseerd. Deze camping werd 
mede georganiseerd voor gezinnen uit Oost die normaal 
niet met vakantie kunnen.

Samenwerking met private hulporganisaties en 
initiatieven. Zoals de hierboven genoemde Buurt-
camping zijn er meer private initiatieven en hulporgani-
saties die een belangrijke bijdrage leveren aan het leven 
van mensen met lage inkomens. Soms bieden zij zelfs 
een noodzakelijk vangnet. Denk aan de Voedselbank, 
het Leger des Heils, maar ook aan Nationaal Fonds 
Kinderhulp. Ook zijn er voorbeelden van publiek-
private samenwerking als het Pact van Amsterdam, 
Fonds Bijzondere Noden, en het Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds. D66 vindt het belangrijk dat de ge-
meente en het stadsdeel samenwerken met deze private 
initiatieven en hulporganisaties.

Vroege signalering. D66 wil dat verschillende 
partijen in het stadsdeel actief samenwerken om 
armoede en schuldenproblematiek tijdig te signaleren. 
Zo kunnen woningcorporaties, zorgverzekeringen en 
energiebedrijven melding maken als klanten gedurende 
enkele maanden de rekening niet betalen. Ook scholen 
en welzijnsorganisaties kunnen armoede signaleren. 
Momenteel is in Amsterdam de Vroeg Eropaf! methode 
actief die inzet op samenwerking tussen bovenstaande 
partijen. Na melding worden mensen die betaling-
sachterstanden hebben preventief bezocht ter vermi-
jding van verdere achterstand. D66 vindt een goede en 
tijdige signalering van armoede en schulden belangrijk, 
maar is kritisch op het waarborgen van privacy bij 
dergelijke werkwijzen.

Voldoende schuldhulpverlening. Aanvragen voor 
schuldhulpverlening zijn na een eerdere daling afgelo-
pen paar jaren explosief toegenomen. Momenteel kent 
de schuldhulpverlening in Oost een wachtlijst. Na het 
krijgen van hulp duurt het vaak nog driekwart jaar 

worden. Dat kan beter. D66 vindt dat er voldoende 
schuldhulpverlening beschikbaar moet zijn en dat de 
hulpverlening sneller effectief moet zijn. Het stadsdeel 
koopt schuldhulpverlening in en kan hier dan ook eisen 
aan stellen.

Preventie van schuldhulpverlening. Het stads-
deel moet inzetten op het voorkomen dat mensen in 
de schuldhulpverlening terechtkomen. Naast goede 
informatievoorziening op de eigen website en in het 
stadsdeelkantoor, kan preventie gericht worden ingezet 
op bepaalde groepen. Zo kan preventie van schulden 
bij jongeren beginnen bij budgetlessen op scholen. 
Ouderen kunnen via het welzijnswerk budgetcursussen 
aangeboden krijgen. 

Voor preventie van armoede onder zzp’ers zou het 
stadsdeel een rol kunnen spelen door in de aanbested-
ingsregels inzet van lokale zelfstandig ondernemers als 
positief criterium op te nemen. Hiermee maken zzp’ers 
een grotere kans op opdrachten. Ook kan het stadsdeel 
actief contact onderhouden met lokale ondernemer-

snetwerken en voorlichting (bijvoorbeeld via de Kamer 
van Koophandel) faciliteren over mogelijkheden van 
collectieve verzekeringen (zoals Broodfondsen), work-
shops en cursussen en andere bestaande netwerken 
voor onderlinge samenwerking.
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foto:Sebastiaan ter Burg via Flickr
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De winst van groene groei

>  Meer modale woningen en woningen 
voor stadsgezinnen

> Ruimte voor bewonersinitiatieven
> Meer aandacht voor duurzaamheid

Oost is een stadsdeel dat volop in ontwikkeling is. Zo wordt 
op verschillende plekken gewerkt aan grote bouwprojecten 
of is grootschalige ontwikkeling van gebieden gepland. Deze 
ontwikkelingen voorzien in een behoefte naar woningen en zullen 
een impuls zijn voor bedrijvigheid in het stadsdeel. In deze projecten 
wil D66 meer aandacht voor modale huurwoningen en woningen 
voor stadsgezinnen. Met het oog op de krappe woningmarkt en het 
beperken van overlast vindt D66 het daarnaast belangrijk dat het 
bouwtempo bij zulke grote ontwikkelingen op peil blijft of verhoogd 
wordt.
D66 wil ook ruimte voor kleinschaliger groei: (tijdelijke) initiatieven 
van bewoners(groepen) en ondernemers, verbetering van de 
leefbaarheid en het toekomstperspectief van buurten en groei van 
creatieve en innovatieve bedrijven en kennisinstellingen.
D66 wil tot slot meer aandacht voor duurzaamheid in de groei van 

en elektrische voertuigen, prioriteit geven en energiebesparing en 
alternatieve energieopwekking stimuleren.
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Luchtkwaliteit , energie, afval en klimaat
D66 wil een schone, groene en gezonde stad, die toekomstbestendig is. 
Speerpunten zijn daarbij:
> Betere luchtkwaliteit
> Elektrisch vervoer stimuleren
> Initiatieven voor energiebesparing of -opwekking ondersteunen
> Mogelijkheden gescheiden afvalinzameling vergroten
> Aandacht grondwateroverlast Watergraafsmeer
> Groene daken
> Natuur en biodiversiteit verankeren in beleid

Betere luchtkwaliteit.    Schone lucht is geen luxe, 
maar een basisbehoefte voor iedere Amsterdammer. 
Terwijl Nederlanders gemiddeld een jaar korter leven 
door de gevolgen van luchtvervuiling, is Amsterdam 
nu een zwarte vlek op de kaart, en is de Wibautstraat 
één van de 20 vuilste straten in Nederland. D66 wil 
meer transparantie in metingen, heldere en meetbare 
doelstelling voor de verbetering van de luchtkwaliteit en 
maatregelen voor de meest vervuilde straten van Oost.

Elektrisch vervoer stimuleren.    Elektrisch 
vervoer kan een bijdrage leveren aan de vermindering 
van CO2-uitstoot. In Amsterdam zijn diverse partijen 
actief op het gebied van duurzaam vervoer. Denk aan de 
deelauto’s van Car2Go, maar ook aan Mokum Mariteam 
dat goederenvervoer over water aanbiedt met elektri-
sche boten. D66 ziet mogelijkheden voor het realiseren 
van een goederenoverslagpunt op Zeeburgereiland 
waar goederen, aangevoerd vanaf de A10, overgela-
den kunnen worden op elektrische boten voor verdere 

verspreiding over de stad. Ook voor personenvervoer, 
bijvoorbeeld van toeristen, kan Zeeburgereiland met de 
al aanwezige P+R een overstappunt zijn voor duurzame 
vormen van vervoer de stad in: tram en elektrische 
boten of busjes. D66 vindt dat het stadsdeel zich als een 
meewerkende partner moet opstellen voor partijen die 
initiatief nemen om vervoer in de stad te verduurza-
men. Dit geldt ook voor bewoners die initiatief nemen 
om over te stappen op elektrische auto’s en scooters. 
Het stadsdeel kan partijen en bewoners faciliteren door 
bijvoorbeeld de plaatsing van oplaadpunten of voorrang 
bij parkeervergunningen.

Initiatieven voor energiebesparing of -opwek-
king ondersteunen.    D66 wil dat stad en stadsdeel 
meer ruimte maken voor nieuwe energie, inzetten op 
energiebesparing en het minimaliseren van schade-
lijke uitstoot. Initiatieven van bewoners, ondernemers 
en bedrijven zijn hier de sleutel in. D66 wil daarom 
keuzevrijheid voor bewoners en ondernemers in hoe zij 
in de eigen energie voorzien. Ook wil D66 initiatieven 
voor energiebesparing en eigen energieopwekking actief 
ondersteunen en bevorderen.

