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Vertouw op de eigen 
kracht van mensen 

Streef naar een 
duurzame en 
harmonieuze 
samenleving 

Denk en handel 
internationaal 

Beloon prestaties en 
deel de welvaart 

Koester de 
grondrechten en 

gedeelde waarden 

 

De vijf richtingwijzers van D66 
 
De uitgangspunten van D66 zijn verwoord in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het 
denken en de ideevorming binnen de partij, zonder de status van dogmatische waarheden te 
willen hebben. Meer weten? Kijk op aalsmeer.d66.nl. 
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Voorwoord 
Met trots presenteer ik u het Verkiezingsprogramma 2018-2022 van D66 in Aalsmeer en 
Kudelstaart.  Hierin geven wij u onze visie op onze samenleving, een samenleving waar we 
trots op zijn. Een samenleving met kansen voor iedereen.  
 
Drie thema’s vormen de rode draad door ons Verkiezingsprogramma: duurzaamheid, preventie 
en burgerparticipatie. 
 
Bij alles wat we doen hebben we oog voor natuur en milieu. Duurzaam denken en handelen is 
zijn voor ons de voorwaarde om ervoor te zorgen dat deze gemeente ook voor komende 
generaties nog een fijne leefomgeving is.  
 
Wij geloven erin dat het beter is problemen bij de bron aan te pakken in plaats van te wachten 
totdat ze erg worden om dan pas in te grijpen. Of het nu gaat om het voorkomen van 
achterstanden bij kinderen, vroegtijdig opsporen van hulpvragen, passende zorg bieden zonder 
wachtlijsten, schulden niet uit de hand laten lopen, wegen veilig inrichten of werkzoekenden 
snel weer naar passend werk begeleiden. D66 investeert in preventie op alle fronten.  
 
Uw mening en wensen nemen we serieus. En dus geven we al onze plannen vorm in nauwe 
samenspraak met inwoners. Want alleen samen krijgen we het voor elkaar. We laten ons 
graag door onze inwoners uitdagen als zij hun eigen leefomgeving beter, goedkoper, prettiger 
kunnen inrichten dan de gemeente. Zij krijgen van ons vertrouwen en geld om dat zelf voor 
elkaar te krijgen.  
 
Het verkiezingsprogramma is geschreven met vertrouwen en optimisme. “Kansen voor 
iedereen” is realiseerbaar! Samen krijgen we het voor elkaar.  
 
Geef op 21 maart 2018 uw stem aan vooruitgang, aan optimisme, aan kansen voor iedereen.  
 
Stem D66.  
 
Wilma Alink-Scheltema, Lijsttrekker D66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kandidaten van D66 die gaan voor Kansen voor iedereen in Aalsmeer en Kudelstaart: boven v.l.n.r. Jeffrie van 
der Tol, Joop de Ruiter, Wilma Alink-Scheltema, Pim van Riet; onder v.l.n.r. Judith Keessen, Sybrand de Vries, 
Willem Kikkert en Heleny Wingelaar.  
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Leeswijzer 
Het is een zeer uitgebreid programma geworden. Dat was een bewuste keuze omdat D66 na 
16 jaar samengewerkt te hebben in PACT, de Progressieve Aalsmeerse Combinatie 
Tweeduizend, weer meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk hebben we op 
heel veel onderwerpen een uitgesproken visie en die willen wij u niet onthouden.  
 
De inhoudsopgave leidt u gemakkelijk door de verschillende thema’s en onze ambities.  
 
We starten met een korte samenvatting van onze visie op de kernthema’s Onderwijs, Klimaat, 
Zorg, Wonen en Werk. In de Speerpunten Top 10 geven we aan wat u heel concreet de 
komende tijd van D66 mag verwachten.   
 
In de tien hoofdstukken daarna gaan we vervolgens uitgebreid in op de uitdagingen die wij zien 
voor de lokale samenleving, de visie die D66 Aalsmeer daarop heeft en hoe we de uitdagingen 
te lijf willen gaan en welke oplossingsrichtingen wij zien.  
 
Overigens: overal waar wij het hebben over Aalsmeer bedoelen we de gemeente Aalsmeer, 
dus de dorpen Aalsmeer én Kudelstaart. Het dorp Kudelstaart is ons even dierbaar als 
Aalsmeer. 
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Onze ambities in een notendop 

 

D66 wil gelijke kansen voor iedereen. Aalsmeer is een geweldige gemeente, maar ook 
een gemeente met uitdagingen voor de toekomst. Daar willen we samen met u aan 
werken. We hechten veel waarde aan de meningen, ideeën en initiatieven van 
inwoners, ondernemers en organisaties. Burgerparticipatie wordt door D66 dan ook 
serieus genomen. Op alle fronten geven wij de voorkeur aan vooraf voorkomen boven 
achteraf repareren. Kies met D66 voor een optimistische toekomst waar gelijke kansen 
op 1 staan. Daar zetten wij ons voor in. Stem op D66. 
 

Goed onderwijs  
Iedereen moet toegang hebben tot goed onderwijs en de kans krijgen om uit te blinken. 
In duurzame en gezonder scholen met een conciërge. D66 investeert in sport, kunst en 
cultuur en cultuureducatie. Wij verbinden onderwijs en bedrijfsleven voor goede kansen 
op de arbeidsmarkt en stimuleren een leven lang leren.  
 

Goed klimaat 
D66 wil Aalsmeer radicaal verduurzamen. We moeten oog hebben voor de gevolgen 
van klimaatverandering. Meer groen, schonere energieopwekking, zorgvuldiger 
omgaan met afvalstromen en meer aandacht voor schone lucht. De ongebreidelde 
groei van Schiphol moet een halt worden toegeroepen om de kwaliteit van de 
leefomgeving niet nog verder onder druk te zetten. Uiterlijk in 2040 moet Aalsmeer 
fossielvrij zijn.  
 

Goede zorg 
Mensen willen zelf bepalen hoe hun leven eruitziet. D66 introduceert buurtteams die 
dicht bij de buurtbewoners staan en problemen vroegtijdig opsporen. Preventie is het 
sleutelwoord. Zo blijven kleine problemen klein en dure zorgvragen beperkt. En áls 
mensen hulp of zorg nodig hebben dan kunnen ze rekenen op zorg die past bij hun 
wensen en behoeften en die snel beschikbaar is.  
 

Goed wonen 
Iedereen moet hier goed en betaalbaar kunnen wonen, ook jongeren en senioren, ook 
huishoudens met een middeninkomen. In groene wijken en in energiezuinige woningen 
zonder aardgas. Met goed openbaar vervoer. Aalsmeerders weten vaak zelf het beste 
hoe hun omgeving mooier of beter kan. D66 geeft ruimte aan initiatieven van inwoners 
bij het inrichten van hun leefomgeving.  
 

Goed werk 
D66 wil goed werk voor iedereen. Wij geven ruimte om te ondernemen, met minder 
regels. D66 gaat voor meer banen in de nieuwe duurzame economie en stimuleert 
innovatie. Niemand mag buiten spel staan, de ervaring van ouderen blijven we 
benutten. Bij armoede en schulden bieden wij perspectief.  
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Onze Top 10 Speerpunten voor de komende jaren 
 
• Gelijkwaardige samenwerking tussen overheid en inwoners   

Onze belofte: bij elk plan of project geven we inwoners vanaf het begin een stem; inwoners krijgen het recht om 
het inrichten van hun leefomgeving van de gemeente over te nemen (right to challenge); er komt een wethouder 
Burgerparticipatie.  

 
• Het beste onderwijs voor iedereen  

Onze belofte: er komt versneld gratis voorschoolse opvang voor ieder kind vanaf 2,5 jaar; de 
lerarenbeurs voor persoonlijke ontwikkeling; voorrang op de woonmarkt voor onze leerkrachten; we 
stimuleren het ‘levenlanglerenkrediet’.   

 
• De beste zorg voor de inwoners van Aalsmeer  

Onze belofte: er komen buurtteams in alle wijken om hulpvragen en eenzaamheid snel op te sporen; 
zorg wordt op maat en makkelijk beschikbaar; zorgpersoneel krijgt vrijheid en vertrouwen en minder 
regels;     

 
• De duurzaamste gemeente   

Onze belofte: we halen de klimaatdoelen van Parijs; we geven als gemeente het goede voorbeeld: 
geen voertuigen meer op fossiele brandstof, energieneutrale en aardgasloze gebouwen en 
zonnedaken; nieuwbouw krijgt geen gasaansluiting; wijkgerichte ondersteuning van inwoners voor 
gasloos wonen en duurzaam afval inzamelen. 

 
• Betaalbare en duurzame woningen voor iedereen  

Onze belofte: wij breken de Aalsmeerse woningmarkt open met een verscheidenheid aan 
woningtypen; hoogbouw is acceptabel aan de randen van Aalsmeer; ook tijdelijke oplossingen, zoals 
tiny houses.  

 
• Iedereen die wil werken, kan werken 

Onze belofte: we omarmen de nieuwe economie voor nieuwe toekomstvaste banen. We koppelen 
onderwijs aan innovatieve bedrijven voor het opleiden van de juiste vakmensen. Werkzoekenden 
helpen we met omscholing naar de nieuwe banen. Er komt een intermediaire instantie - zoals 
vroeger bij vervangende dienstplicht - voor passend (vrijwilligers)werk voor iedereen.  

 
• Meer groen, meer kwaliteit, minder verrommeling 

Onze belofte: We willen een mooie entree van onze bloemendorpen aan het water en een goed 
onderhouden groene openbare ruimte. We rijgen groenstroken aaneen tot een groene slinger door 
de hele gemeente voor allerlei recreatieve activiteiten. We willen een herkenbaar winkelgebied met 
een horecaplein.  

 
• Grenzen aan de overlast van Schiphol  

Onze belofte: Genoeg is genoeg! Het blijft bij maximaal 500.000 vluchten per jaar; vakantievluchten 
gaan vanaf april 2019 naar andere luchtenhavens; er komen geen nachtvluchten meer over 
Aalsmeer én Kudelstaart; mensen met overmatig veel overlast kunnen (door het Rijk) worden 
uitgekocht;  

 
• Het meest innovatieve openbaar vervoer voor alle inwoners  

Onze belofte: op korte termijn snelle toegang tot hoogwaardig openbaar vervoer voor iedereen met 
goede overstap van fiets en auto op OV en directe verbindingen met o.a. Schiphol en Amstelveen; 
nieuwe moderne vormen van collectief vervoer (kruising tussen Uber, ride sharing en openbaar 
vervoer);  
 

• Veilige wegen 
Onze belofte: onveilige verkeerssituaties pakken we direct aan met hoogste prioriteit voor fietsers en 
voetgangers; er komen alert-teams met inwoners voor snelle oplossingen zonder lang studeren; bij 
alle nieuwe projecten heeft verkeersveiligheid hoogste prioriteit.  
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1. Kansen voor iedereen 
Kansen voor iedereen. Daar staan wij voor. Aalsmeer is een welvarende gemeente, maar 
kansengelijkheid is nog lang geen realiteit. De komende jaren moeten we alle zeilen bijzetten. Zo 
groeien er in de gemeente Aalsmeer kinderen op in armoede. Te veel mensen zitten tijdelijk of langdurig 
zonder werk. Arbeidsdiscriminatie op grond van uiterlijk, achternaam of afkomst is nog steeds een 
probleem. Voor mensen met een fysieke beperking is de openbare ruimte nog te vaak niet toegankelijk. 
Laaggeletterdheid, schulden en armoede zijn nog steeds taboes die ervoor zorgen dat mensen in een 
isolement raken en zich niet kunnen ontplooien.  
 
De belangrijkste voorwaarde voor kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling is onderwijs en een 
leven lang leren. Daarom maken we ons landelijk én lokaal sterk voor het beste onderwijs voor iedereen, 
ongeacht afkomst of leeftijd. Daarnaast moet onze gemeente zich waar mogelijk inzetten voor degenen 
die om wat voor reden dan ook op dit moment niet mee kunnen komen. Want dat het goed gaat met 
Aalsmeer is mooi, maar dan moet iedereen daar wel van mee kunnen profiteren. Dat zijn wij aan onze 
status als gastvrije, toegankelijke samenleving verplicht.  
 

 

1.1. Wij investeren in het beste onderwijs en groene scholen 
Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs. Ieder kind heeft talenten en moet de kans krijgen die 
maximaal te ontplooien. Om dat te bereiken verdient elke leerling het beste onderwijs van goede 
docenten. Onderwijs waarin de leerling centraal staat, met voldoende tijd voor leraren om les te geven in 
kleinere klassen. Aalsmeer kent gelukkig geen zwakke basisscholen en dat willen we zo houden. D66 
blijft hard werken aan het beste onderwijs voor ieder kind.  

 

Klaar voor de start 
Wij willen niet dat kinderen met een achterstand beginnen. Voor veel kinderen is groep 1 van het 
basisonderwijs te laat om (taal)vaardigheden nog op te pikken. Wij vinden het daarom belangrijk dat alle 
peuters en kleuters vier dagdelen per week gratis naar voorschoolse opvang (VVE) gaan. Zodat elk kind, 
met of zonder onderwijsachterstand, of hun ouders nu werken of niet, met een goede basis aan de 
schoolcarrière begint. Ook kinderopvang is belangrijk, voor de ontwikkeling van kinderen en de 
mogelijkheden van ouders. Daarom wil D66 in iedere wijk voldoende kinderopvang.  

 

Brede buurtschool voor ieder kind 
Wij streven ernaar dat er in 2022 voor elk kind in Aalsmeer een brede buurtschool is. Een brede 
buurtschool biedt aan kinderen een brede leer- en leefomgeving op school en in de vrije tijd. Door 
samenwerking met maatschappelijke partners speelt de school een actieve rol in de buurt. Voorbeelden 
zijn welzijn- en buurtverenigingen, sportverenigingen, cultuurinstellingen en zorgpartners. Met dit brede 
aanbod in de school of in de buurt, kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van elk kind, 
talenten stimuleren en eventuele achterstanden vroeg signaleren en aanpakken.  
 

Talentontwikkeling op alle niveaus 
Elk kind heeft talent. Wie met volle overtuiging zijn interesse volgt, legt het beste fundament voor de 
toekomst. Of het nu gaat om werken aan (taal)achterstand of het ontwikkelen van academische 
vaardigheden, van het leren programmeren tot het excelleren in danslessen: talentontwikkeling is 
maatwerk. Daarom is het belangrijk dat we het onderwijs in Aalsmeer blijven vernieuwen en verbeteren. 
D66 wil weekend- en zomerscholen stimuleren. Samenwerking met buurgemeenten juichen we daarbij 
toe. Waar nodig kan (co)financiering vanuit de gemeente net het duwtje in de goede richting geven. Met 
een fonds voor talentontwikkeling stimuleren we deze initiatieven. Ook blijven we ruimte bieden aan 
gastlessen vanuit het bedrijfsleven en hoger onderwijs. De gemeente neemt hier ook aan deel, door 
kinderen te leren over de publieke sector en maatschappelijke vraagstukken.  
 

