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De	aantrekkingskracht	van	Amsterdam	Oost	 is	groot.	Het	 is	een	veelzijdig	stadsdeel.	Het	strekt	zicht	uit	van	
Amstel	 tot	 IJ.	 Van	 Betondorp	 tot	 de	 grootstedelijke	 Amstelstation	 buurt.	 Het	Oosterpark	met	 het	 Nationale	
Slavernijmonument	en	monument	De	Schreeuw	voor	Theo	van	Gogh	grenst	aan	de	bekende	Dappermarkt.	De	
Indische	buurt,	waar	D66	zich	sterk	voor	heeft	ingezet,	staat	in	een	nieuw	daglicht	met	een	bruisende	Javastraat.	
Het	nieuwe	Amsterdam	aan	het	 IJ	met	het	Oostelijk	Havengebied,	 Zeeburgereiland	en	 IJburg	kent	 zijn	eigen	
dynamiek.	Het	Tropenmuseum,	Muziekgebouw	aan	’t	IJ	en	cultureel	centrum	Pakhuis	de	Zwijger	dragen	bij	aan	
de	aantrekkingskracht	van	Oost,	net	als	het	OLVG-ziekenhuis	en	het	brede	aanbod	van	zorg	en	welzijn	en	steeds	
betere	kwaliteit	van	het	basisonderwijs.	De	Knowledgemile	met	de	Amstelcampus	aan	de	Wibautstraat	en	het	
Sciencepark	vinden	we	uniek.	Dit	is	één	van	de	grootste	digitale	toegangspoorten	ter	wereld	en	een	ruimtevaart-
lab	met	betrokkenheid	van	veel	innovatief	mkb.	In	Oost	willen	dan	ook	veel	Amsterdammers	graag	wonen.		
	
De	Groeiende	stad		
Door	de	grote	vraag	is	het	nu	lastig	om	een	huis	te	vinden.	D66	zet	daarom	in	op	duurzame	nieuwbouw.	Er	wordt	
al	flink	gebouwd	op	Zeeburgereiland,	Cruquius	en	de	woontoren	bij	het	Amstelstation.	D66	heeft	ervoor	gezorgd	
dat	de	volgende	fase	van	IJburg	wordt	aangelegd	en	dat	de	Sluisbuurt	versneld	wordt	ontwikkeld.	Ook	met	de	
plannen	voor	permanente	studentenhuisvesting	bij	de	Bijlmerbajes	en	de	ontwikkeling	van	het	Amstelkwartier	
bouwen	we	aan	nieuwe	duurzame	wijken	met	veel	nieuwe	bewoners.	De	verwachting	is	dat	het	aantal	bewoners	
de	komende	jaren	stijgt	van	132.000	naar	160.000.	Het	aantal	bedrijven	dat	zich	in	Oost	vestigt	blijft	ook	stijgen.	
Dat	is	goed	voor	de	werkgelegenheid.	D66	wil	nu	en	de	komende	jaren	extra	aandacht	voor	de	bereikbaarheid	
en	leefbaarheid	van	Oost.	
	
De	groei	van	het	stadsdeel	moet	hand	in	hand	gaan	met	nieuwe	voorzieningen.	Goede	scholen,	centra	voor	zorg	
en	welzijn,	sportvelden,	parken	en	speelplaatsen.	Meer	werk	en	meer	mensen	leiden	ook	tot	meer	verkeer.	D66	
zorgt	dat	de	nieuwbouw	en	de	fysieke	bereikbaarheid	van	het	stadsdeel	gelijk	opgaan.	Dit	betekent	openbaar	
vervoer	dat	 is	afgestemd	op	de	groei,	betere	fietsroutes,	meer	ruimte	voor	voetgangers	en	slim	omgaan	met	
autoverkeer.	D66	bevordert	doorstroming	van	het	verkeer	en	richt	de	grote	doorgangs-	en	toegangswegen	in	
Oost	beter	in.	Betere	ontsluiting	van	de	Oostkant	van	de	stad	met	zowel	het	OV,	als	de	auto	is	belangrijk	voor	
Oost	én	voor	de	rest	van	Amsterdam.	D66	stelt	de	volgende	prioriteiten	om	Oost	bereikbaar	te	houden:		
• Betere	bereikbaarheid	van	IJburg	en	Zeeburg	met	betrouwbaar	en	regelmatig	openbaar	vervoer.	D66	wil		