Gescheiden afvalinzameling belangrijk.    Met 
betrekking tot afvalinzameling is D66 voorstander van 
het vergroten van mogelijkheden om afval te scheiden. 
Zeker gezien de groeiende trend dat afval niet meer al-
leen wordt gezien als restproduct maar ook als grond-
stof. De compactheid van de stad beperkt alleen vaak 
de mogelijkheden van gescheiden afvalinzameling. Aan 
slimme initiatieven van particulieren, bewoners of be-
drijven om afval gescheiden in te zamelen zonder over-
last te veroorzaken, moet het stadsdeel zoveel mogelijk 
medewerking aan verlenen. Denk bijvoorbeeld aan door 
bewoners beheerde buurtcompostbakken.

Aandacht grondwateroverlast Watergraafs-
meer.    De Watergraafsmeer is van oudsher een 
kwetsbaar gebied door haar lage ligging. Veranderingen 

Car2Go (foto:Ludovic Hirlimann via Flickr)
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in het klimaat, waaronder heviger regenval, zorgen voor 
een uitdaging voor het waterbeheer. Er moet blijvend 
aandacht zijn voor de grondwateroverlast en gewerkt 
worden aan concrete maatregelen om deze tegen te 
gaan en een klimaatbestendige Watergraafsmeer te 
realiseren.

Groene daken.    Groen in de stad verdient zich dub-
bel en dwars terug. Groen compenseert namelijk voor 
een deel de CO2-uitstoot, vangt water op, dempt geluid 
en koelt en vermindert de concentratie van stikstof en 

groene platte daken te creëren en wil dit in het stads-
deel stimuleren door in te zetten op groene daken bij 
gemeentelijk vastgoed en informatievoorziening op dit 
gebied voor particulieren en bedrijven.

Natuur en biodiversiteit.    D66 erkent het belang 
van natuur en biodiversiteit. D66 wil daarom dat de 
waarden van natuur en biodiversiteit integraal veran-
kerd worden in beleid. Ook moet er slimmer gebruik 
worden gemaakt van de voordelen die de natuur biedt 
op het gebied van woon- en leefklimaat. Hierbij valt te 
denken aan tijdelijke natuur op braakliggende ter-
reinen, slim omgaan met maai- en snoeibeleid om 
naast mooie bermen ook verschillende diersoorten te 
beschermen. Verder kan de natuur ingezet worden om 

verbeteren.
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Ondernemen en werken
Oost is een ondernemend stadsdeel. De lokale economie kenmerkt zich 
door veel kleine bedrijven, voornamelijk in de zakelijke dienstverlening 
en creatieve sector. D66 wil:
>  Het stadsdeel als faciliterende en betrouwbare partner voor 

ondernemers
> Oost als warm thuis voor creatieve en duurzame ondernemers
> Ambachten en maakindustrie zijn onderdeel straatbeeld
> Focus op kernwinkelgebieden
> Stimuleren van zelfstandige en speciale markten
> Breed en gevarieerd aanbod horeca mogelijk maken
> Aandacht voor overlast en veiligheid informele hotels
> Toerisme als economische impuls
> Grote werkgevers koesteren en verbinden met de buurt

Stadsdeel faciliterende partner voor onderne-
mers.    Ondernemende mensen zijn de spil van de 
lokale economie in Oost. D66 wil dat het stadsdeel een 
faciliterende en betrouwbare partner is voor onderne-
mers en bedrijven en ruimte biedt aan ondernemen. 
Het stadsdeel hoeft niet te denken voor ondernemers, 
dat kunnen zij zelf wel. Vanuit deze houding vindt 
D66 dan ook dat het stadsdeel duidelijke regels moet 
hanteren, deze helder moet communiceren en de regels 
zoveel mogelijk moet beperken tot het echt noodzakelij-
ke. Regels die uiteraard moeten bijdragen aan een gelijk 
speelveld voor alle ondernemers.

Warm thuis voor creatieve en duurzame onder-
nemers.    Oost kent een sterke creatieve sector die 
met een veelheid aan initiatieven een belangrijke bij-
drage levert aan de levendigheid in en de aantrekkelijk-
heid van Oost. D66 wil dat Oost een warm thuis is voor 
creatieve ondernemers. Daar hoort een goed aanbod 
van broedplaatsen, ateliers en culturele voorzieningen 
zoals podia en expositieruimtes bij.

Tegelijkertijd groeit het aantal duurzame ondernemers 
in Amsterdam, en ook in Oost. Oost kan met de aanwe-
zigheid van grote onderwijsinstellingen en Sciencepark 
verder bouwen aan een ideale infrastructuur voor in-
novatieve duurzame ondernemers.

Ambachten en maakindustrie onderdeel straat-
beeld.    D66 vindt de aanwezigheid van ambachten en 
maakindustrie belangrijk in het stadsdeel. Ambachten 
leveren een substantiële bijdrage aan de (lokale) econo-

mie en zijn vaak een bron van creativiteit en innovatie. 
D66 wil dat de ambachten en de maakindustrie die geen 
overlast veroorzaken voor de woonomgeving niet weg-
gestopt zijn op een bedrijventerrein, maar meer zicht-
baar worden in het stadsdeel. Zoals Bakkerij Hartog zijn 

Werkcentrum Amsterdam in de Indische Buurt. In 
bestemmingsplannen moet hier ruimte voor geboden 
worden. Het meer zichtbaar maken van ambachten 
kan een bijdrage leveren aan levendigheid in de stad 
en de interesse van jongeren in ambachtsopleidingen 
stimuleren.

Focus op kernwinkelgebieden.    Net als overal 
in Nederland hebben de winkelgebieden in Oost het 
lastig. Dit komt door de economische crisis, maar ook 
door structurele veranderingen als internetwinkelen. 
D66 vindt dat het stadsdeel zich in haar activiteiten 
moet concentreren op de kernwinkelgebieden in Oost: 
Dapperbuurt, Javastraat, Oostpoort/Linneausstraat/
Middenweg, Christiaan Huygensplein, Winkelcentrum 
IJburg en Winkelcentrum Brazilië. Het stadsdeel kan 
in kernwinkelgebieden een rol spelen als vastgoedcoör-
dinator en pandeigenaren en geïnteresseerde onder-
nemers met elkaar verbinden. Waar buiten de kern-
winkelgebieden winkelpanden leegkomen moeten deze 
makkelijk van functie kunnen veranderen.

Winkelstraatmanagement moet in de visie van D66 
vanuit ondernemers komen. Het stadsdeel kan dit 
natuurlijk wel stimuleren en actief met ondernemers 
samenwerken. D66 is voorstander van Bedrijven 
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Investeringszones. Dat zijn speciale zones waarbinnen 

voor de uitvoering van een businessplan voor het ge-
bied. Deze zones worden, zoals de wet het voorschrijft, 
voor een bepaald gebied ingesteld op verzoek van 
ondernemers zelf en na een draagvlakmeting onder alle 
ondernemers in het gebied.

Stimuleren van zelfstandige en speciale mark-
ten.    In Oost bevindt zich een van de bekendste mark-
ten van Nederland, de Dappermarkt. De Pure Markt 
bezoekt maandelijks Park Frankendael en heel even had 
IJburg een eigen markt. D66 is voorstander van zelf-
standige markten met gelijke kansen voor alle onderne-
mers. Deze ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor 
stroom en schoonmaak. Beginnende marktkooplieden 
moeten, bijvoorbeeld op de Dappermarkt, net zoveel 
kans hebben op een kraam als gevestigde ondernemers. 
D66 is nog steeds een voorstander van een markt op 
IJburg. Als er in Oost initiatieven genomen worden 
voor speciale markten als ZuiderMRKT, een door bewo-
ners gerunde biologische markt in Zuid, staat D66 hier 
welwillend tegenover.