Meer voortgezet onderwijs in Aalsmeer 
Voor alle kinderen in Aalsmeer moet er voldoende aanbod aan voortgezet onderwijs zijn met een goede 
spreiding van soorten en niveaus. D66 wil dat de gemeente haar invloed maximaal inzet om ervoor te 
zorgen dat alle ouders zoveel mogelijk vrijheid hebben in het kiezen van de best passende school voor 
hun kind. De overgang van primair naar voortgezet onderwijs moet voor alle leerlingen zo soepel 
mogelijk verlopen maar zorgt nog steeds voor knelpunten. Want voor een aantal onderwijsvormen (o.a. 
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havo, vwo) zijn onze leerlingen aangewezen op voortgezet onderwijs in de buurgemeenten. De 
plaatsingsgarantie op ‘een school in de regio’ vindt D66 onvoldoende. Wij willen een plaatsingsgarantie 
op de school van 1e keuze. Onze leerlingen zijn geen tweederangs leerlingen. Voor D66 is de 
gesignaleerde huisvestingschaarste op enkele Amstelveense scholen een kans om de benodigde 
uitbreiding voor havo/vwo bij voorkeur in de gemeente Aalsmeer te realiseren. De Westplas mavo 
uitbreiden met een volwaardige havo-afdeling zou bijvoorbeeld al een stap in de goede richting zijn.   

 

Prioriteit voor passend onderwijs 
Ieder kind – ook met een beperking of hoogbegaafd - heeft recht op een passende plek binnen het 
onderwijs. Alle leerlingen moeten de aandacht krijgen die ze verdienen. Wij willen dat ieder gezin 
dezelfde keuzevrijheid heeft als het gaat om het uitkiezen van een school.  
 
Wij willen voorkomen dat kinderen te snel doorstromen naar het speciaal onderwijs. Kinderen die extra 
aandacht nodig hebben geven we zo veel mogelijk een plek binnen het reguliere onderwijs. Als dat niet 
lukt biedt de gemeente ouders de helpende hand bij het vinden van een passende school voor ieder kind 
en liefst in Aalsmeer zelf. Wij zien dat veel scholen moeite hebben met het bieden van passende zorg. 
Wij gaan in gesprek met schoolbesturen om te onderzoeken waar ondersteuning gewenst is zodat 
kansengelijkheid verbetert. Bij passend onderwijs hoort ook passend vervoer: waar mogelijk zorgen we 
ervoor dat kinderen de school bereiken waar ze het meest op hun plek zijn.  

 

Gezond en veilig op school 
Goed onderwijs vraagt om een goede en veilige leeromgeving, die een gezonde en duurzame levensstijl 
van kinderen bevordert. Alle scholen moeten in 2022 frisse scholen zijn, energieneutraal en met een 
gezond binnenmilieu: luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Met veel groen in en rondom 
de school en met natuurlijk ingerichte schoolpleinen. D66 stimuleert duurzaamheid en gezond gedrag 
met een ruim aanbod aan spel, sport, beweging en natuur. Samen met de scholen en buurtbewoners 
zoeken we uit welke gezonde voorzieningen er op school en in de wijk geboden kunnen worden.  
 
Het plaatsen van zonnepanelen is een kans om de energierekening van de school te verlagen en een 
grote stap om energieneutraal te worden. Wij faciliteren crowdfundingprojecten met ouders, om 
gezamenlijk een zonnedak op school te realiseren en moedigen alle scholen aan om te investeren in 
goede isolatie en duurzame installaties. De lespakketten van NME Amstelland laten we hierop 
aansluiten zodat leerlingen ervaren wat er komt kijken bij een energieneutrale school. 
 
Wij zijn bijzonder blij dat er in het kader van het regeerakkoord middelen komen voor conciërges op alle 
scholen. Zij garanderen een veilige en goede leeromgeving. 

 

Burgerschap en moderne voorlichting 
De democratie geven wij dagelijks met elkaar vorm. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich 
hiervan bewust zijn. Wij willen daarom dat er meer aandacht komt voor democratisch burgerschap op 
school. Kennis over de werking van democratische instituties, de uitgangspunten van een rechtsstaat en 
mensenrechten is in een democratie onmisbaar om volwaardig mee te kunnen doen in onze 
samenleving.  Zo leren kinderen hun eigen mening te vormen en leren zij accepteren dat er ook andere 
meningen bestaan. Op een democratische manier je stem kunt laten horen en conflicten kunt oplossen, 
is een onmisbare vaardigheid in onze samenleving. Een goed voorbeeld hiervan is de Josefschool in 
Aalsmeer die schoolverkiezingen organiseert compleet met ‘partijen’, debatten, campagnes en 
stemhokjes in de gymzaal.   
 
Wij vinden het belangrijk dat jongeren goede voorlichting krijgen om op school in gesprek te gaan over 
alcohol, drugs, gokken, porno, loverboys en ander ongezond en risicovol gedrag en de impact daarvan. 
Wij staan voor moderne, vroegtijdige en doorlopende voorlichting op scholen en gesprekken met 
leerlingen over gezondheid en seksualiteit. Wij zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
ouders, scholen en gemeente en investeren hierin.  

 

Aalsmeerse lerarenbeurs 
Betere leraren zorgen voor beter onderwijs. Als het aan D66 ligt krijgt ieder kind les van goede, 
bevoegde leraren, die bovendien zelf ook hun leven lang kunnen blijven leren. We vragen veel van 
leraren en bieden hen weinig. Dat gaat in Aalsmeer veranderen. D66 introduceert de Aalsmeerse 
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Lerarenbeurs. Met deze beurs kunnen leraren van het primaire en voortgezette onderwijs zich blijven 
ontwikkelen en professionaliseren; leraren die al een tijdje voor de klas staan, maar ook leraren die net 
zijn begonnen. Met de beurs kunnen zij, individueel of als groep, een financiële vergoeding krijgen voor 
bijvoorbeeld het volgen van een leergang, coachingstraject of het opzetten van een 
onderwijsinnovatieproject. De beurs kan voor leraren ook een extra prikkel zijn om op een Aalsmeerse 
school te komen werken.  

 

Onderwijs van de toekomst 
Kinderen moeten zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Zogeheten ‘21e-eeuwse 
vaardigheden’ als creatief denken, vrije expressie, mediawijsheid, ondernemerschap en digitale 
vaardigheden krijgen van D66 een belangrijke rol in het onderwijs. Wij willen dat kinderen al in het 
basisonderwijs met dit soort vaardigheden kennis maken. Door de samenwerking aan te gaan met 
bedrijven en hoger onderwijs, boren we een bron van expertise en kracht aan die zulke lessen mogelijk 
maken. Scholen krijgen ondersteuning in de vorm van expertise en middelen vanuit de Aalsmeerse 
Lerarenbeurs voor voorzieningen en docentenopleidingen.  

 

1.2. We gaan voor een leven vol kansen 
Kinderen dromen over wat ze willen worden als ze groot zijn. De verwezenlijking van die dromen is niet 
altijd eenvoudig. Het onderwijs sluit bijvoorbeeld onvoldoende aan op de arbeidsmarkt en er zit te weinig 
variatie in het aanbod van banen. Te veel mensen hebben door hun laaggeletterdheid een te grote 
afstand tot de arbeidsmarkt en het komt ook in Aalsmeer voor dat jongeren hun school vroegtijdig 
verlaten. Ook arbeidsdiscriminatie is een factor. Steeds meer mensen voelen zich gediscrimineerd en 
krijgen door hun achternaam minder makkelijk een baan.  

 

Discriminatie op de arbeidsmarkt stoppen 
Arbeidsdiscriminatie is voor D66 onacceptabel. D66 wil dat er aandacht is voor zowel aantoonbare als 
minder zichtbare vormen van arbeidsdiscriminatie en streeft naar een samenleving waarin iedereen, 
ongeacht afkomst, achtergrond of leeftijd, dezelfde kansen krijgt. Daarom heeft de D66-wethouder een 
spreekuur waar mensen terecht kunnen die zich op de werkvloer gediscrimineerd voelen. Dit spreekuur 
heeft een belangrijke signaalfunctie: iedereen verdient dezelfde kansen en voor discriminatie is in 
Aalsmeer geen plek. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en werk maken van een 
inclusieve, diverse organisatie en een proef starten met anoniem solliciteren. 

 

Samen werken aan een kansrijke toekomst 
D66 stimuleert de samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling, met maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven om zo een betere aansluiting tussen opleiding, stage en werk te 
realiseren. D66 wil bovendien investeren in meer innovatie, creatieve en technische voorzieningen voor 
het onderwijs en talentontwikkeling, zoals MakerSpaces op school en plekken – bijvoorbeeld in 
buurthuizen - voor jonge ondernemers en mensen met gemeenschappelijke interesses in wetenschap, 
technologie, IT en elektrotechniek.   

 

Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen 
D66 wil dat elke jongere met een diploma van school gaat en treedt lokaal én in regioverband hard op bij 
schoolverzuim. Een diploma geeft de beste kans op een baan, daarom is elke voortijdig schoolverlater er 
één te veel. D66 blijft intensief samenwerken met scholen, jeugdzorg en jongeren- en welzijnswerkers 
om voortijd schoolverlaten te voorkomen. In samenwerking met het bedrijfsleven kan in de vorm van 
loopbaanoriëntatie veel worden bereikt. Zo snel mogelijk reageren, intensieve begeleiding en een 
samenhangende aanpak moeten jongeren die dreigen uit te vallen, weer perspectief geven op een 
kansrijke toekomst.  D66 doet graag mee aan een pilot om de kwalificatieplicht uit te breiden naar 21 jaar.  

 

Laaggeletterdheid pakken we aan 
Laaggeletterdheid heeft grote invloed op de kwaliteit van het leven. Eén op de zeven inwoners van 16 
t/m 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven. Mensen schamen zich ervoor en worden afhankelijk van 
anderen, waardoor het probleem vaak verborgen blijft. Als je niet goed kunt lezen en schrijven en moeite 
hebt met de computer, vind je minder makkelijk een baan. D66 brengt het aantal laaggeletterden in de 
komende raadsperiode in kaart: iedereen moet mee kunnen doen. Met de juiste inzet en extra financiële 
middelen gaan we – samen met onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, 
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de bibliotheek en vrijwilligers – laaggeletterdheid tegen. De Taaltuin willen we ook aangeboden zien in 
de bibliotheek in Aalsmeer. Het recent gesloten Taalakkoord, waarin werkgevers zich inzetten om de 
taalvaardigheid van hun medewerkers te verbeteren, ondersteunen wij.  
 
Net zo belangrijk is breder toegankelijke, begripvolle en makkelijk te begrijpen dienstverlening en 
informatievoorziening van de gemeente. D66 wil dat de gemeente ondersteuning biedt aan mensen die 
tegen problemen aanlopen bij het aanvragen van informatie en voorzieningen.  

 

1.3. Wij bieden perspectief bij armoede en schulden 
D66 wil dat alle mensen mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van ons armoedebeleid. Daarom 
ondersteunen we inwoners met het vinden van de juiste oplossing. Het armoedebeleid is wat D66 betreft 
specifiek bedoeld voor mensen die niet kunnen werken en die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. 
Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen en de oorzaken 
van armoede aan te pakken. Voor Aalsmeerders die tijdelijk of voor langere tijd zonder voldoende 
inkomen zitten, willen we een sluitende aanpak van armoede en schulden. Zo ontstaat weer perspectief 
om mee te kunnen doen in de samenleving.  

 

Armoede en schulden 
We willen armoede zo veel mogelijk blijvend oplossen, door te helpen met het vinden van werk of 
activiteiten. Niet iedereen is op de hoogte van ondersteuningsmogelijkheden of maakt er uit schaamte of 
uit angst voor stigmatisering, geen gebruik van. We vinden het belangrijk oog te hebben voor verborgen 
armoede, bijvoorbeeld onder kleine zelfstandigen. Wij willen dat mensen beter geïnformeerd en waar 
nodig ondersteund worden – zelfs directe hulp krijgen – bij het aanvragen van 
ondersteuningsmogelijkheden en willen dat de gemeente experimenteert met een aanpak, zoals de 
‘Flying Squads’ in Amsterdam.  
 
Wij zijn trots op het initiatief van de Voedselbank in Aalsmeer maar schamen ons er tegelijkertijd voor dat 
die in het relatief welvarende Aalsmeer nodig is. Zolang de Voedselbank echter nodig is, blijven we die 
steunen.  
 
D66 wil snelle hulp bij schulden, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Hierbij is 
herkenning door wijkteams van belang omdat veel mensen met schulden zich uit gêne niet melden. D66 
volgt de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman en andere deskundigen. Wachtlijsten zijn wettelijk 
niet toegestaan en willen we koste wat kost voorkomen, in samenwerking met woningcorporaties, zelfs 
als dat onorthodoxe oplossingen vraagt. D66 wil meer experimenteerruimte om mensen met schulden 
sneller te vinden en te helpen, ook als daarvoor het budget voor schulddienstverlening moet worden 
verhoogd. Daarnaast willen we dat scholen aandacht besteden aan omgaan met geld en voorkomen van 
schulden.  

 

Extra aandacht voor kinderen in armoede 
Kinderen die opgroeien in armoede verdienen gelijke kansen. Ouders van kinderen die te maken hebben 
met armoede, zijn niet altijd in beeld bij de gemeente. Het is belangrijk dat betrokkenen zoals buurtteams 
en welzijnswerkers dit signaleren. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een taak, bijvoorbeeld door 
ervoor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op school, sport en cultuur.  
Wij vergroten de bekendheid van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds en stimuleren het 
gebruik ervan. Zwemlessen voor kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, blijven we financieren.  
 
Gezinnen met kinderen die leven in armoede verdienen extra aandacht, zeker als er sprake is van 
meerdere problemen. In het gezinsplan zorgen we met en voor het gezin voor samenhang in de aanpak. 
We willen doen wat bewezen werkt; de effectiviteit van de armoede-instrumenten moet leidend zijn. 

 

1.4. Wij bieden kansen aan Nieuwe Nederlanders 
D66 wil perspectief bieden aan Nieuwe Nederlanders. We maken vanaf dag één werk van hun integratie 
in onze samenleving. Vanaf het moment dat mensen in onze gemeente zijn, zijn ze Aalsmeerders, met 
dezelfde rechten en plichten als iedereen. Voor de inburgering willen wij inzetten op individuele 
gecombineerde integratietrajecten. Het taalprogramma met zowel formele taallessen als informele 
taallessen via buddy’s zetten wij voort. De taalklassen voor kinderen breiden we naar behoefte uit.  
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De focus ligt op zo snel mogelijk vinden van een passende opleiding en/of passend werk. Wij gaan in 
gesprek met het bedrijfsleven voor leerwerktrajecten en werkervaringsplekken. Ondernemende 
nieuwkomers helpen we met het opzetten van een bedrijf, bijvoorbeeld door betaalbare locaties te 
bieden. Programma’s die door AM Match worden gegeven, blijven we ondersteunen. 
Integratieprogramma’s staan open voor alle inwoners van Aalsmeer.  

 

1.5. Aalsmeer moet toegankelijk zijn voor iedereen   
Aalsmeer moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking of chronische 
ziekte. Zij moeten de kans krijgen om mee te doen, op de arbeidsmarkt, met vrijwilligerswerk of met een 
andere dagbesteding. Juist de besluiten van de gemeente beïnvloeden het dagelijkse leven van mensen 
met een beperking en daarom moet de gemeente bij alle besluiten met hen rekening houden. Voorop 
staat dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen: sport, cultuur, onderwijs en werk. 
Initiatieven van Ons Tweede Thuis met aangepast werk en dagbesteding, bijvoorbeeld het 
hoveniersproject en bij Kinderboerderij Boerenvreugd, De Spil en De ‘Huiskamer van Aalsmeer’ kunnen 
op blijvende steun van D66 rekenen.  
 