tram-	en	buslijnen	doortrekken	en	(deels)	ondertunnelen,	nieuwe	haltes	aanleggen	en	de	verbindingen	met	
Zuidoost	(waaronder	bus	66)	verbeteren.	De	inzet	is	om	de	rechtstreekse	metrolijn	tussen	Amstel	en	station	
Zuid	 te	 behouden	 en	met	 een	metrolijn	 tussen	 Almere	 en	 IJburg	 (de	 ‘oude’	 IJmeerlijn)	 het	 Oosten	 van	
Amsterdam	beter	met	de	regio	te	verbinden.	

• Park	&	Ride	Zeeburg	is	overvol.	D66	zet	in	op	uitbreiding	van	Park	&	Ride	aan	de	Oostkant	van	de	stad.		
• De	Middenweg	 en	 Amsterdamsebrug	 lopen	 vol	 in	 de	 spits,	 op	 de	 IJburglaan	 is	 het	 stapvoets	 rijden,	 de	

Kruislaan	 bij	 het	 Sciencepark	 is	 een	 te	 drukke	 verkeersader	 geworden.	 D66	 pakt	 dit	 aan.	 De	 Carolina	
MacGillavrylaan	wordt	zo	snel	mogelijk	doorgetrokken	naar	de	A10	om	het	verkeer	te	spreiden.	

• Voor	fietsers	en	voetgangers	zet	D66	in	op	veilige	routes	en	betere	verbinding	met	de	andere	stadsdelen.	
D66	wil	de	fietsbrugverbindingen	met	Sluisbuurt	en	Noord	zorgvuldig	inpassen.	De	fietsverbinding	tussen	
Amstelkwartier	en	Centrum	moet	beter.	De	Weesperzijde	gaat	D66	meer	als	fietsstraat	inrichten.	Voor	het	
hele	stadsdeel	geldt	dat	meer	fiets-parkeerplekken	nodig	zijn.	Met	de	door	D66	geïntroduceerde	zes	weken-
regel	halen	we	fietskrotten	uit	de	rekken,	zodat	ook	daardoor	meer	ruimte	ontstaat.		

	
Voor	D66	is	vergroening	en	verduurzaming	een	voorwaarde	voor	de	verdere	groei	van	Oost.	D66	werkt	aan	de	
volgende	prioriteiten	voor	een	groen	en	schoon	Oost:		
• D66	wil	groen	 in	de	stad	en	zoveel	mogelijk	natuur-inclusief	bouwen.	Cruquius	wordt	een	voorbeeld	van	

wonen	in	een	ecosysteem.		
• De	luchtkwaliteit	moet	beter.	We	beginnen	met	schone	lucht	voor	omwonenden	aan	de	Wibautstraat,	de	

Gooiseweg	 en	 Ring	A10.	 Kleine	maatregelen,	 zoals	 vetplanten	 op	 hoge	 gebouwen,	 zorgen	 al	 voor	 grote	
resultaten.	

• D66	richt	zich	op	betere	en	slimmere	afvalinzameling	en	duurzame	afvalverwerking.	Schone	straten	dragen	
veel	bij	aan	de	leefbaarheid.		