Breed en gevarieerd aanbod horeca mogelijk 
maken.    Oost bruist en de lokale horeca speelt daar 
een grote rol in. In Oost kan je de gehele nacht dansen 
in Trouw, trekken restaurants als Rijssel, BAUT en 
Wilde Zwijnen klandizie uit de hele stad en zijn er veel 
buurtcafeetjes en buurtrestaurants. D66 is een groot 
voorstander van een breed en gevarieerd aanbod van 
horeca in het stadsdeel. Een helder horecabeleid, met 
ruimte voor ondernemen, duidelijke regels en goede 
handhaving draagt hieraan bij. Tijdelijke horeca, zoals 
BAUT, Polder, Bad Buiten en de Magneetbar, kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling van 
gebouwen of gebieden waarvoor uiteindelijk een nieuwe 
invulling is voorzien. D66 vindt dan ook dat het stads-
deel initiatieven voor tijdelijke horeca in deze context 
moet faciliteren.

Aandacht voor overlast en veiligheid informele 
hotels.    Verhuur van (kamers in) woningen via plat-
forms als Airbnb en Wimdu draagt bij aan een steeds 
groter wordende informele hotelmarkt. Volgens D66 is 
dit kenmerkend voor de digitaliserende en zelforganise-
rende maatschappij. Voor de stad is deze ontwikkeling 
soms zelfs positief aangezien sommige verhuurders 
de inkomsten nodig hebben om te voorkomen dat ze 
(tijdelijk) op de bijstand terug moeten vallen. D66 vindt 
echter wel dat er heldere regels moeten komen voor het 
tegengaan van overlast door gasten van deze informele 
hotels, voor de veiligheid in deze informele hotels en 
voor het waarborgen van een gelijk speelveld voor alle 
B&B-ondernemingen in Oost.

Toerisme als economische impuls.    De groei van 
formele en informele hotels in het stadsdeel dragen er-
aan bij dat Oost steeds bekender wordt als toeristische 
bestemming binnen Amsterdam. D66 vindt dit een 
mooie ontwikkeling aangezien toerisme een bijdrage 
levert aan de lokale economie en het draagvlak voor 
voorzieningen. Wel moet kritisch gekeken worden naar 

de uitbreiding van het aantal hotels in het stadsdeel. 
Nieuwe hotels moeten passen bij het karakter van de 
directe omgeving. Zo is D66 bijvoorbeeld tegen de 
komst van grootschalige budgethostels in woonbuur-
ten. Verder juicht D66 initiatieven toe als MikinOost, 
gebiedspromotie door een ondernemer via een website 
en op vele locaties verkrijgbare plattegronden. Gebied-
spromotie is in de ogen van D66 geen prioriteit van het 
stadsdeel, wel kan het initiatieven van ondernemers 
hiertoe ondersteunen.

Grote werkgevers koesteren en verbinden met 
de buurt.    In Oost zijn enkele grote werkgevers ge-
vestigd, denk aan de bedrijven en onderwijsinstellingen 
gevestigd op de Omval, Sciencepark en aan de Wibaut-
straat en aan het OLVG, een van de grootste werkgevers 
van de stad. D66 wil deze bedrijven uiteraard graag 
vasthouden, nieuwe bedrijven verwelkomen en een 
binding van deze bedrijven met de buurt stimuleren. 
Naast een bijdrage aan lokale werkgelegenheid bieden 
zij kansen voor stageplaatsen waaraan een groot tekort 
is. Het stadsdeel moet een goede gastheer zijn voor deze 
bedrijven en verbindingen leggen tussen bedrijven, 
lokale onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties.

Wibautstraat (foto: jpmm via Flickr)
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Stedelijke ontwikkeling
Oost kent een enorme variëteit aan buurten met elk hun eigen 
kwaliteiten, sfeer en bewoners. Daarnaast worden in Oost nog volop 
nieuwe buurten gebouwd. D66 koestert de diversiteit van buurten en 
vindt dat de visie van bewoners op de ontwikkeling van hun buurt een 
uitgangspunt moet zijn bij grootschalige interventies. D66 wil:
> Een visie voor elke buurt, opgesteld met belanghebbenden
> Aandacht voor Betondorp, Jeruzalem en Amsteldorp
> Herinrichting omgeving Muiderpoortstation
> Betere bereikbaarheid IJburg
> Verbetering verkeersafwikkeling rondom Amstelstation. 

Elke buurt een visie, opgesteld met belang-
hebbenden.    De stedelijke structuurvisie schetst 
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad en 
dus ook de kaders voor de ontwikkeling van Oost. Op 
hoofdlijnen onderschrijft D66 de structuurvisie. Andere 
kaders voor ontwikkeling worden gesteld door bestem-
mingsplannen. Tussen de structuurvisie en bestem-
mingsplannen zit een groot gat. Bestemmingsplannen 
beschrijven vaak de huidige situatie, gaan weinig in op 
de toekomstige ontwikkeling van een buurt en worden 
bij grootschalige plannen gewijzigd. Als er plannen wor-
den gemaakt voor grote projecten, zoals bijvoorbeeld de 
Amstelcampus, zijn er weinig lokale kaders die richting 
geven.

Bewoners worden bij de planvorming betrokken, maar 
vaak ligt er dan al zoveel vast dat de vraag kan worden 
gesteld wat de werkelijke bijdrage van de inzet van 
bewoners is of wat de werkelijke invloed van bewoners 
op de planvorming is. D66 is dan ook van mening dat 
er, aanvullend op de structuurvisie en de huidige be-
stemmingsplannen, voor elke buurt een visie opgesteld 
zou moeten worden die de identiteit van het gebied 
beschrijft en het ontwikkelingsperspectief voor de buurt 
schetst. D66 wil dat deze visie op hoofdlijnen het resul-
taat is van samenwerking tussen stadsdeel, bewoners en 
ondernemers en gemeente. Een visie die richtingwijzers 
biedt aan ontwikkelingen in de betreffende buurt.

In het huidige economische klimaat kan volgens D66 
niet grootschalig aan de slag gegaan worden met het 
opstellen van dergelijke buurtvisies, maar er kan staps-
gewijs mee gestart worden, te beginnen bij buurten die 
op termijn te maken krijgen met grote ontwikkelingen. 
Ook staat D66 open voor initiatieven van bewoners om 
zelf een visie voor de eigen buurt te maken.

Aandacht voor Betondorp, Jeruzalem en Am-
steldorp.    De buurten Betondorp, Tuindorp Franken-
dael/Jeruzalem en Amsteldorp zijn echte woonbuurten. 
Er zijn weinig voorzieningen als winkels en horeca en 
steeds meer winkels sluiten hun deuren. De wonin-
gen in deze buurten zijn over het algemeen klein en 
verouderd, de bevolking vergrijst en er wonen gemid-
deld veel mensen met lage inkomens. Tegelijkertijd zijn 
het mooie groene tuindorpen. D66 hecht belang aan 
buurten die qua bevolking in balans zijn: een gemengde 
bevolking als het gaat om leeftijd en inkomen. Bij deze 
wijken lijkt die balans uit het oog te raken. D66 vindt 
dat er voor deze buurten een ontwikkelingsperspectief 
opgesteld moet worden waarbij de aandacht uitgaat 
naar mogelijkheden om deze buurten ook aantrekkelijk 
te maken voor nieuwe doelgroepen als gezinnen. Denk 
bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van het samen-
voegen van woningen of op- en uitbouw van woningen.