Ondersteuning en zorg moeten voor mensen met een beperking goed op elkaar aansluiten. De 
administratieve lasten voor ondersteuning en zorg moeten naar beneden. In 2016 heeft Nederland het 
Verdrag voor de rechten van personen met een beperking van de Verenigde Naties geratificeerd. Wij 
constateren dat de toegankelijkheid van de openbare ruimte nog zeer te wensen overlaat. D66 wil de 
toegankelijkheid sterk en snel verbeteren. Wij dagen ontwikkelaars, ondernemers en winkeliers en niet in 
de laatste plaats de gemeente zelf uit, om de toegankelijkheid van gebouwen en terreinen te verbeteren. 
Daarbij vinden wij het een voorwaarde dat mensen met een beperking actief en vroegtijdig mee kunnen 
denken bij het ontwerpen of de renovatie van bouwprojecten en de (her)inrichting van de openbare 
ruimte.  
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2. Onze groene toekomst 
Aalsmeer moet een gezonde, groene, prettige omgeving zijn om te leven en te werken. Voor ons, maar 
zeker ook voor generaties die na ons komen. Daarom is het belangrijk dat we zuinig en zorgvuldig met 
Aalsmeer omgaan en het milieu, de natuur en het groen koesteren. Wij zien dat dit nu nog onvoldoende 
gebeurt. Er is nog te veel verrommeling en vervuiling. In talrijke wijken ontbreekt het aan 
groenvoorzieningen waarin gerecreëerd kan worden. De natuur staat onder druk. D66 wil Aalsmeer 
daarom radicaal verduurzamen. Meer groen, schonere energieopwekking, zorgvuldiger omgaan met 
afvalstromen en meer aandacht voor schone lucht. Ook moet de ongebreidelde groei van Schiphol een 
halt worden toegeroepen om de kwaliteit van de leefomgeving niet nog verder onder druk te zetten.   
 
Zo zorgen we ervoor dat Aalsmeer een groene toekomst tegemoet kan gaan én dat we voldoen aan de 
afspraken van het Energieakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs. Maar ook aan de afspraak met 
onszelf: de afspraak om in 2040 fossielvrij te zijn.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat onze ambities haalbaar zijn als de gemeente samenwerkt met bewoners, 
bedrijven, scholen, verengingen en anderen die met kracht en vernieuwing willen bijdragen aan onze 
groene en schone toekomst.  
 

 

2.1. Wij willen duurzame woningen en schone energie  
De energie die in Aalsmeer wordt verbruikt is nog grotendeels afkomstig van kolen en gas. Particuliere 
initiatieven laten zien dat de overstap naar duurzame energiebronnen te doen is. D66 wil dit proces 
versnellen om de doelstelling Aalsmeer fossielvrij in 2040 te halen. De technologische ontwikkelingen op 
het gebied van duurzaamheid volgen elkaar in rap tempo op. Dat vereist een open blik en een duurzaam 
energiebeleid dat zich niet richt op specifieke technologieën – die kunnen immers weer achterhaald 
raken – maar op doelstellingen. Zo houden we onze handen vrij om steeds opnieuw de beste keuze te 
maken.   

 

Samenwerken en het goede voorbeeld geven 
Bewoners en bedrijven lopen in de opmars naar groene groei voor op de gemeentelijke organisatie en 
regels. Wij willen dat de gemeente hierbij aansluit. Voor de omslag naar een fossielvrije gemeente is het 
zaak dat de gemeente alle inwoners en bedrijven in dit proces meeneemt en ondersteunt. Met heldere 
communicatie. Met voortvarende samenwerking. En door zelf het goede voorbeeld te geven, 
bijvoorbeeld door zo snel mogelijk de eigen panden te verduurzamen. En door daken beschikbaar te 
stellen voor zonnedaken van particuliere initiatiefnemers.  

 

Alle nieuwbouw energieneutraal en aardgasloos 
Het doel is dat Aalsmeer zo snel mogelijk schoon en zelfvoorzienend wordt in energieverbruik. Dat 
betekent dat we zo snel mogelijk van het gas af gaan, te beginnen bij alle nieuwbouw. Wij willen dat er 
per direct geen woning met gasaansluiting meer wordt gebouwd. D66 wil dat het gehele grondgebied 
van Aalsmeer vooruitlopend op de nieuwe Warmtewet wordt aangewezen als gebied waar in geval van 
een alternatieve warmtebron, zoals een restwarmtenet of warmtepompsystemen, geen 
gastransportleiding hoeft te worden aangelegd. Daarmee wordt een regionale netbeheerder dus 
vrijgesteld van de verplichting tot aansluiting op het gasnet. Alle nieuwbouw wordt wat ons betreft 
aardgasloos en energieneutraal of zelfs energiepositief zodat woningen zichzelf kunnen voorzien van 
energie, of als kleine energiecentrale kunnen werken om de omgeving van energie te voorzien.  

 
Minder energieverbruik, lagere woonlasten 

Energie die je niet verbruikt hoef je niet op te wekken en ook niet te betalen. Ruim een derde van alle 
energie wordt verbruikt door woningen. Veel van de woningen en gebouwen in Aalsmeer zijn oud en 
matig of slecht geïsoleerd en verbruiken onnodig veel energie. Wij willen helpen de bestaande woning- 
en gebouwenvoorraad – particuliere koopwoningen, sociale- en vrije sector huurwoningen en 
bedrijfsmatig vastgoed - snel te verduurzamen met als ambitie energieneutraal én aardgasloos. Met 
woningcorporaties en eigenaren van vrije sector huurwoningen willen wij stevige 
duurzaamheidafspraken maken om hun kernvoorraad zo snel mogelijk energieneutraal te maken.  

 



 

 
 

Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 
Kansen voor iedereen 

 pagina 14 van 47 

Wij hanteren het uitgangspunt dat de energiemaatregelen voor woningbezitters rendabel zijn. Daarom 
willen we dat de gemeente het voor woningeigenaren heel simpel maakt om duurzame maatregelen te 
nemen, bijvoorbeeld met onafhankelijk advies en ondersteuning bij het vinden van geschikte aanbieders. 
En door buurtinitiatieven te faciliteren. Financiering is een knelpunt voor veel woningeigenaren en 
bedrijven. D66 juicht het recent gelanceerde Duurzaamheidfonds toe maar vindt de opzet daarvan te 
smal. Omdat financiering voor vele woningeigenaren een struikelblok vormt, pleit D66 voor de invoering 
van een woningabonnement vanuit het Duurzaamheidfonds. Dit moet ook toegankelijk zijn voor de 
particuliere huursector. Hierbij betalen bewoners een prijs per maand voor hun verduurzaamde woning 
én krijgen ze een lagere energierekening.  
 
Ook voor ondernemers en organisaties zijn energiemaatregelen rendabel, maar er is sprake van een 
financieringsknelpunt. D66 wil MKB bedrijven en de middenstand ondersteunen om bedrijfsmatig 
vastgoed, zoals kantoren en winkelpanden, energiezuinig te maken. Wij vinden het noodzakelijk dat ook 
ondernemers en organisaties makkelijker hun duurzame ambities kunnen financieren en stellen daarvoor 
het Duurzaamheidsfonds open. Zo nodig breiden we het fonds uit.  
 
Om woonconsumenten en MKB bedrijven te ondersteunen bij het vinden van de beste 
energiemaatregelen voor hun woningen en gebouwen, vinden wij de rol van een onafhankelijk lokaal 
fysiek energieloket met een breed serviceaanbod essentieel in combinatie met een intensieve en 
langdurige informatiecampagne door de gemeente. 
 

Slim en schoon gebruik van terreinen en daken voor zonne-energie 
Aalsmeer realiseert minder dan 6% duurzame energie (Programmabegroting 2017) en heeft dus nog 
een lange weg te gaan om ook maar in de buurt te komen van de landelijke doelstelling van het 
Energieakkoord (14% in 2020 en 16% in 2023). Niet iedere woning, ieder kantoorpand of winkel kan 
energieneutraal worden. Daarom is het belangrijk om ook centrale duurzaamheidvoorzieningen te 
realiseren. D66 is daarom naast kleinschalige zonne-energiesystemen voorstander van grootschalige 
duurzame energieopwekking.  
 
Door de hele gemeente heen zijn er grote daken van particuliere en gemeentelijke gebouwen die zich 
lenen voor grootschalige energieopwekking. Wij willen dat het eenvoudiger wordt om deze plekken aan 
te wenden voor de opwekking van zonne-energie door (particuliere) energiecoöperaties. De daken van 
scholen en de sporthallen lenen zich hier perfect voor. Ook gemeentelijke terreinen zoals delen van 
Greenpark Aalsmeer en de Groenzone lenen zich uitstekend voor grootschalige energieopwekking. 
Draagvlak is hierin essentieel. D66 gaat in een zorgvuldig participatieproces met alle betrokken partijen 
werken aan een maatschappelijk rendabele manier om energie te winnen. Initiatieven voor particuliere 
energiecoöperaties krijgen van D66 volledige steun vanuit het Duurzaamheidfonds.  
 
Alle plekken in de gemeente waar schone energie wordt opgewekt, willen we verbinden via een modern 
net (smart grid), zodat iedereen makkelijk energie kan leveren en afnemen. We willen naast opwekking 
van energie, ook dat de opslag van energie (bijvoorbeeld met accu’s of warmte-koudeopslag van 
restwarmte) een grotere rol krijgt in onze energievoorziening.  
 

Een slimmer elektriciteitsnet 
Op dit moment gebeurt er veel in de energiemarkt en staan we aan de vooravond van een nieuw 
energiesysteem. Van energieverbruik verschuift de focus steeds meer naar opwekking, opslag, beheer 
en verhandeling van duurzame energie. Er worden tegenwoordig veel plannen gemaakt voor de 
ontwikkeling van duurzame wijken. Dit zijn nieuwbouwprojecten die min of meer zelf aan de 
energiebehoefte voor verwarming (en koeling) voldoen. Deze lokale initiatieven zijn succesvol, 
kostenefficiënt en milieutechnisch verantwoord. De huidige energienetwerken voldoen niet meer aan 
nieuwe eisen. De aanleg van een lokaal gelijkspanningsnet is een logische oplossing. Overheid en 
wetenschappers spelen hierbij een belangrijke innovatieve rol. D66 wil dat de gemeente de 
mogelijkheden schept om te experimenteren met gelijkspanningsnetten en daarbij de lokale expertise 
benut.   
 

Belemmerende regels afschaffen 
Bestaande regelgeving staat verduurzaming soms onbedoeld in de weg. D66 wil daarom, in navolging 
van vergelijkbare lokale initiatieven, zoals in Amsterdam, alle bestaande regelgeving scannen op 
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onnodige belemmeringen voor verduurzaming. Inwoners en bedrijven moeten de ruimte krijgen om deze 
belemmeringen aan te vechten. Er geldt bijvoorbeeld nog steeds een verplichting voor het hebben van 
een rioolaansluiting, zelfs wanneer je geïnvesteerd hebt in je eigen waterfilter. Ook is het nog steeds 
verplicht een huis aan te sluiten op het gasnet. 
 

2.2. Wij gaan voor hergebruiken 
Wij gebruiken in Aalsmeer naast energie veel voedsel, spullen en (bouw)materialen, Hiervoor zijn veel 
grondstoffen nodig en die worden in toenemende maten schaars en dus duur. Wij putten zo onze aarde 
uit. Wij verspillen onnodig veel, want wij gooien veel voedsel en spullen weg. We zorgen zo ook voor 
vervuiling. Dan hebben we het over zwerfafval, maar ook over het feit dat er ondanks dat Aalsmeerders 
best al veel afval scheiden, een groot deel van al het afval nog steeds wordt verbrand. Dit is slecht voor 
de luchtkwaliteit én de economie. We gaan hier verandering in aanbrengen.  

 

Minder verspillen en vervuilen 
We willen ervoor zorgen dat Aalsmeerders zich beter bewust worden van hun afvalstromen en zelf hun 
eigen verspilling tegengaan. Minder consumeren en vernietigen dus, en meer hergebruiken. Zo voltooien 
we de circulaire economie. De meeste winst kan geboekt worden in betere voorlichting om bewoners en 
bedrijven bewuster te maken van hun consumptiepatronen en ze aan te moedigen hun gedrag aan te 
passen. We hanteren een uitnodigend vestigingsklimaat voor bedrijven die zich richten op het repareren 
en hergebruiken van producten. Zij zijn goed voor het milieu en de werkgelegenheid. Kleine initiatieven 
zoals repair-cafés ondersteunen we graag in onze gemeente.  
 

Afval is grondstof 
D66 wil zo snel mogelijk een nieuw inzamelsysteem invoeren, dat erop gebaseerd is dat goed gedrag 
zoals hergebruik en afval scheiden wordt beloond. In andere gemeenten die ons voor gingen blijkt het 
nieuwe inzamelen bij huishoudens het meeste effect te hebben. Het maakt bewoners bewuster van hun 
eigen afvalstromen en stimuleert ze om te hergebruiken en duurzamer in te kopen. Als iedereen 
meedoet aan afval scheiden, verdienen we als gemeente meer aan grondstoffen en betalen we minder 
verbrandingsbelasting aan het Rijk. Zo zorgen we samen voor een lagere afvalstoffenheffing per 
huishouden.  

 
D66 stelt wel eisen aan de invoering van anders afval inzamelen. Om dit systeem tot een succes te 
maken vinden we duidelijke communicatie met en betrokkenheid van inwoners een vereiste. Inwoners 
moeten een stem krijgen hoe zij restafval het meest effectief kunnen aanbieden.  
Zwerfafval levert naast vervuiling van het straatbeeld veel frustratie op bij omwonenden. Wij willen meer 
afvalbakken. Zwerfafval rond containers moet worden aangepakt. Pas als het nieuwe systeem voor de 
meeste inwoners naar tevredenheid is ingevoerd, willen we kijken naar effectieve aanvullende 
maatregelen om de afvalberg te verkleinen.  

 

Duurzaam inkopen en circulair bouwen 
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zelf duurzaam inkoopt en daarmee het goede voorbeeld geeft. 
Met de inkoop van hergebruikte of herbruikbare materialen zorgen we er bovendien voor dat (lokale) 
duurzame ondernemers een belangrijkere rol krijgen in de inkoop van de gemeente, die jaarlijks 
miljoenen euro’s bedraagt. D66 vindt de ambitie van het gemeentelijke inkoopbeleid te laag. Als het aan 
D66 ligt koopt de gemeente aan het einde van de komende raadsperiode 100% van haar producten en 
diensten circulair is. Daar blijven we nauwlettend op toezien. 
 
Naast de gemeente is de bouw een belangrijke sector om circulair in te richten. D66 wil dat bij alle 
gemeentelijke bouwprojecten circulair bouwen als norm wordt gehanteerd.  