• D66	 zet	 zich	 in	 voor	 het	 groenonderhoud	 en	 unieke	 flora	 en	 fauna	 van	 Oost	 beschermen,	 waaronder	
Amstelglorie	&	Amstelscheg,	Diemerpark	en	Darwinplantsoen.	De	spoortaluds	in	Oud-Oost	en	de	Indische	
Buurt	worden	door	bewoners	onderhouden	én	ingericht,	om	een	ontmoetingsplek	voor	de	buurt	te	worden.		
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Opgroeien	in	Oost	
D66	streeft	naar	een	stadsdeel	waar	kinderen	veilig	op	de	fiets	naar	school	kunnen.	Waar	ze	het	beste	onderwijs	
krijgen,	ongeacht	de	buurt	of	hun	achtergrond.	Waar	speelplekken	zijn	in	een	groene	omgeving	en	waar	ze	er	
niet	alleen	voor	staan,	als	het	tegenzit.	Daarom	stellen	we	de	volgende	prioriteiten:		
• Meer	 aandacht	 voor	 jongeren	 in	 een	 achterstandspositie,	 vooral	 in	 de	 Indische	 Buurt,	 Transvaalbuurt,	

Dapperbuurt	 en	 IJburg.	 D66	 gaat	 schooluitval	 tegen,	 maakt	 leerwerk-	 en	 stageplekken	 beschikbaar,	 en	
zorgen	voor	meer	betaalbare	jongerenhuisvesting.	Dit	vergroot	de	kansengelijkheid	voor	jongeren	in	Oost.	

• D66	zet	in	op	brede	toegankelijkheid	van	sportlocaties.	 In	Oost	zijn	drie	grote	sportparken,	Middenmeer,	
Drieburg	en	Diemerpark.	Er	wordt	geschaatst	op	de	Jaap	Edenbaan	en	gezwommen	in	het	Flevoparkbad	of	
aan	het	strand	bij	Blijburg.	D66	heeft	het	Flevopark	toegankelijker	gemaakt	voor	het	publiek.	Vanwege	de	
groei	 van	 het	 stadsdeel	 wil	 D66	 investeren	 en	 het	 Flevoparkbad	 ontwikkelen	 naar	 een	 stadstrand,	met	
recreatie	en	natuur.	

• Met	 veel	water	 in	Oost	 is	 het	 voor	 kinderen	 belangrijk	 om	 te	 leren	 zwemmen.	Dat	moet	 op	 voldoende	
plaatsen	kunnen.	D66	regelt	voorzieningen	in	nieuwe	buurten	op	IJburg,	Zeeburgereiland	en	Amstelkwartier.		

• D66	wil	aantrekkelijke	parken	die	graag	gebruikt	worden.	In	combinatie	met	kunst	in	de	openbare	ruimte	en	
meer	aandacht	voor	de	vele	monumenten,	door	het	belang	ervan	voor	de	geschiedenis	van	de	stad	zichtbaar	
te	maken.	D66	wil	de	renovatie	en	vernieuwing	van	het	Oosterpark	afmaken.		

	
Vrij,	veilig	en	barmhartig	Oost		
Met	veel	Amsterdammers	gaat	het	goed.	Dat	houden	we	graag	zo.	Oost	is	grootstedelijk	met	de	bijbehorende	
lusten	 en	 lasten.	 Binnen	 de	 open	 en	 diverse	 samenleving	 die	 Oost	 is,	 zijn	 ook	 spanningen.	 D66	 ziet	 ook	 de	
gevolgen	van	armoede,	werkloosheid,	criminaliteit,	discriminatie	en	laaggeletterdheid.	Voor	D66	is	het	belangrijk	
dat	iedereen	zich	thuis	kan	voelen,	zichzelf	kan	zijn	en	zich	kan	ontwikkelen.	D66	is	er	voor	alle	Amsterdammers	
in	elke	levensfase.	D66	stelt	op	dit	gebied	onder	meer	de	volgende	prioriteiten:	
• D66	heeft	zich	de	afgelopen	periode	ingezet	voor	betere	maatschappelijke	ondersteuning	in	zorg	en	welzijn	

en	blijft	dit	doen.	Het	gaat	om	ondersteuning	die	aansluit	bij	de	behoeften	van	bewoners	en	geldverspilling	
tegen	 gaat.	 De	 kwaliteit	 van	 de	 dienstverlening	 staat	 voorop.	 Ondanks	 een	 wijdvertakt	 zorg-	 en	
welzijnsnetwerk,	weten	Amsterdammers	niet	altijd	de	juiste	hulp	te	vinden.	Naast	het	Sociaal	Loket	en	de	
wijkteams	 zet	 D66	 in	 op	 herkenbare	 inlooppunten	 voor	 zorg	 en	 welzijn.	 Dat	maakt	 persoonlijk	 contact	
mogelijk	en	dit	helpt	mensen	die	laaggeletterd	zijn.	