Betondorp (foto: Klaas Vermaas via Flickr)
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Herinrichting omgeving Muiderpoortstation. 
Het gebied rondom het Muiderpoortstation is rommelig 
en de verkeerssituatie bij de Wijttenbachstraat/Insulin-
deweg onoverzichtelijk en onveilig. Het Oosterspoor-
plein is voor treinreizigers de entree van Tuinwijck en 
het nieuwe Oostpoort en zou een stuk aantrekkelijker 
kunnen worden ingericht. D66 vindt dat, zodra de be-
schikbare middelen van de gemeente het toelaten, aan 
de slag moet worden gegaan met herinrichting van de 
omgeving van het Muiderpoortstation. Kleine ingrepen 
moeten in de tussentijd de verkeersveiligheid verbete-
ren.

Betere bereikbaarheid IJburg.    De bereikbaarheid 
van IJburg is ook een belangrijk aandachtspunt voor 
D66. De Nuonweg moet open blijven, in ieder geval tot 
2020 als de werkzaamheden aan de A1 voor een betere 
verbinding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere 
gereed zijn. D66 is voor het doortrekken van tramlijn 7 
en 14 bij het Flevopark naar Zeeburgereiland en IJburg, 
waarmee IJburg niet alleen een tramverbinding met 
Centraal Station heeft, maar ook met de rest van de 

gerealiseerd tussen het Oostelijk Havengebied en het 
-

ding tussen IJburg en het centrum van de stad.

Verbetering verkeersafwikkeling rondom 
Amstelstation.    In de spits ontstaan er nu regel-
matig opstoppingen bij de Spaklerweg-rotonde bij het 

-
punten rondom het Amstelstation erg hoog. In het 
Amstelkwartier worden op termijn bijna 4.000 wonin-
gen gebouwd. D66 wil, met het oog op de toename van 
verkeer door de realisatie van Amstelkwartier, aandacht 
voor de verbetering van de verkeersafwikkeling rondom 
Amstelstation.

Rondom Muiderpoortstation (foto: Alper Çuğun via Flickr)
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Bouwen en wonen
Stadsdeel Oost kent een enorme variëteit aan buurten met elk een 
eigen karakter. Met die verscheidenheid zou iedereen zijn of haar ideale 
stedelijke woonbuurt in Oost moeten kunnen vinden. Dat wil echter nog 
niet zeggen dat het aanbod van woningen in die buurten ook aansluit 
op de vraag naar woningen. In de programmering van nieuwbouw en 
grootschalige renovatie in het stadsdeel is er voor D66 dan ook een 
aantal aandachtspunten: 
> Oost moet blijven bouwen
> Meer modale huurwoningen
> Meer woningen voor gezinnen en jongeren
> Toegankelijke woningen
> Verbouwvrijheid
> Zelfbouw 
> Energiezuinige en duurzame gebouwen
D66 pleit verder gemeentebreed voor keuzevrijheid voor woningei-
genaren tussen erfpacht of eigen grond. 

Oost moet blijven bouwen.    Oost is een stadsdeel 
dat volop in ontwikkeling is. Zo wordt op verschillende 
plekken gewerkt aan grote bouwprojecten of is groot-
schalige ontwikkeling van gebieden voorzien. Denk 
aan Oostpoort, Amstelkwartier, het gebied rondom het 
Amstelstation, Eenhoorngebied, Sciencepark, Cru-
quius, Zeeburgereiland en IJburg. Deze ontwikkelingen 
voorzien in een behoefte naar woningen en zullen een 
impuls zijn voor bedrijvigheid in het stadsdeel. Met het 
oog op de krappe woningmarkt en het beperken van 
overlast vindt D66 het ook belangrijk dat het bouw-
tempo bij zulke grote ontwikkelingen op peil blijft of 
verhoogd wordt.

Meer modale huur.    Huishoudens met een inkomen 
boven de €34.000 komen niet langer in aanmerking 
voor een sociale huurwoning. Voor wie überhaupt in 
aanmerking komt voor een hypotheek, zijn woningen 
in Oost bijna niet betaalbaar. De gemiddelde prijs 
voor een appartement in Oost is €230.000. Voor een 
hypotheek voor een woning van die prijs is al snel een 
jaarinkomen van €50.000 nodig. Het komt er dus in 
de praktijk op neer dat middeninkomens vaak zijn 
aangewezen op particuliere huur. In die markt begint de 
prijs van een appartement veelal bij €1.000 per maand, 
wat dus onbetaalbaar is voor middeninkomens. D66 

vindt dat er meer huurwoningen voor deze groep moet 
komen, met een huur tussen de 650 en 900 euro. Dat 
kan door modale huurwoningen te realiseren in nieuw-
bouwprojecten of door woningen uit de sociale sector 
om te bouwen naar modale huurwoningen.

Meer woningen voor gezinnen.    Steeds meer 
gezinnen kiezen ervoor in de stad te blijven wonen in 
plaats van te verhuizen naar een naburige gemeente. 
D66 vindt dit een goede ontwikkeling aangezien dit 
bijdraagt aan een gebalanceerde opbouw van de bevol-
king. De woningvoorraad is echter niet afgestemd op 
deze groeiende groep. Er zijn te weinig woningen met 
meerdere kamers en groter dan 100m2 die geschikt 
voor gezinnen met meerdere kinderen. Dat geldt voor 
alle inkomensklassen. D66 vindt dan ook dat in nieuw-
bouwplannen aandacht moet zijn voor de realisatie van 
goede gezinswoningen. Tegelijkertijd spelen meer zaken 
een rol bij de geschiktheid van woningen voor gezinnen, 
zoals de aanwezigheid van goede scholen in de nabije 
omgeving. Ook hier moet aandacht aan besteed worden.

Meer woningen voor jongeren.    De vraag naar 
woningen voor jongeren, waaronder studentenwonin-
gen, is in Amsterdam onverminderd groot. Mogelijkhe-
den voor tijdelijke jongerenwoningen op braakliggende 
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grond, of voor transformatie van in onbruik geraakt 
vastgoed, zoals de Bijlmerbajes of de Parooltoren, moe-
ten worden benut. D66 vindt dat er daarnaast aandacht 
moet komen voor het feit dat niet elke jongere een 
(voltijds) student is, iets wat voor huisvesting vaak een 
voorwaarde is.

Aandacht voor toegankelijke woningen.    Ook 
al is stadsdeel Oost een relatief jong stadsdeel, ook in 
Oost groeit de groep senioren (van 8,5 procent in 2013 
naar 12 procent in 2025). Onder het mom dat ouderen 
zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen, 
moeten woningen ook geschikt zijn voor ouderen. Dat 
pleit niet meteen voor meer seniorenwoningen, maar 
wel voor meer aandacht dat woningen ook geschikt zijn 
voor mindervaliden in nieuwbouw- en renovatieprojec-
ten.

Meer verbouwvrijheid.    Soms woon je ergens 
prettig maar heb je meer ruimte nodig omdat je gaat 
samenwonen, er nog een kind op komst is of je een 
werkplek wilt realiseren. D66 vindt dat mensen de 
mogelijkheden moeten kunnen benutten om hun huis 
uit te breiden, door bijvoorbeeld het samenvoegen van 
kleine woningen of uitbouw aan de achterzijde. D66 is 
zodoende voorstander van minder rigide regelgeving 
hieromtrent.