 

2.3. Wij willen gezonde lucht in een groene gemeente 
Aalsmeer is prachtig gelegen aan de rand van het Groene Hart en herbergt de Westeinderplassen. We 
koesteren onze schaarse natuurgebieden en parkjes als de longen van Aalsmeer. De oprukkende 
verstedelijking aan de zuidkant van Amsterdam trekt een zware wissel op het gebied. D66 ziet het als 
uitdaging voor de komende jaren om de leefomgeving aantrekkelijk en gezond te houden. Wij willen dat 
alle Aalsmeerders gezonde lucht kunnen inademen en op korte afstand van parken, water en 
groenvoorzieningen wonen. Een gezonde en groene gemeente gaat daarnaast op een humane manier 
om met zijn dieren.   
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Water en groen als recreatie 
Water, parken en groenvoorzieningen zijn voor Aalsmeerders een ideale gelegenheid om te ontspannen. 
Groen staat echter sterk onder druk en zeker in de nieuwbouwgebieden is er onvoldoende groene ruimte 
voor goede toegankelijke recreatie. D66 wil dat in alle nieuwbouwplannen een groene invulling het 
uitgangspunt is. Wij creëren meer ruimte voor recreatie, sport, festivals en evenementen, waarbij we 
tegelijkertijd blijven waken over de kwaliteit van het groen en water in onze gemeente. Zo beschermen 
we de natuur en zorgen voor meer biodiversiteit.  
 
D66 vindt dat het cultuurhistorisch waardevolle Bovenlandengebied langs de Ringvaart en de 
Westeinderplassen moet worden behouden en versterkt als een aaneengesloten groen lint door 
Aalsmeer als onderdeel van de provinciale ecologische hoofdstructuur. Ontbrekende ecologische 
verbindingen moeten door de hele gemeente voortvarend worden gerealiseerd. Natuur stellen we open 
voor kleinschalige dagrecreatie. Verrommeling van het gebied en slecht onderhoud van de openbare 
ruimte is ons een doorn in het oog en gaan we krachtig bestrijden. Uitbreiding van natuur en openbaar 
groen vergroot tevens de biodiversiteit in Aalsmeer.  

 
Groen in zelfbeheer 
Bewoners zijn de belangrijkste gebruikers van het groen in de openbare ruimte. Het moet daarom 
makkelijker worden voor bewoners om bijvoorbeeld parken en groen in de buurt zelf in beheer te nemen 
en uitlaatplaatsen voor honden te creëren of hierin samen te werken met de gemeente. Wij willen dat 
ook bedrijven dit ter hand kunnen nemen, altijd op basis van heldere afspraken over de kwaliteit en 
toegankelijkheid van het groen en de openbare ruimte. Groen in zelfbeheer zorgt voor meer 
betrokkenheid bij de buurt, draagt bij aan de kwaliteit van het groen én bespaart de gemeente geld. Dit 
geld kan worden ingezet voor uitbreiding van hoogwaardig openbaar groen.  

 

Gevolgen klimaatverandering opvangen 
Het belang van groen reikt voor D66 verder dan ontspanning en genot. Groen is nodig voor een rijke 
biodiversiteit. Groen vervult ook een belangrijke functie in het opvangen van de gevolgen van de 
klimaatverandering en verbetering van de luchtkwaliteit. In de bebouwde omgeving is het een stuk 
warmer dan daarbuiten en regenbuien worden steeds zwaarder. Hittestress en wateroverlast vormen 
steeds vaker voor een probleem. Meer en slimmer openbaar groen is in de ogen van D66 het antwoord. 
Een slimmere beplanting met klimaatadaptieve plantensoorten draagt bij aan verkoeling, een betere 
luchtkwaliteit én het opvangen van regenwater. Wij willen samen met bewoners plekken aanwijzen om te 
‘ontstenen’; niet alleen op de grond, maar ook in de vorm van verticale tuinen en groene daken. 
Klimaatverandering moet een overweging zijn bij alle ruimtelijke ontwikkeling. Bouwen in Aalsmeer hoort 
altijd duurzaam te zijn. D66 sluit aan bij burgerinitiatieven als ‘Actie Steenbreek’ of ‘Tegel eruit, plant erin’.  

 

Gezonder lucht voor iedere Aalsmeerder  
Iedere Aalsmeerder heeft recht op zo schoon mogelijke lucht. De luchtkwaliteit is een groot probleem in 
Aalsmeer, niet alleen als gevolg van relatief hoge verkeersintensiteit, maar vooral ook door het 
vliegverkeer. Luchtvervuiling door (ultra)fijnstof is een van de grootste doodsoorzaken in Nederland. Van 
ongezonde lucht kun je letterlijk doodziek worden. Je kunt longziekten als astma, COPD of longkanker 
krijgen. Luchtvervuiling veroorzaakt ook hart- en vaatziekten, dementie en vroeggeboorten. D66 wil dat 
het beleid gericht wordt op de strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Aalsmeer kan 
hierin met de buurgemeenten optrekken. Omdat de gemeente het goede voorbeeld dient te geven willen 
we dat het gehele gemeentelijke wagenpark 100% uitstootvrij wordt gemaakt, ook als het gaat om 
voertuigen van de gemeente Amstelveen die hier rijden.  

 

2.4. Wij stellen grenzen aan de groei van Schiphol 
Schiphol loopt aan tegen zijn capaciteitsgrenzen met een plafond van 500 duizend vluchten per jaar. 
Tegen alle afspraken in heeft Schiphol de afgelopen jaren een enorme extra groei uitgelokt, waarmee de 
luchthaven vier jaar eerder dan afgesproken tegen haar plafond zit. Met alle gevolgen van dien: 
geluidsoverlast, luchtvervuiling, gezondheidsrisico’s, veiligheidsrisico’s, bouwbeperkingen. Dat trekt een 
zware en onacceptabel wordende wissel op de leefbaarheid van gebieden dicht bij Schiphol, zoals 
Aalsmeer.  
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Onacceptabele groei 
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur concludeerde in 2016 in zijn rapport ‘Mainports Voorbij’ 
dat Schiphol belangrijk is voor de Nederlandse economie, maar dat het nog maar zeer de vraag is of de 
groei van Schiphol dat ook is. Want de schaarse groeiruimte is voor een groot deel opgegaan aan 
zogenaamde budgetvluchten. Dat zijn vluchten die nauwelijks waarde toevoegen aan de Nederlandse 
economie. Sterker nog: door hun kostennadelen en verdringingseffecten pakken ze per saldo juist 
negatief uit. Iedere in de groei van Schiphol geïnvesteerde euro heeft zo een mager rendement en 
verdere groei van Schiphol kan zelfs omslaan in een negatieve impact op het vestigingsklimaat (voor 
medewerkers). Dan levert de nabijheid van Schiphol Aalsmeer juist geen economisch voordeel meer op.  
 
Tot en met 2020 is het plafond van 500 duizend vluchten per jaar wettelijk gewaarborgd, voor de periode 
daarna lijkt Aalsmeer vogelvrij. Schiphol heeft plannen om verder te groeien naar 600 tot 650 duizend 
vluchten per jaar zonder dat er hinderbeperkende maatregelen voor deze regio tegenover staan. D66 
vindt dat onacceptabel, omdat het ecologisch onverantwoord is én economisch onnodig blijk. Wij willen 
dat Schiphol zijn huidige capaciteit beter benut door in te zetten op de versterking van de zogenaamde 
mainportfunctie, gericht op het internationale bestemmingennetwerk voor personen- en vrachtverkeer 
met een hoge economische waarde. Budgettoerisme moet worden uitgeplaatst naar Lelystad en 
Eindhoven.  
 

Den Haag aan zet 
Van de politiek in Den Haag vraagt D66 duidelijkheid over en grenzen aan de toekomstige omvang van 
Schiphol en bescherming van de positie van de inwoners in het zogenaamde binnengebied van de 
luchthaven. D66 wil dat de gemeente haar invloed maximaal doet gelden in de provincie, in de regio, in 
Den Haag en aan alle overlegtafels krachtig blijft strijden voor duidelijke grenzen en verbetering van de 
leefbaarheid in Aalsmeer. Ook eist D66 dat de overheid strenger handhaaft op naleving door de 
luchtvaartsector van afspraken over baangebruik, vliegroutes en dergelijke ter bescherming van ons 
leefgebied. De vliegtuigvloot moet zo snel mogelijk worden verduurzaamd met schonere, stillere en 
grotere vliegtuigen. 
 

Dilemma wonen en vliegen  
Recent zijn door het rijk de mogelijkheden om te bouwen buiten het beperkingsgebied (LIB4) verruimd. 
D66 realiseert zich terdege dat Aalsmeer daarmee weliswaar tegemoetkomt aan de woningbehoefte 
maar dat we daarmee zelf het aantal gehinderden uitbreiden. Een dilemma waar de gemeente 
uitsluitend aan de overlegtafels van de Omgevingsraad Schiphol een oplossing voor dient te vinden. D66 
toetst daarbij aan het uitgangspunt ‘waar gewoond wordt kan niet worden gevlogen, en omgekeerd’.  

 

Ruimhartig compensatiebeleid 
D66 wil een ruimhartiger en transparanter compensatiebeleid voor zwaar gedupeerde bewoners en 
bedrijven vlak bij de Aalsmeerbaan voor wie de situatie feitelijk onleefbaar en onwerkbaar is geworden. 
Zij moeten maximaal kunnen profiteren van de recent vrijgekomen middelen bij Stichting Leefomgeving 
Schiphol. Zo moeten mensen net buiten de vastgestelde gebieden in aanmerking kunnen komen voor 
geluidsisolatie. Vliegtuiglawaai trekt zich niets aan van potloodstrepen op een kaart. Ook de inwoners die 
een toenemende overlast ervaren van andere banen (Kaagbaan, Zwanenburgbaan) moeten in 
aanmerking komen voor compensatie, individueel of bijvoorbeeld in buurtverband. Kudelstaart en delen 
van Aalsmeer hebben aantoonbaar meer overlast sinds vliegroutes zijn verlegd ter ontlasting van andere 
gebieden. Er staat voor onze inwoners geen enkele overlast beperkende maatregel tegenover. D66 
keurt dat af. Compensatie in geld mag nooit reden zijn om Aalsmeer monddood te maken en het is net 
zomin een vrijbrief om de strijd tegen overlast van Schiphol te staken.  

 

2.5. Wij willen een diervriendelijke omgeving 
Naast het welzijn van mensen beschermt D66 het dierenwelzijn. In de Omgevingsvisie die Aalsmeer de 
komende periode gaat opstellen willen we daarom niet alleen uitgebreid aandacht voor de bescherming 
van mens, natuur en milieu, maar ook voor die van dieren. Ook verbetering van de biodiversiteit in 
Aalsmeer is voor D66 een belangrijk doel.  
 
Organisaties die zich in deze regio bezighouden met de zorg voor dieren, hebben het moeilijk. D66 wil 
dat dierenopvang en dierenambulances over voldoende financiële middelen beschikken. De 
dierenambulance moet snel eerste hulp aan gewonde en zieke dieren kunnen verlenen en ook dode 
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dieren kunnen vervoeren. Deze organisaties verdienen steun van de gemeente en kunnen door 
effectieve samenwerking zorgen voor goede opvang van dieren in nood.  
 
Overlast of schade door dieren moet op een diervriendelijke manier worden tegengegaan. Het beheer en 
het aanpassen van openbaar groen wordt afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van 
dieren en hun leefgebieden. Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen 
of het uitbaggeren van sloten, mag niet plaatsvinden in het voorjaar en in het broedseizoen.  
Natuurvriendelijke oevers in stedelijk water, de Aalsmeerse bovenlanden en de Westeinderplassen 
verbeteren de ecologische waterkwaliteit en een rijke flora en fauna.  
 
Jong geleerd is oud gedaan, wat betekent dat Aalsmeerse kinderen moeten leren dat ze op een 
respectvolle manier met dieren moeten omgaan. Dit gebeurt op school, maar ook door kinderen het 
goede voorbeeld te geven. Als ze zien dat er slecht met dieren wordt omgegaan, gaan ze dat normaal 
vinden. De gemeente geeft aan de inwoners van Aalsmeer goede informatie over hoe ze het welzijn van 
dieren kunnen verbeteren. 
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3. Ruimte om te wonen en te leven 
Aalsmeer is in de laatste jaren enorm gegroeid. Verdere groei willen we in goede banen leiden, door de 
schaarse beschikbare ruimte optimaal te benutten en te verdelen. Iedereen verdient immers een goede 
plek om te wonen, te werken en te leven. Op die manier geven we bestaande en nieuwe inwoners de 
ruimte om hun initiatieven, dromen en ambities waar te maken.  
 
De groei van onze gemeente zorgt voor bedrijvigheid en levendigheid en biedt ons de kans om te 
investeren in nieuwe voorzieningen. Uitdagingen zijn er echter ook: door de toenemende druk stijgt de 
vraag naar woningen en daarmee ook de prijs. Wij willen dat in Aalsmeer voor iedereen een betaalbare, 
passende en duurzame woning beschikbaar is. Groei van Aalsmeer mag daarbij niet ten koste gaan van 
het groen in en om onze gemeente. Daarom kiezen wij voor verdichting en herbestemming, niet voor 
uitbreiding.  
 

3.1. Wij willen een betaalbare woning voor iedereen 
In Aalsmeer verdient iedereen een betaalbare, duurzame en passende woning. De realiteit is echter 
weerbarstig. Deze regio is een gewilde plek om te wonen en te werken. Het aantal inwoners en banen 
groeit in de Metropoolregio Amsterdam sterker dan het landelijk gemiddelde. Om al die inwoners goed te 
laten wonen is er de komende jaren een grote behoefte aan woningen. Dat maakt dat er op dit moment 
ook in Aalsmeer een tekort aan woningen is. Maar woningen bouwen alleen is niet genoeg. Minstens zo 
belangrijk is het bouwen van de juiste types en aantallen woningen op de juiste plekken, met oog voor 

demografische ontwikkelingen, voorzieningen, de leefkwaliteit, de bereikbaarheid en het landschap. D66 

wil dat wonen voor iedereen toegankelijk blijft. Met meer mogelijkheden voor huishoudens met een 
middeninkomen. Daarom zijn meer betaalbare huur- en koopwoningen de komende vier jaar een 
prioriteit.  
 

Betaalbare huur- en koopwoningen 
Het tekort aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector heeft ervoor gezorgd dat mensen inmiddels 
jarenlang moeten wachten op een sociale huurwoning. Op zich zijn er genoeg sociale huurwoningen.  
Een te groot aantal daarvan wordt echter bezet door mensen die daar te veel voor verdienen. Zij zouden 
graag doorstromen naar een betaalbare woning in de vrije sector, maar die zijn er onvoldoende. De 
doorstroming op de woningmarkt moet de komende periode op gang worden gebracht en dat kan maar 
op één manier: er moeten meer middenhuurwoningen worden gerealiseerd, woningen met een huur 
tussen €710 en € 1.000 per maand. Ook is er dringend behoefte aan meer betaalbare grondgebonden 
koopwoningen en woningen voor senioren en starters op de woningmarkt. Voor ieder nieuwbouwproject 
hetzelfde verplichtende percentage sociale woningen hanteren, is daarbij een achterhaalde manier van 
denken. Veel liever kijken wij naar wat per wijk en doelgroep nodig is aan sociale huur, maar ook aan 
betaalbare huur- en koopwoningen. Wij streven naar een gemengd woningaanbod door de hele 
gemeente, voor starters op de woningmarkt, gezinnen en ouderen, huur en koop in diverse prijsklassen. 
Dat maakt wijken levendig en divers.  
 

Eerlijke kans op een sociale huurwoning 
Wij willen dat iedereen met een laag inkomen een eerlijke kans krijgt op een sociale huurwoning. De 
wachtlijsten moeten worden opgeschoond. Er staan namelijk veel mensen op die niet meer op zoek zijn 
naar een sociale huurwoning of er geen recht meer op hebben. Dit vertroebelt het maken van zinvol 
beleid. Over het opschonen van de lijsten maken we afspraken met Woningstichting Eigen Haard. 
Daarnaast willen we dat 20% van de vrijkomende sociale huurwoningen worden verloot. Dat geeft 
jongeren en acuut woningzoekenden een eerlijke kans op een woning. Voor jongeren is het werken met 
tijdelijke jongerencontracten een effectief middel gebleken dat D66 wil handhaven. Ook programma’s om 
ouderen te verleiden een grote eengezinswoning in te ruilen voor een leeftijd gerechte seniorenwoning, 
verdienen onze steun. Die woningen moeten er dan wel zijn.  