• D66	maakt	een	onafhankelijke	cliëntondersteuner	beschikbaar	bij	het	keukentafelgesprek	als	iemand	vraagt	
om	hulp.	Dit	 is	 een	waarborg	 tegen	willekeur	en	helpt	 gelijke	behandeling.	D66	 vindt	het	belangrijk	dat	
iedereen	kan	rekenen	op	een	eerlijke	en	gelijke	behandeling	van	de	overheid.		

• D66	 strijdt	 voor	 een	 zorgvuldige	 inbedding	 van	 statushouders	 in	 de	 buurt	 en	 de	 betrokkenheid	 van	
omwonenden	stimuleren,	zodat	integratie	in	de	buurt	wordt	gestimuleerd.	

• De	 Sluisbuurt	 wordt	 door	 D66	 als	 eerste	 nieuwbouwbuurt	 volledig	 toegankelijk	 voor	 rolstoelers,	
scootmobielers	of	mensen	die	 slecht	 ter	been	 zijn.	Ook	 in	de	 rest	 van	Oost	 verdwijnen	drempels	 zoveel	
mogelijk	in	de	openbare	ruimte,	winkels	en	andere	voorzieningen.		

• D66	werkt	aan	buurtveiligheidsplannen,	waarin	we	de	aandacht	vestigen	op	jeugdoverlast	en	criminaliteit,	
en	 we	 geluids-,	 drugs-	 en	 alcoholoverlast	 aanpakken.	 D66	 wil	 op	 dit	 vlak	 betere	 samenwerking	 tussen	
hulpverlening	en	politie,	waar	de	aanpak	in	het	Oosterpark	als	voorbeeld	kan	dienen.		

	
Oost	bruist	en	 is	de	 thuisbasis	voor	kunst-	en	cultuurinstellingen	zoals,	het	Nederland	Philharmonisch	Orkest	
(NedPho),	 het	 Oostblok	 en	 Q-Factory.	 D66	 wil	 ook	 ruimte	 behouden	 voor	 festivals	 voor	 jong	 en	 oud.	
Evenementen	worden	meer	gespreid	over	Oost,	om	overlast	te	verminderen	én	elke	buurt	zijn	eigen	evenement	
te	 bieden.	D66	hecht	 sterk	 aan	 kunst	 en	 cultuur.	 In	 het	 verleden	hebben	we	 laten	 zien	 dat	we	 ook	 echt	 de	
middelen	hiervoor	vrijmaken.	In	Oost	ligt	de	focus	op	de	ontwikkeling	van	de	creativiteit	en	artistieke	talenten	
van	jongeren	en	op	buurtgerichte	initiatieven.		
	
Amsterdam	 krijgt	 straks	 stadsdeelcommissies.	 Oost	 krijgt	 er	 vier:	 Oud-Oost,	 Indische	 Buurt/Oostelijk	
Havengebied,	Watergraafsmeer/Overamstel,	 en	 IJburg/Zeeburgereiland.	D66	wil	 dat	 de	 stadsdeelcommissies	
bewoners	 meer	 invloed	 geven,	 laagdrempelig	 en	 dichtbij.	 D66	 wil	 werk	 maken	 van	 de	 betrokkenheid	 van	
Amsterdammers	bij	hun	buurt	en	het	contact	tussen	 inwoners,	politiek	en	overheid	verbeteren,	bijvoorbeeld	
met	on-	en	offline	platforms,	en	steunt	daarom	de	komst	van	de	stadsdeelcommissies	in	Oost.	
	