Zelfbouw.    Individuele zelfbouw en zelfbouw in 
groepen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de di-
versiteit en aantrekkelijkheid van buurten. Ook kan het 
bijdragen aan de sociale cohesie in een buurt. Zelfbouw 
in groepen kan bovendien bijdragen aan meer koopwo-
ningen voor mensen met een modaal inkomen. D66 is 
daarom voorstander van zelfbouw en wil ruimte geven 
aan het eigen initiatief van mensen om hun woning te 
realiseren. In hoogstedelijke buurten ligt daarbij de 
nadruk op zelfbouw van appartementengebouwen en 
dus zelfbouw in groepen.

Energiezuinige en duurzame gebouwen.    D66 
wil bestaande gebouwen duurzamer maken en nieuw-
bouw moet aan striktere klimaateisen voldoen. In de 
bestaande gebouwenvoorraad in Oost kan een grote 
slag kan worden gemaakt in het verduurzamen van 
sociale woningen. D66 wil dat woningcorporaties alle 
sociale woningen in de stad in 2020 op minimaal het 
niveau van energielabel B hebben gebracht, dus ook in 
Oost. Verder kan het stadsdeel stimuleren dat mensen 
hun huizen verduurzamen en dat nieuwbouw ener-
giezuinig of zelfs energieneutraal wordt gerealiseerd. 
Bijvoorbeeld door informatievoorziening of het on-
dersteunen van gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld 
zonnepanelen. Tot slot zou het Stadsdeel het goede 
voorbeeld moeten geven door het vastgoed duurzaam 
te maken dat het in eigendom heeft en beheert. Zo zijn 
zwembaden, sporthallen, scholen en andere gebouwen 
op een rendabele manier energiezuiniger te maken, 
bijvoorbeeld met behulp van ESCo’s (Energy Service 
Companies). 

foto: Charles Roffey, via Flickr
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Verkeer en infrastructuur
D66 geeft prioriteit aan duurzame vormen van vervoer. Zo wil D66 

en goed en frequent (bereikbaar) openbaar vervoer. Daarnaast wil D66 

wil:

> Continue aandacht voor verkeersveiligheid

> Dubbelgebruik van parkeergarages
> Parkeerkorting voor bezoekers
> Goed openbaar vervoer

belangrijkste vervoermiddel in het stadsdeel. Buiten het 
hoofdnetwerk voor de auto wil D66 de maximum snel-

-

-
grammeerd worden op groene golf en er goede glad-

-
dige paaltjes. Voor dit laatste kan het stadsdeel bewo-

wat met landelijke regelgeving mogelijk moet worden 
gemaakt, dus zal D66 daar vanuit Amsterdam in Den 
Haag voor pleiten.

Continue aandacht voor verkeersveiligheid.   
In Oost zijn de afgelopen jaren zogenaamde blackspots, 
kruispunten waar veel ongelukken gebeuren, voortva-
rend aangepakt. D66 vindt dat continue aandacht moet 
uitgaan naar verkeersveiligheid en dat het stadsdeel 
hier standaard in overleg met bewoners, bijvoorbeeld 
in de vorm van bewonersplatforms, bij stil moet staan. 
Waar een ongeluk plaatsvindt dat veroorzaakt wordt 
door de verkeerssituatie moet het stadsdeel steevast 
nagaan hoe dit veiliger gemaakt kan worden.

Gepar-

actieve opvolging van meldingen van overlast, door 
-

senrek. Waar structurele overlast is, moet het stadsdeel 
-

parkeerplekken of herinrichting van het gebied. Hierbij 
moet ook rekening worden gehouden met parkeerplek-

    D66 is voor 

andere delen van de stad. Bij de herinrichting van het 
-

land worden gerealiseerd. De route van de Nesciobrug 
langs de Ringvaart naar de Amstel moet ingericht wor-

-
ting.

> 
> 

> 
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Dubbelgebruik van parkeergarages.    D66 is voor 
-

gen voor auto’s. Zo zijn er parkeergarages die onderbe-
nut zijn, terwijl de parkeerdruk op straat hoog is. D66 
wil dubbelgebruik van parkeergarages stimuleren door 
vergunninghouders bijvoorbeeld de mogelijkheid te 
geven ook in nabijgelegen parkeergarages te parkeren.

Parkeerkorting voor bezoekers.    De kosten voor 
parkeren voor bezoekers is in Oost erg hoog. D66 heeft 
zich in de afgelopen periode hard gemaakt voor par-
keerkortingskaarten voor bezoek van bewoners. Deze 
mogelijkheid is er nu, maar hij is nog weinig bekend bij 
bewoners van Oost. D66 vindt dat het stadsdeel deze 
regeling meer onder de aandacht van bewoners moet 
brengen.

Goed openbaar vervoer.    De renovatie van de 
Oostlijn van de metro duurt te lang met te lange slui-
tingen van de metrostations. D66 zal aandringen op 

D66 pleiten voor het doortrekken van tramlijn 7 en 14 
bij het Flevopark naar Zeeburgereiland en IJburg om zo 
IJburg beter te ontsluiten en te verbinden met de rest 
van de stad.

Enneüs Heermabrug (foto: jpmm, via Flickr)
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Openbare ruimte, water en groen
De openbare ruimte van de stad is niet alleen de ruimte waar je 
doorheen moet om bijvoorbeeld van huis naar werk of school te gaan, 
het is ook de plek voor ontmoeting, vrije tijd, sport en ontspanning. D66 
vindt dan ook dat de openbare ruimte zoveel mogelijk ingericht moet 
zijn voor het gebruik ervan. Dat betekent: brede stoepen waar mogelijk, 
mooie pleinen en aantrekkelijke parken. D66 wil:
> Ruimte voor inbreng uit de buurt
> Ruimte voor initiatieven in de openbare ruimte
> Gebruikswaarde parken verbeteren
> Ruimte voor dieren in de stad
> Water beter benutten
> Betere communicatie na meldingen over openbare ruimte

Ruimte voor inbreng uit de buurt.    Regelmatige 
gebruikers van straten en pleinen, zoals omwonen-
den en lokale ondernemers, weten het best hoe deze 
gebruikt worden en wat eventueel beter of aantrekkelij-
ker zou kunnen. Zij moeten bij herinrichtingsplannen 
dan ook standaard aan het begin van het proces, dus 
voordat de plannen gemaakt zijn, geraadpleegd worden. 
Ook moet het mogelijk zijn dat bewoners uit zichzelf 
verbetervoorstellen kunnen indienen. Het stadsdeel 
moet aangeven waar deze voorstellen aan moeten 
voldoen om door het stadsdeel overgenomen te worden. 
Denk aan voorwaarden als een bepaald minimaal 
draagvlak en betrokkenheid van initiatiefnemers bij het 
beheer van de openbare ruimte.

Ruimte voor initiatieven in de openbare ruimte. 
Als omwonenden en lokale ondernemers aangeven 
zelf een bijdrage te willen leveren aan een aantrek-
kelijke openbare ruimte, moet dit mogelijk zijn. Ook 
als dit verder gaat dan het aanleggen van bijvoorbeeld 
een geveltuintje. Initiatieven van bewoners kunnen er 
namelijk aan bijdragen dat de openbare ruimte op een 
bijzonder manier wordt ingericht en gebruikt en aan 
sociale interactie tussen buurtbewoners. D66 vindt 
dat het stadsdeel voor bewoners helder in kaart moet 
brengen welke mogelijkheden er zijn om zelf openbare 
ruimte in te richten en te beheren en wat de daarbij ho-
rende kaders zijn. Dit geldt tevens voor tijdelijk gebruik 
van braakliggende grond.