 

Huren betaalbaar houden 
Het betaalbaar houden van woningen in de vrije huursector is door de nabijheid van Amsterdam en de 
expatmarkt een punt van zorg. De gemeente moet in samenwerking met de regio instrumenten 
ontwikkelen om betaalbare huurwoningen ook betaalbaar te houden. Bijvoorbeeld huurbescherming 
boven de ‘aftoppingsgrens’. Met mensen die geen recht meer hebben op een sociale huurwoning maar 
er nog wel in wonen, moeten bindende afspraken worden gemaakt over het doorstromen naar een 
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reguliere woning – op voorwaarde dat deze woningen er zijn natuurlijk. Zo maken we ruimte voor 
anderen.  
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Renoveren naar energieneutraal 
Wij willen dat nieuwe en bestaande sociale en vrije sector huurwoningen aardgasloos en energieneutraal 
of energiepositief worden. Daarvoor zijn op grote schaal aanpassingen nodig, zoals isolatie, duurzame 
verwarming en zonnepanelen. Zo zorgen we ervoor dat de bewoners lagere woonlasten krijgen. Als de 
woningcorporatie of de eigenaar dit niet doet, dan komt de rekening van het in stand houden van het 
gasnet uiteindelijk bij Aalsmeerders met een kleine portemonnee te liggen. Dat zou onrechtvaardig zijn. 
D66 wil ook op dit gebied kansen voor iedereen.  

 

Meer maatwerk 
Wij willen meer maatwerk op de woningmarkt. Woningdelen en woningsplitsen moet eenvoudiger 
worden, mits dit de leefbaarheid in de buurt niet aantast, zoals bij grootschalig kamerverhuur het geval 
kan zijn. D66 wil inwoners de mogelijkheid geven om zelf hun huis te bouwen. Dat betekent: meer ruimte 
voor zelfbouw, individueel of als collectief. Ook willen we experimenten met innovatieve woonvormen, 
zoals co-housing, tiny houses en ouderenwoongroepen. We hebben oog voor de veranderende 
woonwensen van ouderen. Zij willen vaker zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Daarom zullen we meer 
passende seniorenwoningen moeten bouwen.  

 

3.2. Wij willen groei in balans met leefbaarheid, groen en natuur 
Niet alleen voor de eigen bevolking is de woningmarkt een belangrijk aandachtspunt. Door de 
woningbehoefte in de Metropoolregio Amsterdam staat de lokale woningmarkt hier extra onder druk. D66 
vraagt zich af of Aalsmeer in staat is om aan deze extra woningbehoefte tegemoet te kunnen komen. Wij 
vinden het belangrijk om groei niet ten koste te laten gaan van leefbaarheid, natuur en groen in 
Aalsmeer. D66 kiest daarom voor verdichting binnen de bestaande bebouwde omgeving. Dat betekent 
dat oudere gebouwen vaker een tweede leven krijgen door herontwikkeling en transformatie, waarbij 
beeldbepalende architectuur vanzelfsprekend in stand dient te blijven. Door efficiënt met geld en ruimte 
om te gaan moeten voorzieningen beter toegankelijk, beter bereikbaar en beter betaalbaar worden.  

 
Betekenisvolle en democratische Omgevingsvisie 

Er gaat de volgende periode veel veranderen in de manier waarop gebiedsontwikkeling geregeld is. 
Ruim 26 wetten, meer dan 60 algemene maatregelen van bestuur en honderden ministeriële regelingen 
op het gebied van water, milieu, infrastructuur, bouwen en natuur zijn samengevoegd in één 
Omgevingswet. D66 is blij met de Omgevingswet, omdat die het makkelijker maakt initiatieven de ruimte 
te geven. In plaats van te kijken naar waarom iets niét kan, wordt straks gekeken naar hoe het wél kan. 
In plaats van tientallen bestemmingsplannen komt er één Omgevingsvisie. Wij willen dat deze visie in 
uitgebreide samenspraak met bewoners tot stand komt en dat daarin nauwkeurig de waarden en 
kwaliteiten worden vastgelegd die onze inwoners belangrijk vinden.  
 

Groene groei in balans 
Verdichten is voor D66 niet hetzelfde als ongelimiteerd bouwen: de groei moet in balans zijn, ook met 
het oog op geluidsoverlast en luchtvervuiling door de nabijheid van Schiphol. Bij extra woningen horen 
ook parkeerplaatsen, plantsoenen, speeltuinen etc. Daarom willen we dat bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen ook altijd groen en water wordt toegevoegd, waarbij we zoveel mogelijk inzetten op het 
verbinden van oude en nieuwe groenvoorzieningen, maar ook bijvoorbeeld groene opritten en openbare 
parkeren en onverharde tuinen.  

 

Levendige en leefbare buurten 
Wij blijven oog houden voor de verschillende karakters van de Aalsmeerse buurten en wijken. Diversiteit 
in de buurt zorgt voor ontmoeting tussen bewoners met verschillende achtergronden; dit moeten we 
koesteren. Door naast wonen ook andere functies mogelijk te maken blijven buurten levendig. Vaak 
hebben buurtbewoners zelf hele goede ideeën om hun buurt aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder te 
maken. Deze initiatieven juichen we toe.  
 
D66 blijft zich inzetten voor maatwerk aan buurthuizen en speeltuinen. We zien de waarde van 
buurthuizen in zelfbeheer, zoals bijvoorbeeld Dorpshuis Kudelstaart. Iedereen is gebaat bij de energie 
die daarbij vrijkomt. D66 vindt het belangrijk dat er natuurlijke speeltuinen voor alle leeftijden komen en 
passende voorzieningen voor jongeren in elke wijk. Dit zijn de plekken waar kinderen en jongeren jong 
mogen zijn. Bovendien fungeren deze plekken als ontmoetingsplekken voor bewoners en organisaties. 
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Er zijn nog steeds onvoldoende faciliteiten voor jongeren met voldoende professionele begeleiding van 
jongerenwerkers. Hierin investeren en het bevorderen van een goede samenwerking met 
buurtorganisaties levert maatschappelijk gezien veel winst op en voorkomt ervaren overlast van 
hangjongeren met alle negatieve gevolgen van dien.  
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4. Aalsmeer schoon en slim bereikbaar 
Wij vinden het belangrijk dat Aalsmeerders zich vrij kunnen bewegen. De vrijheid om te gaan en staan 
waar je wilt is immers een belangrijke verworvenheid. Die vrijheid is alleen mogelijk in een schone, 
veilige en bereikbare gemeente. Aangezien de economische voorspoed en bevolkingsgroei zorgen voor 
toenemende verkeersdrukte, ligt hier een flinke uitdaging. Dat vraagt om slimme en schone maatregelen 
op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.  
 
Als iedereen de auto pakt, zorgen we steeds vaker voor verkeersopstoppingen en verkeersdrukte op 
wegen die we juist rustig willen houden, daalt de luchtkwaliteit en ontstaan onveilige situaties. D66 is dé 
fietspartij. Wij zetten in op de fiets als meer dan volwaardig alternatief voor vervoer binnen de gemeente. 
Daarnaast verdienen ook voetgangers ruim baan. Er is volop ruimte voor verbetering van het Openbaar 
Vervoer, tussen OV-knooppunten, woonwijken en kantoren.  

 

4.1. Wij geven volop ruimte aan fietsers, voetgangers en openbaar vervoer 
In Aalsmeer is de fiets een bijzonder geschikt vervoermiddel. De populariteit van de elektrische fiets 
zorgt ervoor dat de fiets een nog aantrekkelijker alternatief voor de auto is, zelfs op onze langgerekte 
lintwegen. Om de fiets ruim baan te geven wil D66 meer veilige fietspaden, meer veilige en comfortabele 
fietsenstallingen en werken aan verkeersveiligheid. Lopen is een slimme en schone manier om je in 
Aalsmeer te verplaatsen. Lopen is gezond en draagt eraan bij dat mensen elkaar ontmoeten. D66 wil 
daarom volop plek en aandacht voor voetgangers.  
Het openbaar vervoer draagt voor een belangrijk deel en op een schone manier bij aan een goede 
ontsluiting van Aalsmeer. Met goed openbaar vervoer kunnen we woongebieden beter verbinden met 
werk- en schoolgebieden, binnen Aalsmeer maar ook met de regio.  
 

Meer vrijliggende fietspaden 
Wat D66 betreft blijft het noodzakelijk om ook de komende jaren te werken aan aantrekkelijke 
fietsverbindingen binnen Aalsmeer en naar de buurtgemeenten om het fietsen naar het werk en naar 
school veiliger te maken. De gemeente moet hier samen met haar partners op korte termijn werk van 
maken. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen willen we direct vanaf het begin goed ontsluiten en veilig 
aansluiten op het Aalsmeerse en regionale fietsnetwerk.  

 
Op veel fietsroutes zien we nog veel ongemak, zoals onnodige paaltjes, haakse bochten en onhandige 
putdeksels. En zelfs onveilige oversteekplaatsen. Wij vinden dat het te lang duurt voordat verbeteringen 
zijn doorgevoerd. D66 zorgt voor snelle verbetering. 
 

Meer fietsenstallingen en oplaadpunten 
D66 wil dat mensen meer en makkelijker gebruik kunnen maken van de fiets. Wat D66 betreft wordt het 
netwerk van fietsverbindingen verbeterd en komen er ruime stallingmogelijkheden bij OV-haltes en -
knooppunten, bij winkels en bedrijfsgebieden, sportverenigingen, scholen en andere voorzieningen, met 
fietsenstallingen met voldoende ruimte voor fietsen met kratjes. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid 
voor fietsers verbeterd door het beter inrichten van fietspaden en verkeersstromen.  

 

Ruimte voor voetgangers 
Voetgangers zijn vaak het sluitstuk van de inrichting van de openbare weg, terwijl juist zij een belangrijke 
rol in gebiedsontwikkeling horen te spelen. Nog te vaak houden voetpaden ineens op, zoals bij de brug 
in de Burgemeester Kasteleinweg, worden geblokkeerd door auto’s en fietsen of zijn simpelweg te smal 
of slecht onderhouden. Wij willen daarom dat er meer aandacht komt voor aantrekkelijke en doorgaande 
voetpaden en wandelroutes. Klachten van bewoners en bezoekers over knelpunten bij voetpaden 
moeten snel worden opgepakt. Specifiek voor mensen met een beperking is het belangrijk toegankelijke 
voetgangersgebieden te hebben. De slechte en rommelige inrichting van de Zijdstraat is ons een doorn 
in het oog.  

  

Meer en beter openbaar vervoer 
D66 wil vaart zetten achter het creëren van een volwaardig busstation met goede voorzieningen, en 
realisatie van hoogwaardige OV-verbinding met Uithoorn, Haarlemmermeer en Amstelveen/Amsterdam. 
De busverbinding vanuit Kudelstaart met Amstelveen moet beter. D66 wil dat de gemeente bij de 
provincie als opdrachtgever en bij het vervoerbedrijf maximaal invloed uitoefent op de kwaliteit en 
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inrichting van het openbaar vervoer. Alle partijen zijn erbij gebaat dat er een openbaar vervoeraanbod 
komt dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners.  
 
Wij snappen dat de bus niet dicht bij elke straat kan komen. Daarom kiezen we voor goede en veilige 
parkeervoorzieningen voor fiets en auto bij belangrijke OV-haltes voor overstappers op het openbaar 
vervoer. Met kluizen voor elektrische fietsen en oplaadpunten. We investeren in nieuwe moderne 
vormen van vraagafhankelijk collectief vervoer die met nieuwe technologieën snel beschikbaar komen. 
D66 wil dat de gemeente bij het vervoerbedrijf aandringt om als proefgebeid hiervoor te dienen.  
 
Ook voor mensen met lichamelijke uitdagingen is openbaar vervoer een belangrijke schakel. Haltes en 
bussen moeten daarom ook voor hen optimaal toegankelijk zijn. Dat is op dit moment niet altijd het geval. 
D66 wil dat de Provincie Noord-Holland de vervoerder ertoe beweegt dit snel te verbeteren.  
 
D66 zet in op volledig emissievrij openbaar vervoer in Aalsmeer. Wij willen dat de gemeente samen met 
de provincie gaat experimenteren met innovatieve technologieën. Zo geven we verder invulling aan onze 
ambitie om een gezonde gemeente in een gezonde stedelijke omgeving te zijn.  
 

4.2. Wij gaan voor groene automobiliteit 
De auto zal altijd een belangrijke rol blijven spelen in onze mobiliteit. Dat realiseren we ons terdege. De 
economische ontwikkeling van Aalsmeer en de Randstad resulteert in meer auto’s en meer 
vrachtverkeer. Snelle ontwikkelingen in de markt en strengere Europese regelgeving leiden gelukkig op 
termijn tot schonere voertuigen. Als belangrijke uitdaging zien we vooral hoe we de bereikbaarheid 
kunnen verbeteren en de leefbaarheid in de buurten kunnen bewaken.  

 
Het autogebruik vergoenen 

Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, willen we meer laadpalen in Aalsmeer plaatsen, ook 
snellaadpalen. Daarnaast willen we dat Aalsmeer andere technieken de ruimte biedt. Te denken valt aan 
een biogas- en waterstoftankstation.  
 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de beperkte ruimte, willen we het gebruik van (elektrische) 
deelauto’s aantrekkelijker maken. Zo willen we bij nieuwbouw de parkeernorm verlagen bij 
beschikbaarheid van deelauto’s. Eén deelauto staat in ruimtegebruik gelijk aan drie auto’s.  
 
Slim parkeren betekent ook slim omgaan met de ruimte voor parkeren bij woningen, kantoren en andere 
gebouwen. Wij willen dat in Aalsmeer lagere parkeernormen komen op plekken die net zo goed per 
openbaar vervoer bereikbaar zijn. Parkeerplaatsen willen we inbedden in kwalitatief hoogwaardig groen 
met een open bestrating voor een natuurlijke waterafvoer.   
 
Wij willen dat de gemeente meer doet om mensen voor het woon-werkverkeer uit de auto en op de fiets 
te krijgen. Wij willen dat de gemeente aanhaakt bij de regionale werkgeversaanpak ‘Beter Benutten’ en 
ook Aalsmeerse bedrijven stimuleert hun medewerkers om niet altijd met de auto naar het werk te laten 
komen.    
In de toekomst zullen zelfrijdende auto’s steeds meer gemeengoed worden. Wij willen dat er een 
fundamenteel onderzoek komt naar de kansen en uitdagingen die deze ontwikkeling biedt. Hoewel D66 
voorstander is van deze technologische ontwikkeling, zien wij ook risico’s: extra verkeersbewegingen en 
een roep om meer ruimte voor deze auto’s ten koste van voetgangers en fietsers in een gemeente waar 
ruimte schaars is. D66 streeft naar een goede inpassing hiervan in het gemeentelijk beleid en staat voor 
toekomstvast verkeer en vervoer. Slimme, in Aalsmeer passende mobiliteitsoplossingen jagen we aan.   
 