Gebruikswaarde parken verbeteren.    Parken 
hebben een belangrijke functie in Amsterdam. Zij zijn 
de groene oases in de stad, ze zijn de achtertuin van 
bewoners, een ontmoetingsplek, speeltuin en sport-
locatie. Aan de andere kant bieden ze ook ruimte aan 
bijeenkomsten en evenementen, waaronder festivals. Ze 
hebben betekenis voor buurt, wijk en vaak zelfs de hele 
stad. D66 vindt dat parken van iedereen zijn en dat ze 
ingericht moeten zijn voor verschillende doelgroepen 
en verschillend gebruik. Tegelijkertijd heeft elk park 
in Oost zijn eigen kwaliteiten en identiteit. D66 vindt 
dat deze gekoesterd moeten worden. Om de gebruiks-
waarde van parken te verhogen wil D66 dat alle parken 
worden voorzien van openbare toiletten (ook voor 

-
zen plekken, mogelijk zijn. Tot slot kan informatievoor-
ziening over de voorzieningen in het park, de historie 

ervan.
De Cruquis Tuin, buurtmoestuin 
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Ruimte voor dieren in de stad.    Hondeneigenaren 
dragen belasting af zodat de gemeente voor honden 
voorzieningen kan treffen in de openbare ruimte, zoals 
hondenuitrenplekken, zakjes voor hondenpoep en reini-
ging. D66 vindt dat voor honden genoeg uitrenplekken 
in de buurt moeten zijn en dat informatievoorziening 
hierover beter kan. Het stadsdeel kan uiteraard hon-
denbezitters raadplegen om de voorzieningen te opti-
maliseren. Daarnaast kan bij inrichting van de open-
bare ruimte de mogelijk aanwezige stedelijke fauna, 
van huismus tot ringslang tot bij, ook als uitgangspunt 
meegenomen worden.

Water beter benutten.    Oost is een stadsdeel dat als 
geen ander een relatie heeft met water. 42 procent van 
de oppervlakte van het stadsdeel bestaat uit water en de 
kades en oevers zijn bij elkaar opgeteld tientallen kilo-
meters lang. D66 wil de kracht van het water benutten 
en de beleving en het gebruik van water stimuleren.

Zo vindt D66 dat de Amstel van iedereen is en het zicht 
op de Amstel in goed overleg met woonbootbewoners 
en andere omwonenden verbeterd moet worden, met 
als uiterste optie het opkopen van woonboten door het 
stadsdeel. Ook langs andere kades en oevers moet bij 
herinrichting gewerkt worden aan toegankelijke en 
aantrekkelijke kades. Om gebruik van het water voor 
watersport of schaatsen te faciliteren, wil D66 dat het 
water toegankelijk gemaakt kan worden met trappetjes 
en steigers. Het stadsdeel moet helder in kaart brengen, 
en in bestemmingsplannen vastleggen, waar steigers 
aangelegd zouden kunnen worden en wat de regels 
daarbij zijn.

Sail2015 zal zich voor een groot deel afspelen op het 
water van Oost. Een dergelijk evenement kan volgens 
D66 heel mooi aangegrepen worden om aandacht te 
besteden aan het thema water: bij de start van Sail2015 
zijn bovenstaande zaken zoveel mogelijk gerealiseerd 
en rondom Sail2015 kan extra aandacht uitgaan naar 
educatie over water.

Betere communicatie na meldingen over open-
bare ruimte.    Een goed beheerde openbare ruimte is 
een openbare ruimte die schoon, heel en toegankelijk is. 
Voor goed beheer van de openbare ruimte is het stads-
deel voor een heel belangrijk deel afhankelijk van mel-
dingen van bewoners en ondernemers. Zeker wanneer 
op routinematig beheer wordt bezuinigd. D66 vindt 
goede communicatie tussen stadsdeel, bewoners en 
ondernemers dan ook heel belangrijk. Er zijn voldoende 
mogelijkheden om melding te doen van bijvoorbeeld 
een kapotte straatlantaarn, gaten in de weg en overlast 

applicatie op de smartphone. Uit de buurtenquêtes die 
D66 in 2013 in Oost heeft gehouden blijkt echter dat de 
opvolging van meldingen en terugkoppeling over wat er 
vervolgens met een melding gebeurt nog vaak te wensen 
over laat. Naast individuele meldingen organiseert het 
stadsdeel buurtschouwen (een rondgang door de buurt 
om gebreken op te sporen) met buurtbeheergroepen. 
Ook hier kan het stadsdeel de opvolging en terugkoppe-
ling verbeteren.

De Amstel (foto: Franklin Heijnen via Flickr)



Verkiezingsprogramma D66 Amsterdam Oost 2014/2018

32

vrijheid
veiligheid en

Waarde
van



33

De waarde van veiligheid en vrijheid

> Vrij zijn om te zijn wie je bent
>  Veiligheid, maar niet ten koste van 

privacy
> Stadsdeel als partner van bewoners
> Open data en transparatie

Vrijheid is een belangrijke waarde voor D66. Vrij zijn om te zijn wie 
je bent en vrijheid om je eigen keuzes te maken dragen namelijk bij 
aan optimale persoonlijke ontwikkeling. Vrijheid voor initiatieven 
van (groepen) bewoners en ondernemers dragen bij aan diversiteit 
van onze leefomgeving en geven identiteit aan straten en buurten. 
Vrijheid in een samenleving betekent ook dat er een balans moet zijn: 
de vrijheid van de een moet niet die van de ander in de weg staan.

Een basisvoorwaarde voor vrijheid is veiligheid. Daarnaast kan het 
stadsdeel in haar opstelling bijdragen aan vrijheid voor bewoners 
en ondernemers. Door ruimte te bieden aan initiatieven vanuit 
de samenleving, door vergaarde kennis of het functioneren van 
het stadsdeel te delen door middel van open data, door zich op te 
stellen als partner van bewoners en ondernemers en door gericht 
gemeenschapsmiddelen in te zetten om mensen in hun ontwikkeling 
te ondersteunen en een prettige leefomgeving te realiseren.
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Veiligheid
D66 vindt het belangrijk dat inwoners van Oost, ongeacht afkomst, 
geaardheid en leeftijd zich veilig voelen. Uit de veiligheidsrapportage 
2013 van het stadsdeel blijkt dat alle buurten in Oost veiliger 
zijn geworden, ook voelen bewoners en ondernemers zich 
veiliger. Veiligheid wordt gemeten aan de hand van objectieve 
criminaliteitscijfers en de subjectieve veiligheidsbeleving. Het is goed 
dat er voor dit laatste aandacht is. D66 is echter geen voorstander van 
maatregelen die schijnheiligheid scheppen. D66 is voorstander van 
een effectieve inzet van maatregelen en geld op de plekken waar deze 
echt nodig zijn, met respect voor privacy en vrijheid. Daarom wil D66 
dat er meer aandacht komt voor het informeren van burgers over de 
effectiviteit van veiligheidsmiddelen. D66 wil:
> Verder met buurtveiligheidsplannen
> Aandacht voor jeugdoverlast en -criminaliteit
> Strategische aanpak van drugs- en alcoholoverlast
> Proportionele en effectieve maatregelen
> Actie tegen discriminatie
> Aangiftebereidheid verhogen

Verder met buurtveiligheidsplannen.    Sinds 
2011 kent Oost buurtveiligheidsplannen. Dit zijn jaar-
lijkse overzichten van de veiligheidssituatie per buurt. 
Deze worden samen met politie en maatschappelijke 
organisaties opgesteld op basis van objectieve criminali-
teitscijfers (o.a. op basis van meldingen) en de beleving 
van veiligheid van bewoners (subjectief). Deze plannen 
bieden een goede basis voor de afweging over de inzet 
van maatregelen en middelen om de veiligheid in de 
buurt zo groot mogelijk te maken en worden gezien als 
groot succes. De plannen worden jaarlijks tegen het 
licht gehouden. D66 is groot voorstander van deze doel-
matige en buurtgerichte manier van werken. Waar nu 
bewoners nog niet worden betrokken bij het opstellen 
ervan moet dit in de toekomst wel gebeuren.

Aandacht voor jeugdoverlast en -criminaliteit. 
Jeugdoverlast en –criminaliteit in Oost neemt toe. De 
gemeente is op dit gebied sinds enkele jaren goed bezig 
met het top 600 beleid: aanpak om jeugdige criminelen 
weer op het rechte pad te krijgen en te voorkomen dat 
hun (jongere) familieleden ook het criminele circuit 

ingaan. Ook het ‘achter de voordeurbeleid’, waarbij de 
gemeente zich mengt in de privésfeer en D66 in eerste 
instantie dus huiverig voor was, lijkt tot nu toe een posi-
tief effect te hebben. Straatcoaches kunnen volgens D66 
een spilfunctie vervullen. Uiteraard dienen de Top600 
aanpak en andere middelen om jeugdcriminaliteit tegen 
te gaan wel geëvalueerd te blijven worden, het veilig-
heidsbeleid kost namelijk veel geld en het inzetten van 
maatregelen moet dus wel effect hebben.

Strategische aanpak van drugs- en alcohol-
overlast.    Sommige buurten in het stadsdeel ervaren 
drugsoverlast. In de Transvaalbuurt is dit afgelopen 
jaar met succes aangepakt en teruggedrongen. D66 
zoekt de aanpak van drugsoverlast in passende maat-
regelen per situatie, maatwerk dus. In het Oosterpark 
is bijvoorbeeld een overlastgevende groep alcoholisten 
en drugsverslaafden succesvol ingezet voor maatschap-
pelijke taken als het schoonvegen van de straat. D66 
is tegenstander van betuttelende maatregelen als een 
alcoholverbod in parken. D66 is er verder niet voor om 
coffeeshops aan te pakken, maar de dealers. D66 wil 
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verder een stadsdeelbreed onderzoek naar drugsgebruik 
en -overlast. Indien er in bepaalde buurten veel overlast 
van straatdealen wordt ervaren kan de vestiging van 
een coffeeshop in die buurt dit mogelijk verminderen of 
zelfs oplossen.

Proportionele en effectieve maatregelen.    Bij 
de inzet van middelen om de veiligheid te vergroten, 
vindt D66 dat goed moet worden gekeken naar de 
proportionaliteit en effectiviteit. Maatregelen moeten 
tijdelijk ingezet kunnen worden waar het nodig is en het 
effect dient regelmatig te worden geëvalueerd. Daar-
naast moet gemeenschapsgeld weloverwogen besteed 
worden. Cameratoezicht is bijvoorbeeld een middel dat 
veel geld kost en inbreuk doet op privacy. Uit onderzoek 
blijkt dat cameratoezicht minder effectief is als preven-
tiemaatregel dan handhavers op straat. Zodoende is 
D66 kritisch over een brede inzet van cameratoezicht. 
Hetzelfde geldt voor preventief fouilleren.

Actie tegen discriminatie.    Mensen zijn verschil-
lend, dat maakt onze samenleving divers en boeiend. 
D66 vindt dat ieder mens zich in Oost thuis moet kun-
nen voelen. We pleiten voor intolerantie tegen discri-
minatie wegens afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, 
uiterlijk en leeftijd. D66 pleit voor verdraagzaamheid. 
Het stadsdeel moet aandacht besteden aan het bestrij-
den van discriminatie en pesten. Zowel op straat, in 
buurten als op scholen.

Aangiftebereidheid verhogen.    Overal in Am-
sterdam is de aangiftebereidheid erg laag. Slechts 10 

procent van de slachtoffers van geweldsmisdrijven 
doet aangifte. D66 vindt dat het stadsdeel, naast de 
gemeente, moet werken aan het verhogen van de aan-
giftebereidheid. Dit kan bijvoorbeeld door informatie-
voorziening en het vergroten van de bekendheid van de 
buurtagent bij bewoners.

Cameratoezicht is minder effectief dan handhavers op straat (foto: Paul van Soest, via Flickr)
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Bestuur en dienstverlening

deelgemeenten, grote veranderingen te wachten. Een deel van de veran-
deringen is al bekend, een deel nog niet. Voor alle veranderingen geldt 
dat het nog onduidelijk is hoe deze in de praktijk uitpakken. D66 ziet 
echter een belangrijke rol weggelegd voor het stadsdeel en de Bestuur-
scommissie in het realiseren van een overheid die dicht bij de burger 
staat. Op het lokale niveau ziet D66 ook kansen om te werken aan ver-
nieuwing van de relatie tussen burger en overheid, met een directer 
contact en meer zeggenschap voor burgers. D66 wil:
> Bestuur dichtbij de burger
> Werken aan een moderne lokale democratie
> Open data en transparantie
> Optimale digitale dienstverlening
> Minder regels waar mogelijk
> Actieve informatievoorziening
> Effectief meldingenbeleid
> Duurzame organisatie

Bestuur dichtbij de burger.    D66 is voor een be-
stuur dichtbij de burger en een makkelijk benaderbare 
overheid. Dat is ook voor D66 het principe waarmee 
we het proces van bestuurlijke verandering ingaan. Het 
stadsdeelbestuur is bij uitstek het orgaan dat hieraan 
bijdraagt en moet dan ook de ruimte hebben om slag-
vaardig in te spelen op lokale vraagstukken.

Werken aan een moderne lokale democratie. 
Oost heeft een groot aantal actieve bewonersorganisa-
ties en doelgroepenorganisaties. Denk aan de Indische 
Buurt Community, IJburg-droomt-IJburg-doet, Buurt-
beheer van der Kunbuurt/Omval, Onbeperkt Oost, 
jongerenorganisatie Asri, etc. etc. Veel van deze bewo-
nersorganisaties werken samen en hebben laten weten 
met het stadsdeel te willen werken aan een modernere 
lokale democratie, met een actieve rol voor burgerini-
tiatieven. Net als deze bewonersorganisaties staat D66 
achter het in 2013 gelanceerde Amsterdams Manifest 
voor de Lokale Democratie.

Open data en transparantie.    In de afgelopen 
jaren heeft D66 in Oost al veel inspanning verricht om 
te werken aan een modernere lokale democratie. Zo is 

op aandringen van D66 werk gemaakt van het transpa-
ranter en leesbaarder maken van de jaarrekening en de 
begroting van het stadsdeel met infographics en met de 
website www.buurtbegroting.nl. Hierop is per buurt de 
besteding van gemeenschapsmiddelen na te gaan. Ver-
volgens is gestart met het project MijnBuurtbegroting 
waarbij bewoners online kunnen aangeven wat volgens 
hen in hun buurt de prioriteiten zijn waar aandacht en 

prioriteiten met bewoners besproken. Dat gebeurt per 
buurt aan de hand van gebiedsplatforms, bijeenkom-
sten waar ook lokale initiatieven en netwerken zich 
kunnen presenteren. Voor dit alles hebben de D66-
fractie en -bestuurder zich afgelopen vier jaar ingezet. 
D66 zal met volle energie op deze ingeslagen weg door 
blijven gaan.