Schoner vrachtverkeer 
Bevoorrading van winkels en bedrijven zorgt in Aalsmeer geregeld voor problemen, van 
verkeersopstoppingen, gevaarlijke situaties, luchtvervuiling en stank- en geluidsoverlast tot scheuren in 
panden en brugfunderingen. Wij willen een schone, veilige en slimme bevoorrading van Aalsmeer.  
Kopen op internet en thuis laten bezorgen heeft een grote vlucht genomen. Met als gevolg dat 
bestelbusjes en scooters van de diverse vervoerders af en aan rijden. Zo zorgt de nieuwe economie voor 
een onwenselijk bijeffect: nog meer luchtvervuiling en CO2-uitstoot. 
Wij gaan in gesprek met winkeliers en ondernemers en steunen initiatieven vanuit de samenleving om 
de logistiek veiliger en schoner te maken.  
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4.4. Verkeersveiligheid staat bij ons voorop 
Voor alle deelnemers aan het verkeer staat veiligheid voorop. Het aantal ongevallen in het verkeer 
neemt nog steeds toe. Onder jongeren zijn verkeersongevallen de belangrijkste doodsoorzaak. Een 
integrale aanpak is noodzakelijk: veilige wegen met waar het kan gescheiden fietspaden, meer 30 km-
zones, voorlichting en handhaving.  
 
Knelpunten die een gevaar vormen voor de veiligheid in het verkeer moeten zo snel mogelijk worden 
aangepakt. Vele oversteekplaatsen zijn onveilig. 30 km-zones voldoen niet aan de veiligheidseisen en 
lokken te hard rijden uit. De verkeersveiligheid in winkelgebieden en bij scholen is onvoldoende. D66 
vindt dit een zorgwekkende constatering. Wij brengen zo snel mogelijk en samen met inwoners 
knelpunten in kaart en lossen ze op.  
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5. Vergroening van de Aalsmeerse economie  
Wij willen bouwen aan een duurzame, toekomstbestendige economie en groene groei. De 
omstandigheden zijn beter dan ooit. Daar moeten we gebruik van maken! We hebben een unieke kans 
om iedereen mee te laten doen en het beste uit zichzelf te halen. De aantrekkingskracht van de regio 
maakt dat innovatieve bedrijven en ondernemers zich hier willen vestigen. Economische groei zorgt voor 
meer en diverse banen. Opleidingen moeten daar optimaal bij aansluiten, zodat iedereen profiteert van 
het banenpotentieel en waarin de belangrijkste regionale sectoren kunnen floreren. Als 
ondernemerspartij wil D66 uiteraard ook zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat, door regels weg 
te nemen en door ondernemers, arbeidsmarkt en onderwijs met elkaar te verbinden.  
 

5.1. Wij stimuleren ondernemerschap en innovatie 
Aalsmeer is een ondernemersgemeente met een enorm aantal kleine en middelgrote, maar ook grote 
bedrijven, bedrijven die hier hun wortels hebben en nieuwe toetreders. Ook kent Aalsmeer een 
bovengemiddeld groot aantal zelfstandige professionals die bewust kiezen voor het ondernemerschap. 
Allemaal hebben ze één ding gemeen: zij hebben Aalsmeer tot thuisbasis gekozen, omdat ze hier de 
kans hebben om hun ideeën en ambities te realiseren. Het goede ondernemersklimaat moeten we 
behouden en uitbouwen. Dat doen we door te stimuleren in plaats van te beperken. Door kansen te 
bieden in plaats van drempels op te werpen. En door slimme keuzes te maken. We kunnen en hoeven 
niet overal sterk in te zijn, maar moeten inzetten op de sectoren waar onze regio in uitblinkt. 

 

De kracht van Aalsmeer 
Aalsmeer is hét sierteelthandelscentrum van de wereld, koploper in de veredelingsbranche én sterk in de 
sector transport & logistiek en de scheepvaartindustrie. In al die sectoren zijn duurzaamheid en innovatie 
doorslaggevend om de concurrentiepositie te kunnen behouden. Dat geldt ook voor de toeristisch-
recreatieve sector, met een enorm groeipotentieel, juist op het snijvlak van waterrecreatie en 
natuurbeleving. De aantrekkingskracht voor innovatieve ondernemers zal groeien. De inspanningen om 
Aalsmeer energieneutraal te maken, heeft een spin-off voor de bouw- en installatiesector, een 
banenpotentieel bij uitstek. Onze winkelgebieden, eveneens banenmotoren, verdienen meer aandacht 
om aantrekkelijk te blijven voor de Aalsmeerse consument.  

  

Ondernemerschap faciliteren 
Wij willen dat de gemeente samen met de regio én met bedrijven en kennisinstellingen als partners, blijft 
samenwerken aan versterking van de sectoren waar Aalsmeer goed in is. Wij willen ook investeren in 
sectoren waar Aalsmeer een goede basis in heeft, maar nog in kan groeien. Dat doen we door ruimte te 
bieden, ruimte voor onorthodoxe ideeën, ruimte voor vernieuwingen in winkelgebieden. Door een goede 
digitale infrastructuur en een sluitend glasvezelnet aan te bieden. Door ruimte te bieden aan starters en 
zelfstandige professionals met flexwerkplekken en gedeelde faciliteiten, voor ontmoeting, netwerken en 
samenwerking, bijvoorbeeld in buurthuizen. Maar ook door regels te verminderen, waar nodig te 
ondersteunen en samenwerking te stimuleren. Programma’s voor starters als ZAAI blijven wij steunen 
evenals een initiatief voor een netwerk voor vrouwelijke ondernemers in Aalsmeer.  

 
Wij hebben oog voor de bijzondere positie van winkeliers en gaan met hen in gesprek over de 
ondersteuning die zij van de gemeente verwachten om winkelgebieden aantrekkelijker te maken en de 
regeldruk te verlagen. D66 geeft deze belangrijke groep ondernemers vertrouwen en ruimte en faciliteert 
waar mogelijk.  
  
D66 ziet zelfstandig ondernemers als werkenden met durf, die initiatief nemen en die kansen zien. We 
zijn niet blind voor de risico’s voor mensen die met heel hard werken toch niet genoeg verdienen. Maar 
we zien ook dat er steeds meer zelfstandigen zijn die zeer bewust voor het ondernemerschap kiezen. De 
eerste groep moeten we helpen en soms beschermen. De laatste groep krijgt van D66 vooral de ruimte.  
 
D66 vertrouwt op de kracht van de Aalsmeerse ondernemers en durft de regie uit handen te geven. Dat 
leidt tot een sterk vestigingsklimaat. En een uitvoeringsagenda waar ondernemers zich in herkennen.  
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
D66 wil heldere afspraken maken met het Aalsmeerse bedrijfsleven om maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen houden rekening met de 
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maatschappelijke effecten van hun activiteiten. De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, 
Planet en Profit, ofwel tussen sociale aspecten, milieuaspecten en economische aspecten. D66 juicht de 
oprichting van een MVO-platform met en voor ondernemers toe en faciliteert dit.  
 

5.2. We maken werk van nieuwe banen 
De economische groei maakt het mogelijk om nog meer mensen aan een baan te helpen. Dat moet, 
want het aantal banen moet meegroeien met de bevolkingsgroei in onze gemeente. Volgens de 
arbeidsmarktmonitor van augustus 2017 heeft Aalsmeer de laagste werkeloosheid van de gemeenten in 
de regio Amstelland. Die positie willen we behouden. De arbeidsmarkt in onze regio is ondertussen 
volop in ontwikkeling. Sommige banen zullen verdwijnen, nieuwe banen komen daarvoor terug.  
 
Waar Aalsmeer voorheen sterk was in productiebedrijven, bijvoorbeeld in de sierteeltsector, creëren de 
nieuwe uitdagingen van de transitie naar de circulaire economie, nieuwe banen op alle niveaus: 
duurzaamheid, innovatie, energie, slimme mobiliteit, creatieve industrie. Er is sprake van een mismatch, 
omdat onze beroepsbevolking hier nog onvoldoende op voorbereid is. We willen daarom niet alleen 
inzetten op meer banen, maar ook op diverse soorten banen voor verschillende opleidingsniveaus en 
achtergronden. D66 faciliteert dit door werkgevers bij elkaar te brengen en een brug te slaan naar het 
onderwijs. En door werknemers te stimuleren zich te blijven ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven op de 
veranderende arbeidsmarkt.  
 

5.3. We willen kansen voor iedereen via werk en inkomen 
D66 wil dat alle Aalsmeerders mee kunnen doen en zich kunnen bekwamen in hun talenten en in 
vaardigheden waar ze goed in zijn. Wanneer iemand moeite heeft met het vinden van werk, moet de 
gemeente maatwerk bieden om hem of haar zo snel mogelijk (weer) aan het werk te krijgen. In de 
tussentijd moet de bijstand eenvoudiger worden georganiseerd. We willen ook dat de gemeente 
inwoners met een bijstandsuitkering helpt een arbeidsritme op te bouwen. Bijstand moet een springplank 
zijn en niet een moeras waar mensen in vast komen te zitten. Dit vraagt om een zo goed mogelijke 
match tussen beschikbare banen bij (lokale) werkgevers en werkzoekenden. We willen een goede 
aansluiting tussen het onderwijs en de Aalsmeerse en regionale arbeidsmarkt, via voorlichting, 
studiebegeleiding en het aanbieden van passende stageplaatsen. De gemeente moet hierbij 
vooroplopen.  

 

Eigen regie over re-integratie 
Aalsmeerders moeten zelf regie kunnen voeren over hun re-integratietraject. Werkzoekenden die zich 
melden bij de gemeente moeten op maat voorlichting en training krijgen over hoe ze hun zoektocht het 
beste kunnen aanpakken. We willen dat er gezocht wordt naar flexibele oplossingen, zoals tijdelijk en 
parttime werk. Hiertoe moet beter worden samengewerkt met het UWV, AM Match, uitzendbureaus en 
bedrijven. Als het langere tijd niet lukt om te werken, willen we actief meezoeken naar andere manieren 
om mee te kunnen doen. We willen werkzoekenden nog meer faciliteren om andere initiatieven te 
ontplooien, opleidingen te volgen of vrijwilligerswerk te doen waarmee ze relevante ervaring opdoen en 
hun kans op werk vergroten. Om de best passende en meest efficiënte maatwerkoplossing te kunnen 
kiezen, moet de gemeente ruim gebruik maken van re-integratiebudgetten. Hierbij willen we mensen die 
laaggeletterd zijn actief begeleiden en ondersteunen in hun digitale vaardigheden. Gemeentelijke 
informatie en formulieren en instructies moeten begrijpelijk en toegankelijk zijn.  

 

Regelarme bijstand 
Wanneer mensen langdurig geen werk hebben, willen we ze niet onnodig belasten met regels. We 
denken vanuit vertrouwen en wat mensen kunnen. D66 wil dat Aalsmeer verder bouwt aan de regelarme 
bijstand in plaats van het huidige dwingende re-integratietraject met een uitkering op bijstandsniveau. 
D66 wil vaker een zelfsturende trajecten met lagere uitkeringen, gecombineerd met het recht deze met 
werk aan te vullen tot bijstandsniveau. Dit betekent werk met behoud van uitkering voor een bepaalde 
periode, zonder dat men erop achteruit gaat als bijverdienen niet lukt. D66 wil ook dat mensen met een 
bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder 
dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering.  

 

Meer perspectief voor ouderen 
Steeds meer 50-plussers zoeken een baan. Hun perspectief op een baan is niet al te goed. Ook speelt 
er verborgen werkloosheid onder ouderen, bijvoorbeeld mensen voor wie een baan in loondienst er niet 
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meer inzit en die daarom als zelfstandige proberen de kost te verdienen. Wij willen meer aandacht voor 
nieuwe kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt. De gemeente moet zich inspannen om vooroordelen 
weg te nemen, ondernemers stimuleren om ouderen aan te nemen en het goede voorbeeld geven.  

 

Extra aandacht voor jeugdwerkloosheid 
Jeugdwerkloosheid verdient speciale aandacht. Het vinden van een stage of werk is voor sommige 
groepen jongeren een grote uitdaging. Ook spelen voor sommige jongeren bijkomende vragen rond 
schulden. We vinden het belangrijk dat we deze jongeren praktisch blijven ondersteunen bij het 
ontwikkelen van (sollicitatie)vaardigheden. Om jongeren zo goed mogelijk op een succesvolle en 
zelfstandige toekomst voor te bereiden, willen we ze waar mogelijk stimuleren zich verder te scholen. 
Het beeld dan jongeren van beroepen hebben klopt vaak niet en dat kan leiden tot een verkeerde keuze 
van de opleiding. Daarom willen we meer informatievoorziening op het vmbo en mbo en meer 
gelegenheid voor stages; niet alleen om ervaring op te doen maar ook om kennis te maken met 
beroepen. Wij willen meer ontmoetingen organiseren tussen ondernemers en jongeren en 
werkervaringplekken stimuleren.  
 
Tijdens een maatschappelijke stage doen jongeren onbetaald vrijwilligerswerk voor een non-
profitorganisatie, zoals bijvoorbeeld een zorginstelling of vrijwilligersorganisatie. D66 vindt dat de 
maatschappelijke stage grote waarde heeft voor de sociale ontwikkeling van jongeren en blijft scholen 
stimuleren de maatschappelijke stage onderdeel te laten zijn van hun onderwijsprogramma.  
 

Meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
Chronische ziekte, een beperking, laaggeletterdheid of het Nederlands niet goed beheersen zijn factoren 
die kunnen leiden tot een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen meer kansen creëren voor 
mensen die hiermee te maken hebben. Dit is primair een taak voor de gemeente. Wij willen werkgevers 
stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Voor mensen die dat nodig hebben, 
blijft de gemeente passende werkplekken bieden, op een beschutte voorziening met de benodigde 
ondersteuning. Waar mogelijk proberen we indicaties te versimpelen. Mensen moeten zoveel mogelijk 
keuze krijgen in hun dagbesteding; een zinvolle dagbesteding is van essentieel belang om mee te 
kunnen doen in de samenleving. We willen ook voldoende kansen blijven bieden voor kwetsbare 
mensen voor wie werken een te grote uitdaging is. Dat kan door in te zetten op vrijwilligerswerk, 
ontmoeting en activering. We willen geen wachtlijsten en investeren in (informele) initiatieven die nieuwe 
kansen bieden voor ontmoeting en activering.  

 

5.4. We zetten Aalsmeer toeristisch op de kaart 
Aalsmeer is het kloppende hart van Nederland in de sierteeltsector en heeft ook in andere sectoren veel 
te bieden. Voor het behoud van deze goede positie moeten we blijven vechten en daarvoor is meer 
regionale, Europese en internationale economische samenwerking noodzakelijk. D66 wil het 
vestigingsklimaat versterken voor alle soorten bedrijven en vooral voor innovatieve, duurzame bedrijven 
die bij Aalsmeer passen en zich echt verbinden met onze gemeenschap. We hebben hiervoor een goed 
startpunt, met onze relatief hoogopgeleide beroepsbevolking, vele zelfstandige professionals, goede 
ligging en bereikbaarheid, goede dienstverlening, ’s werelds grootste marktplaats en de 
scheepvaartindustrie als visitekaartje. 