Optimale digitale dienstverlening.    Dienstver-

zijn. Uit buurtenquêtes die D66 heeft gehouden is 
gebleken dat bewoners over het algemeen tevreden zijn 
met de dienstverlening van het stadsdeel. Wel zijn er 
nog wat verbeterpunten en kan dienstverlening beter 
worden afgestemd op de digitale mogelijkheden van nu.
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Minder regels waar mogelijk.    D66 is voorstander 
van deregulering. Het is de hoogste tijd om met een 
stofkam door alle regeltjes en vergunningen te gaan. 
Veel regels zijn ooit met een goede reden ingevoerd, 
maar het kan zeker geen kwaad te kijken of dit nu nog 
echt nodig is. Daarbij wil D66 waar mogelijk vergun-
ningen vervangen door meldingen en van vergunnings-
plicht naar meldingsplicht. Dat scheelt enorm in de 
administratieve lasten voor ondernemers en bewoners.

Actieve informatievoorziening.    Het stadsdeel 
heeft een informatieplicht naar bewoners toe. Mo-
menteel worden bekendmakingen opgenomen in de 
stadsdeelkrant die huis-aan-huis verspreid wordt en 
gepubliceerd op de stadsdeelwebsite. D66 vindt dit 
een ouderwetse invulling van de informatieplicht. Niet 
iedereen pluist altijd de stadsdeelkrant door of kijkt 
dagelijks op de website van het stadsdeel. Het moet 
voor bewoners in Oost mogelijk zijn zich aan te melden 
om per e-mail bekendmakingen uit de eigen buurt te 
ontvangen, binnen een bepaald postcodegebied en 
eventueel ook andere buurten. Op die manier blijven 
bewoners makkelijker op de hoogte van de plannen 
in de buurt. Het stadsdeel moet dus van een passieve 
naar een actieve invulling van informatieplicht, digitale 
mogelijkheden hiertoe zijn allang voorhanden.

Effectief meldingenbeleid.    Meldingen van over-
last of gebreken in de openbare ruimte kunnen op ver-
schillende manieren worden gedaan. Via de website van 
het stadsdeel, telefonisch, of via platforms en mobiele 
applicaties als Verbeterdebuurt.nl. De opvolging van de 
meldingen is echter niet altijd goed en ook wordt er niet 

altijd goed gecommuniceerd over wat er gebeurt met 
meldingen. D66 vindt dat dit verbeterd moet worden.

Duurzame organisatie.    Het stadsdeel moet als 
organisatie het goede voorbeeld geven. Op het gebied 
van duurzaam opereren vindt D66 dat het stadsdeel het 
eigen vastgoed en het eigen wagenpark moet verduur-
zamen en bij inkoop van diensten duurzaamheid als 
criterium moet meenemen. Ook moet het stadsdeel 
stages, leerwerkplekken en werkplekken voor mensen 
met een arbeidsbeperking aanbieden.

Stadsdeelhuis (foto: Franklin Heijnen, via Flickr)
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Financiën
De afgelopen jaren heeft D66 gehamerd op meer transparantie in 

van de inkomsten en bestedingen van het stadsdeel met behulp 
van infographics en het inzichtelijk maken van de bestedingen op 
buurtniveau: de Buurtbegroting. D66 wil dit nog verder ontwikkelen, 
met nog meer zeggenschap van bewoners van Oost over de besteding 

zijn voor D66:
> Transparantie en participatie

> Beheer en verkoop vastgoed van stadsdeel

Transparantie en participatie.    Met de Buurtbe-
groting wordt per buurt allereerst inzichtelijk gemaakt 
hoe de situatie in de buurt is. Denk aan gegevens over 
werkloosheid, inkomen, schoolverlaten, maar ook over 
de tevredenheid van bewoners met de buurt en het oor-
deel van bewoners over de inrichting van de openbare 
ruimte. Aan de andere kant maakt de Buurtbegroting 
inzichtelijk waar in de buurt hoeveel geld aan uitgege-
ven wordt.

Een vervolg hierop is MijnBuurtbegroting. Hiermee 
kunnen buurtbewoners en lokale ondernemers online 
aangeven wat zij belangrijk vinden in hun buurt en 
daarmee het stadsdeel helpen de echte prioriteiten in 
de buurt te bepalen. Tevens zijn er regelmatig gebieds-
platformbijeenkomsten waarbij het stadsdeel in gesprek 
gaat met buurtbewoners en lokale ondernemers. Via 
MijnBuurtbegroting en gebiedsplatforms bepalen be-
woners en lokale ondernemers mede waar het stadsdeel 
in hun buurt gemeenschapsmiddelen aan uitgeeft. 

-
ele transparantie en verantwoording heel waardevol. 
Het stadsdeel moet hier dan ook mee doorgaan en de 
ingeslagen weg verder ontwikkelen. Oost is hiermee een 
voorbeeld voor de rest van de stad.

Met betrekking tot 
-

der de afgelopen jaren laten zien dat D66 staat voor 

risicomanagement gegroeid naar een situatie waarbij 
de boekhouding op orde is, er sprake is van een goede 
algemene reserve en het weerstandsvermogen is verbe-

begrotingsverantwoordelijkheid van het stadsdeel met 

lijn die D66 ook in de Bestuurscommissie door wil trek-
ken. Daarnaast zal D66 scherp letten op verantwoorde 
besteding van gemeenschapsgeld.

Beheer en verkoop vastgoed van stadsdeel.    
Het stadsdeel bezit momenteel redelijk veel vastgoed 
in Oost. Denk aan schoolgebouwen, stadsdeelkan-
toor, sporthallen, buurthuizen, maar ook aan winkels, 
woningen, kantoren en bedrijfsruimten. Het bezit van 
het stadsdeel verschuift met de bestuurlijke verande-
ring naar de gemeente, maar het beheer van de pan-
den blijft de verantwoordelijkheid van het stadsdeel. 
De gemeente of het stadsdeel moeten in de ogen van 
D66 geen commerciële verhuurders willen zijn. D66 is 
dan ook voor het afstoten, dus verkopen, van regulier 
commercieel vastgoed als winkels, woningen, kantoren 
en bedrijfsruimten. Dit moet echter wel strategisch ge-
beuren, geleidelijk verkopen waar kan. In de tussentijd 
moeten de panden goed beheerd worden.

> 
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In dit verkiezingsprogramma vindt u concrete oplossin-
gen voor vraagstukken die nu spelen. Maar de dagelijk-
se praktijk van het werk van de Bestuurscommissie is 
veel gevarieerder dan wij nu kunnen voorspellen. Daar 
zijn ongetwijfeld vraagstukken bij die in dit programma 
beperkt of zelfs geheel niet aan de orde komen. Daarom 
heeft D66 haar uitgangspunten en ideeën vertaald in 
vijf ‘richtingwijzers’. Bij twijfel zal een gekozen verte-
genwoordiger deze richtingwijzers zwaarder laten 
wegen dan de oplossingen die bij het schrijven van dit 
programma nog logisch en verdedigbaar waren, maar 
niet veel later door de feiten al weer zijn achterhaald.
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Vertrouw op de eigen kracht 
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van 
mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme 
tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw 
zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid 
deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen 
ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verander-
ing ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid 
daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen 
kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat 
de overheid kan doen. 

Beloon prestatie en deel welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn 
verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat 
voor die verschillen. Wij streven naar economische 
zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden 
dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een 
beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open 
samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn 
eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn 
eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelf-
sprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen 
dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschap-
pelijk en economisch proces, want daar worden we al-
lemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen 
redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid. 

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor 
de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat 
we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat 
heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat 
Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internatio-
nale samenwerking en economische vooruitgang zijn de 

-
en. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter 
en op basis van feiten. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met 
respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om 
ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van 
ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met 
het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We 
willen dat in de discussie over natuur en milieu niet 
het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu 
beargumenteerd wordt.

Koester de grondrechten en ge-
deelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn 
vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, 
ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, ge-
richtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweld-

gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, 
inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, 
zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn uni-
verseel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen 
de grondrechten van onszelf en anderen.
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