 

Meer regionale samenwerking 
Ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid gaan over onze gemeentegrenzen heen. Daarom 
vinden we regionale samenwerking heel belangrijk. Aalsmeer heeft de potentie zich te ontwikkelen tot 
een speler van formaat in de regio. Binnen de regio Amstelland/Meerlanden, de Greenport Aalsmeer, de 
Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board moet Aalsmeer inzetten op 
samenwerking, kennisdeling, talentontwikkeling en innovatie tussen bedrijven, kennisinstellingen en 
overheden. We willen blijven investeren in regionale economische ontwikkeling, waardoor bedrijven in de 
regio kunnen doorgroeien, waarbij we inzetten op ieders kracht en onderscheidend vermogen. Samen 
met de regio willen we vooroplopen in Europese kennis- en innovatieprogramma’s en de mogelijkheden 
van Europese subsidies maximaal benutten.  

 

Internationale focus 
D66 zet in op internationalisering van bedrijven en organisaties in Aalsmeer. D66 wil dat de gemeente 
samen met de buurgemeenten investeert in handels- en exportbevordering en kennisuitwisseling. Ook 
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willen we een actievere rol spelen in het stimuleren van handelsbevordering met gerichte handelsmissies, 
naar regio’s die goed passen bij het karakter en de economie van Aalsmeer. Aalsmeer mag zich 
gelukkig prijzen met een internationale school binnen handbereik en mag niet blijven leunen op de 
faciliteiten die onze buren bieden, bijvoorbeeld voor expatgezinnen. De gemeente heeft hier een eigen 
verantwoordelijkheid in om het vestigingsklimaat voor onze internationaal georiënteerde bedrijven te 
versterken. 
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6. Bruisend Aalsmeer 
Voor D66 is kunst en cultuur een inspiratiebron voor iedereen, geen hobby of luxegoed voor enkelen. 
Het geeft Aalsmeerders meer ruimte om zichzelf te ontplooien en actief deel uit te maken van een sterke 
samenleving. Kunst en cultuur vormt de zuurstof van een open samenleving, prikkelt de geest en 
bevordert inspiratie en creativiteit, belangrijk om in het dagelijkse leven allerlei problemen en uitdagingen 
het hoofd te kunnen bieden.  
 
De gezellige horeca, de vele evenementen die worden georganiseerd en het rijke culturele aanbod 
maken Aalsmeer een aantrekkelijke woonomgeving. 
 
Aalsmeer is een gemeente met vele sportende bewoners en een rijk verenigingsleven. Aalsmeer is er 
levendig door en vele Aalsmeerders ontmoeten elkaar op deze manier. Een uitgesproken kans om de 
bewoners van oude dorpskernen en nieuwbouwwijken met elkaar in verbinding te brengen, zodat zich 
iedereen hier thuis voelt.  

 
6.1. Wij investeren in kunst en cultuur voor iedereen 

Kunst en cultuur maken Aalsmeer een aantrekkelijke gemeente. Ondanks een gemeentelijke subsidie 
die in Aalsmeer lager ligt dan in vergelijkbare gemeenten, is het culturele aanbod in Aalsmeer groot. De 
culturele vrijwilligersorganisaties tonen ondernemerschap en daar zijn we trots op. Dat wil niet zeggen 
dat de gemeente haar verantwoordelijkheid niet moet nemen, in tegendeel. De gemeente is gegroeid en 
daar hoort een groter cultuurbudget bij dat efficiënt moet worden ingezet en niet mag worden 
versnipperd. Alleen zo houden we het culturele aanbod hoogwaardig, vernieuwend, breed en 
toegankelijk voor alle Aalsmeerders.  

 

Cultureel aanbod 
Aalsmeer heeft een veelzijdig en aantrekkelijk cultureel klimaat. Zowel lokaal als regionaal en geregeld 
ook nationaal wordt Aalsmeer daarmee op de kaart gezet. Dat is geen verdienste van de gemeente 
maar van de gemeenschap, de vele organisaties en verenigingen die zich met passie inzetten voor een 
rijk cultureel aanbod. D66 is daar trots op en vindt dat al die vrijwilligers veel meer ondersteuning en 
waardering verdienen dan ze nu krijgen. Ook al is cultureel ondernemerschap het uitgangspunt – dat 
overigens bijzonder goed is opgepakt – het mag er niet toe leiden dat culturele organisaties en 
verenigingen door de gemeente op kille prestatiefactoren worden afgerekend. Dat doet geen recht aan 
hun belangrijke sociaal-maatschappelijke waarde voor de Aalsmeerse samenleving.   
 
D66 hecht grote waarde aan de instandhouding en versterking van de bestaande voorzieningen die 
grotendeels door vrijwilligersorganisaties worden gerealiseerd. D66 wil dat de cultuurbegroting meegroeit 
met Aalsmeer. Extra middelen zetten we in om in de komende jaren de culturele sector in Aalsmeer te 
versterken en tegelijkertijd de sector aan te moedigen te innoveren en met elkaar verbindingen aan te 
gaan.  

 

Culturele infrastructuur 
D66 wil de culturele infrastructuur blijven ontwikkelen. Voor alle niveaus waarop cultuur wordt beoefend 
moeten genoeg betaalbare locaties beschikbaar zijn om te oefenen en uit te voeren. Daar hoort ook de 
Burgerzaal in het gemeentehuis bij. D66 keurt het af dat inwoners en organisaties huur moeten betalen 
voor het gebruik van de ‘zaal van de burgers’.  
D66 wil het behoud van creatieve broedplaatsen garanderen en daar waar er behoefte aan is, uitbreiding 
van deze plekken mogelijk maken. D66 is niet overtuigd van de effectiviteit van het Cultuurpunt 
Aalsmeer in relatie tot het overige cultuurveld in Aalsmeer en de hoge kosten ervan.  

 
Amateurkunst 

Amateurkunsten bieden mensen niet alleen de kans om zich te ontwikkelen. Ze hebben ook een 
belangrijke sociale functie. Daarom wil D66 zich in de wijken blijven inzetten voor de amateurkunst. Bij 
het verder ontwikkelen van cultureel aanbod blijft er aandacht voor wat iedere wijk uniek maakt en waar 
inwoners behoefte aan hebben. D66 juicht buurtinitiatieven toe. Door de veelzijdigheid en diversiteit van 
het culturele aanbod in de wijken te versterken wordt cultuur bereikbaar voor iedereen. De community 
arts projecten van de Kunstploeg zijn een prachtig voorbeeld.  
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D66 vindt dat er te weinig aandacht is voor jongerencultuur. Er zijn te weinig plekken waar jongeren 
tussen 12 en 18 jaar de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, te oefenen of te experimenteren. 
D66 wil hier een bijdrage aan leveren, in nauwe samenwerking met jongeren en met organisaties als 
Jongerenclub N201, Stichting De Binding en het jongerenwerk.  

 

Cultuureducatie 
D66 wil alle Aalsmeerse kinderen kennis laten maken met cultuur. Ook als zij dat van huis uit weinig 
meekrijgen. Door kunst te maken of te ervaren ontdek je je talenten, ontwikkel je je verbeelding en leer je 
dat er vele manieren van kijken zijn. Aalsmeerse scholen hebben nu al de ruimte om cultuureducatie op 
hun leerlijnen aan te laten sluiten, maar wensen, mogelijkheden en middelen zijn onvoldoende op elkaar 
afgestemd. Het ontbreekt scholen vaak aan geld en kennis. Omdat cultuureducatie zowel tijdens als na 
schooltijd plaatsvindt, zien wij ruimte voor verschillende aanbieders die ieder op hun terrein een 
waardevolle bijdrage kunnen bieden aan een breed en aantrekkelijk aanbod voor verschillende leeftijden. 
D66 vindt het daarom hard nodig dat er een langetermijnvisie komt waarbij het werk van culturele 
instellingen en de behoefte van scholen beter samen worden gebracht. 

 

Cultureel erfgoed 
Cultureel erfgoed vertelt het verhaal van ons verleden en onze omgeving en is een inspiratiebron voor 
het heden. Om onze geschiedenis levend en actueel te houden, is het belangrijk dat erfgoed op 
moderne wijze wordt behouden en onderhouden, en dat het toegankelijk blijft. Aalsmeer mag zich 
gelukkig prijzen met particuliere organisaties als Stichting De Bovenlanden Aalsmeer, Stichting 
Historische Tuin en Stichting Oud Aalsmeer die zich met vele vrijwilligers inspannen om ons culturele 
erfgoed te behouden en te ontsluiten voor alle Aalsmeerders. D66 wil dat zij volop de ruimte krijgen om 
hun belangrijke taken te doen. Ook willen we dat de gemeente maximaal faciliteert en vernieuwende 
plannen steunt die goed zijn voor de aantrekkingskracht van Aalsmeer.  
 
Erfgoed houd je het best levend door het te gebruiken. We houden daarom niet vast aan oude functies 
van panden en objecten als deze niet meer relevant zijn, maar geven hen met respect voor hun historie 
een nieuwe bestemming. Met als doel hun karakter en uitstraling te behouden. The Beach in het 
voormalige veilinggebouw Bloemenlust is daar een perfect voorbeeld van.  
 

6.2. We willen een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen 
Aalsmeer biedt een rijk palet aan culturele activiteiten, horeca en evenementen. Dat maakt de gemeente 
een levendige plek voor inwoners en bezoekers, ook al zijn deze helaas niet gelijkmatig verdeeld over de 
drie kernen van de gemeente. D66 wil samen met ondernemers investeren in verbetering van het 
vrijetijdsaanbod, zodat Aalsmeer kan profiteren van de aantrekkingskracht van de regio door de 
(inter)nationale toerist. Toerisme is een belangrijke bron van werkgelegenheid en inkomsten, en 
versterking daarvan zal een impuls betekenen voor de Aalsmeerse economie. Voorwaarde van D66 voor 
toeristisch-recreatieve groei is echter dat de natuurwaarden van Aalsmeer te allen tijde bescherming 
genieten.  

 

Aalsmeer bloemendorp  
Een van de kernwaarden van Aalsmeer is dat we een bloemendorp zijn, of tenminste willen zijn. Dat 
vindt zijn oorsprong in de vele kwekerijen die we vroeger hadden, en in de aanwezigheid van de grootste 
sierteeltmarktplaats van de wereld. Aan het straatbeeld zie je het echter amper. Borden met “Welkom in 
Aalsmeer” die in brandnetelvelden staan, geven een gênant beeld. En bloeiende plantsoenen zijn 
schaars. D66 vindt dat een gemiste kans en zet in op een straatbeeld met veel groen, bloeiende bomen 
en struiken en veel bloemen. Daarvoor gaan we de samenwerking aan met de sierteeltsector. Het is ook 
in hun belang om Aalsmeer zijn uitstraling als bloemendorp waar te laten maken.  

 
Toeristisch aanbod versterken 

De Westeinderplassen zijn voor veel waterrecreanten van buiten Aalsmeer nog een grote onbekende. 
D66 juicht het toe dat Aalsmeer de kansen op het gebied van (water)toerisme en kleinschalige 
dagrecreatie beter benut en zo ook aantrekkelijker wordt voor internationale bezoekers uit de regio 
Amsterdam. Nieuwe toeristische attracties als Floriworld dienen dat doel. Het ontbreekt Aalsmeer echter 
nog aan de juiste uitstraling, infrastructuur en het juiste aanbod om deze veeleisende groep goed te 
kunnen bedienen. D66 vindt dat Aalsmeer moet inzetten op hoogwaardige toeristische activiteiten, 
bijvoorbeeld gericht op waterbeleving en ons culturele erfgoed. Het door de provincie Noord-Holland 
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geprezen plan Watertuinen van Stichting De Bovenlanden Aalsmeer is volgens D66 zeer de moeite 
waard om serieus genomen te worden. Het geeft op unieke wijze invulling aan “Aalsmeer waterdorp én 
bloemendorp’, de kernwaarden die de gemeente koestert.   
Ook het plan voor de Drechtdoorsteek, een vaarwaterverbinding tussen de Westeinder en de Drecht, 
vindt bijval bij D66. Het maakt de Westeinder nog aantrekkelijker voor recreanten en biedt kansen aan 
toeristische ondernemers.  
 
Aalsmeer mist in alle kernen dorpspleinen, sfeervolle ontmoetingsplekken voor allerlei maatschappelijke 
activiteiten. De pleinen in het oude dorp en in Nieuw-Oosteinde zijn grote parkeerplaatsen. Het centrum 
van Kudelstaart ontbeert een prettige inrichting. D66 gaat hierover in gesprek met inwoners en winkeliers.  

  

Evenementen 
Aalsmeer kan trots zijn op de veelheid en diversiteit aan evenementen, zoals de Feestweek, de 
Pramenrace, de Kunstroute, de Waterweek en het Flower Festival. Ze bieden duizenden Aalsmeerders 
vertier en hebben met hun hoge kwaliteitsniveau een regionale uitstraling. D66 wil dat de gemeente zich 
blijft openstellen voor een brede verscheidenheid aan evenementen. De uitdaging is om voor zowel 
bezoekers als omwonenden elk evenement een feest te laten zijn. D66 vindt het belangrijk dat 
evenementen ruim baan krijgen, zolang deze in de directe omgeving niet langdurig of onevenredig veel 
overlast veroorzaken. Daarom moeten omwonenden altijd nauw worden betrokken bij plannen voor 
festivals en evenementen. D66 stelt hoge eisen aan de duurzaamheid van alle evenementen en ze 
moeten voor iedereen toegankelijk zijn. D66 wil dat de regeldruk rond vergunningen voor organisatoren 
van evenementen wordt verlaagd. Zo moet er een vrijwilligerspoel van verkeersregelaars voor 
evenementen komen, gefaciliteerd door de gemeente. Die poel kan worden ondergebracht bij de 
Vrijwilligerscentrale.  

  

Sportevenementen 
Sportevenementen brengen mensen bij elkaar en zorgen voor plezier. Daarnaast dragen ze bij aan een 
goed imago van Aalsmeer en de omliggende regio, vaak zelfs met nationale uitstraling. Ze zijn een 
investering in het vestigingsklimaat en instrument om talent te interesseren. De Ride for the Roses en 
het NK Beach Indoor 2017, het NK Trampolinespringen en nationale zeilwedstrijden op de 
Westeinderplassen zijn daar geweldige voorbeelden van. D66 wil dat de gemeente ondersteunt bij het 
binnenhalen van nationale sportevenementen. Ook de vele kleine en grotere evenementen van onze 
sportverenigingen, van Mini Schoolvoetbaltoernooi van FC Aalsmeer en het Stratentoernooi van RKDES 
tot de AVA Westeinderloop verdienden de volledige steun van de gemeente. Ook voor 
sportevenementen stelt D66 hoge eisen aan duurzaamheid en toegankelijkheid voor iedereen.  

 

6.3. We investeren in sport en bewegen 
Sport en bewegen betekent je talenten ontwikkelen. Het is gezond, het levert plezier op en werkt 
aanstekelijk. Sport verbindt: mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden komen met 
elkaar in contact op het sportveld. Dankzij alle geweldige vrijwilligers kent Aalsmeer een rijk 
sportverenigingsleven en zijn er vele sportieve maatschappelijke initiatieven. We koesteren en 
ondersteunen ze graag.  

 
Iedereen moet kunnen sporten 

Voor Aalsmeer zijn sport en bewegen van grote waarde: gezonde inwoners met veel contacten hebben 
minder zorg nodig en het bevordert het welzijn en de leefbaarheid van Aalsmeer. Investeren in sporten 
en bewegen is investeren in preventie. Het sportbeleid van de gemeente maken we effectiever door het 
te verweven met volksgezondheid en onderwijs. We moeten ervoor zorgen dat iedereen die wil en kan 
sporten, ook de mogelijkheid daartoe heeft. D66 wil dat de sportbegroting meegroeit met de groei van 
Aalsmeer. We streven ernaar om in samenwerking met de sportverenigingen de wachtlijsten in de 
komen de vier jaar op te lossen.  
 
Meiden en vrouwen brengen spelplezier, harmonie en nieuwe dynamiek op de velden. Ze zijn de 
grootste groeifactor en zorgen voor aanwas bij de clubs. Ze maken het verenigingsleven rijker en geven 
het sporten een nieuwe stimulans. D66 wil dat de gemeente (voetbal)verenigingen actief ondersteunt om 
meidengroepen te introduceren en talent - bij voorkeur gemengd - te ontwikkelen.  

 

Sportaccommodaties  
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De capaciteit aan sportaccommodaties is met de komst van de nieuwe sporthal bij Sportcentrum De 
Waterlelie aanzienlijk vergroot. D66 juicht dat toe. Om aan de vraag naar sportvelden te voldoen en de 
wachtlijsten van sportverenigingen niet te laten groeien, moeten we blijven investeren. De bestaande 
capaciteit aan accommodaties moet beter worden benut. De bezetting in de daluren en de zomerperiode 
moet bijvoorbeeld beter. We willen dat de gemeente op basis van het nieuwe tarievenbeleid, met 
sportclubs, maatschappij, ondernemers en zorg- en welzijnsorganisaties zorgt dat velden, hallen maar 
ook buurthuizen optimaal worden gebruikt. We willen zelfbeheer door verenigingen stimuleren. Het biedt 
clubs de mogelijkheid zelf meer te ondernemen en zo meer inkomsten te genereren om het sporten 
betaalbaar te houden. De discussie rond kunstgras blijven we op de voet volgen. D66 vindt het hoge 
aantal blessures op kunstgrasvelden en de mogelijke gezondheids- en milieurisico’s door het gebruikt 
van rubberkorrels op de velden zorgelijk. Wij vinden het niet acceptabel om lichtzinnig om te gaan met 
de gezondheid van inwoners en zeker niet met die van kinderen, en geven de voorkeur aan zo snel 
mogelijk vervanging van rubberkorrels voor ongevaarlijk instrooimateriaal.   
 
Sporten moet ook sociaal veilig kunnen. Seksuele intimidatie en discriminatie zijn niet te tolereren en 
moeten uit de taboesfeer worden gehaald. D66 steekt de helpende hand uit met trainingen en 
ondersteuning. Daarbij maken verenigingen samen met de leden, begeleiders en coaches een 
stappenplan gericht op voorkomen, herkennen en juist optreden bij seksuele intimidatie en 
discriminerend gedrag.  
 

Meer Aalsmeerders aan het sporten 
Hoewel de sportparticipatie in Aalsmeer gemiddeld hoog is, is het nog niet voor iedereen gewoon, om te 
gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen 
sporten minder dan kinderen met welgestelde ouders. Het Jeugdsportfonds moet maximaal worden 
ingezet om alle kinderen te kunnen laten sporten. Eén op de acht kinderen heeft last van overgewicht, 
wat de kans op ziekte op een latere leeftijd vergroot. Voor D66 is dit niet acceptabel. D66 zet de actie 
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) samen met sportverenigingen en het basisonderwijs voort. We 
willen investeren in maatschappelijke activiteiten om sporten en bewegen te stimuleren. D66 zet 
buurtsportcoaches in om de sportparticipatie te verhogen. D66 wil dat mensen met een beperking 
kunnen deelnemen aan sport en bewegen. Kinderen met een beperking moeten samen met andere 
kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen. Wij vragen clubs hiervoor open te staan en vinden dat zij 
hierbij ondersteuning moeten kunnen krijgen van de gemeente.  

 

Sporten in de openbare ruimte 
Steeds meer mensen sporten in de openbare ruimte, van hardlopen, wielrennen en wandelen tot 
bootcamp en zwangerschapsgym. Sport en bewegen moet daarom direct bij de start van nieuwe 
gebiedsontwikkelingen worden meegenomen en de gemeente moet hierover afspraken maken met 
projectontwikkelaars en de woningcorporatie. Sport en bewegen in de openbare ruimte bevorderen we 
met het aanleggen van speelvelden en openbare sporttoestellen, het zorgen voor veilige en schone 
parken, en het uitzetten en promoten van ‘sport- en wandelroutes’ met gratis watertappunten. Voor 
watersporters en zwemmers moet het openbare water goed en veilig toegankelijk zijn. Watersporters 
mogen geen overlast veroorzaken en andere recreanten niet in gevaar brengen. De gemeente moet hier 
streng op toezien. Belangrijk voor alle sporters in de openbare ruimte is dat ze veilig kunnen sporten. We 
hebben bijzondere aandacht voor mensen met beperkingen. 
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7. Zorgen voor elkaar 
Alle Aalsmeerders moeten gezond en actief kunnen zijn. We willen daarom dat Aalsmeer uitnodigt tot 
een gezond en actief leven. Iedereen heeft weleens hulp nodig. De laatste jaren zijn met de 
decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Inwoners kunnen nu voor vragen rondom 
ondersteuning, zorg en gezin bij de gemeente terecht. Dat betekent voor sommige mensen een 
verandering. Niet iedereen ervaart dit als verbetering. D66 wil dat mensen meer eigen regie en 
passende hulp dichtbij hebben wanneer dat nodig is. Mensen zijn in de regel zelf en onderling heel goed 
in staat te bepalen welke keuzes zij maken en hoe zij hun leven en zorg inrichten. Niet alle groepen zijn 
voldoende zichtbaar. Denk aan jonge mantelzorgers, arme werkenden en mensen die niet meteen hun 
mond opendoen of zelfs zorg mijden. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel. 

 

7.1. We willen voor iedereen gelijke kansen op een goede gezondheid 
D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan gezond zijn. Positieve gezondheid gaat om het 
vermogen om mee te doen, ook als je sociale, fysieke of emotionele uitdagingen hebt. Actief zijn, 
meedoen en sociale contacten onderhouden, zijn voor ons onlosmakelijk verbonden met welzijn en 
gezondheid. Wij gaan inwoners nog meer uitnodigen tot een actieve, gezonde levensstijl.  

 
Een gezonde leefstijl voor iedereen 

Je postcode mag niet je kansen op een gezond leven bepalen. De toegankelijkheid van zorg voor 
kwetsbare mensen, mensen in armoede en voor nieuwe Nederlanders die moeite hebben hun weg te 
vinden in het Nederlandse gezondheidssysteem moet beter.  
 
Met het aanleren van een gezonde leefstijl moeten we vroeg beginnen. D66 is blij met de start van het 
programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Wij blijven investeren in de bestaande aanpak en 
leren van effectieve, nieuwe aanpakken die hier internationaal en landelijk voor zijn ontwikkeld. Het 
uitgangspunt moet altijd zijn dat wordt gekeken naar alle factoren die te maken hebben met overgewicht.  
 
Kinderen en jongeren verdienen een rookvrije jeugd. D66 moedigt scholen, sportverenigingen, 
zwembaden en speeltuinen aan om rookvrij te worden en wil waar nodig helpen.  

 

Softdrugs: no go voor jongeren 
Het gedoogbeleid is achterhaald en werkt niet meer. D66 dringt al geruime tijd op landelijk niveau aan op 
een nieuw beleid voor de teelt en verkoop van wiet. In Aalsmeer vinden we de gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met illegaal gekweekte en verhandelde wiet onacceptabel. Veel 
overlast komt van illegale teelt in oude kassen en zelfs in woningen. Juist omdat de status quo van 
illegale productie niet langer houdbaar is, wil D66 dat de gemeente zich schaart achter initiatieven van 
andere grote gemeenten om gecontroleerde productie van softdrugs, onder scherpe voorwaarden, te 
legaliseren.  
 
Wij trekken de grens bij softdruggebruik door jongeren. Het is voor jongeren in Aalsmeer en in de 
buurgemeenten, bijvoorbeeld rond scholen en jongerencentra te gemakkelijk om aan softdrugs te komen. 
D66 vindt dat zeer zorgelijk. Tegen aanbieders die verboden middelen verkopen, middelen verkopen aan 
jonge gebruikers voor wie dit verboden is of aansturen op het verslaafd maken van mensen treden we 
strafrechtelijk op. 

 

7.2. We willen sterke, toegankelijke buurtteams 
In Aalsmeer wil D66 laagdrempelige ondersteuning dichtbij via buurtteams. In diverse gemeenten zijn 
buurtteams succesvol actief. Zorgcoöperaties van inwoners bieden onderling hulp op maat of regelen 
hulp voor de coöperatie. Initiatieven die op dit gebied in Aalsmeer her en der ontstaan, zullen wij steunen. 
Zij staan allen dicht bij het dagelijkse leven van inwoners. Buurtbewoners kunnen er laagdrempelig 
terecht met vragen waar ze zelf niet uit komen. Vroegsignalering en preventie zijn hier de sleutelwoorden. 
Zo blijven kleine problemen klein en dure zorgvragen beperkt. En kunnen mensen áls ze hulp nodig 
hebben daar ook op rekenen.  
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Buurtteams dicht bij inwoners 
Iedereen in Aalsmeer moet weten waar hij of zij met hulpvragen terecht kan. Het Sociaal Loket van de 
gemeente staat te ver af van de leefomgeving van inwoners en is te bureaucratisch.  
 
Het Sociale Team van de gemeente is waardevol maar functioneert op afstand van de inwoners. Het is 
een overlegteam op afstand dat pas in actie komt als het voor preventie al te laat is en problemen zo 
complex zijn geworden dat meerdere professionals zich erover moeten buigen.  
 
D66 introduceert buurtteams die letterlijk dicht bij de buurtbewoners staan en beter aanspreekbaar zijn. 
Verschillende professionele hulpverleners, zoals de wijkverpleegkundige, de huishoudelijke hulp, de 
welzijnswerker en de buurtregisseur werken daar nauw samen met vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld 
buddy’s. Door mensen actief te benaderen kan het buurtteam problemen in een vroeg stadium opsporen, 
zeker onder degenen die minder actief naar hulp zoeken, minder mondig zijn of minder digitaal vaardig 
zijn. Niemand mag achter blijven. Het bouwen van netwerken vraagt veel capaciteit van de buurtteams. 
Zij moeten goed op de hoogte blijven en kennis blijven vergaren, zodat ze inwoners snel kunnen helpen 
en goed wegwijs kunnen maken. De beste oplossingen voor inwoners komen van vrijwilligers en 
professionals die de ruimte en het vertrouwen krijgen en niet worden lastiggevallen door onnodige 
administratieve lasten. We denken vanuit inwoners en niet vanuit regels. Buurtteams en het Sociale 
Team moeten nauw in contact met elkaar staan en goed samenwerken. 

 

Ruimte voor eigen ideeën in de zorg 
Inwoners moeten zelf de regie hebben over en nauw betrokken worden bij de invulling van de 
ondersteuning en hun eigen zorgplan. We willen erop toezien dat er niet een te zwaar beroep op het 
eigen netwerk wordt gedaan. Tegelijkertijd is ondersteuning en zorg van mensen dichtbij het prettigst. 
Hulpvragers hebben bij voorkeur één professional die voor hen aanspreekpunt is voor alle ondersteuning. 
Veel Aalsmeerders weten niet waar ze hun hulp kunnen aanbieden of met ideeën terecht kunnen. D66 
wil specifiek de informatievoorziening verbeteren over waar Aalsmeerders terecht kunnen. Met vragen, 
klachten, bezwaar en beroep en onafhankelijk advies.  
 
We willen ruim baan voor initiatieven van bewoners op het gebied van zorg en ondersteuning voor elkaar, 
met meer samenwerking tussen formele en informele zorg. Bijvoorbeeld met sociaal makelaars in de 
wijk via Aalsmeer Voor Elkaar. De naamsbekendheid van Aalsmeer Voor Elkaar moet daarom omhoog.  
 

Het belang van de huisarts 
De huisarts in de buurt is belangrijk. We hebben in Aalsmeer een sterk netwerk van huisartsen, maar 
helaas geen huisartsenpost. We willen onderzoeken hoe de samenwerking van de buurtteams met de 
huisarts slimmer kan, waarbij de privacy bewaakt moet worden. We willen de samenwerking van de 
gemeente met zorgverzekeraars versterken, vooral op het gebied van preventie.  
 

7.3. Jeugd en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien 
Elk kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. We hebben een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor het laten opgroeien van jeugd en jongeren. “Er is een heel dorp nodig om een 
kind op te voeden.” Met elkaar geven we het goede voorbeeld aan nieuwe generaties. D66 wil alle 
kinderen en jongeren de kans geven om de beste versie van zichzelf te worden. Kinderen en jongeren 
mogen in Aalsmeer zijn wie ze zijn.  

 

Effectieve hulp voor gezinnen 
De gemeente is in de afgelopen jaren verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg. Dit biedt de kans om 
sociaal maatwerk te leveren. We nemen de taken op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering bijzonder serieus. D66 zet zich in om partijen bij elkaar te brengen, en zijn constant op 
zoek naar wegen om de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren. Wachtlijsten zijn bij D66 uit den boze.  
 
We investeren in goed op elkaar aansluitende ondersteuning voor kwetsbare zwangere vrouwen en 
samenwerking met verloskundigen, om kansen voor moeder en kind te vergroten. Hierbij verdienen ook 
tienerzwangerschappen aandacht. Met goede en tijdige voorlichting op school moet de inzet van de 
gemeente zijn deze tot een minimum te beperken. Maar we kunnen onze ogen er niet voor sluiten en 
helpen waar het nodig is, zodat ook tienermoeders een goede toekomst krijgen. D66 is zeer content met 
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de vestiging van ‘Con Amore’, een gezinshuis voor tienermoeders en hun kinderen in Aalsmeer, een 
particulier initiatief dat veel lof verdient.   
 
Jeugdhulp voor gezinnen moet zo licht als het kan, zo zwaar als nodig. Jeugdzorg en passend onderwijs 
moeten beter op elkaar aansluiten. Als gezinnen het moeilijk hebben, willen we snelle en passende hulp. 
Dit betekent dat het hele gezin – ook kinderen en jongeren – betrokken worden bij de keuzes. Met het 
onderwijs en (sport)verenigingen zetten we projecten op om leerkrachten en vrijwilligers te trainen in het 
vroeg signaleren van problemen. Gezinnen moeten weten waar ze naartoe kunnen, en er dient zo snel 
mogelijk iemand de leiding te nemen. Voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking moet een 
duurzame manier van ondersteuning worden gegarandeerd die past bij de mogelijkheden en 
hulpbehoefte van het kind.  

 

Veiligheid voorop en voorkomen van crises 
Bij een crisis en acute nood in een gezin, moet er direct worden ingegrepen. Voorkomen is echter beter 
dan genezen. Door problemen tijdig te signaleren en kinderen en jongeren in een vroeg stadium vrijwillig 
te helpen met hun problemen en die in het gezin, voorkomen we escalatie en uithuisplaatsing. Zorg moet 
er altijd op gericht zijn dat het gezin zo snel mogelijk het gewone leven weer kan oppakken.  
 
Als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, werken de buurtteams samen met Veilig 
Thuis Amsterdam – Amstelland. We willen de samenwerking met scholen verbeteren, zodat ook vanuit 
het onderwijs direct vragen kunnen worden gesteld, meldingen worden gemaakt en goed wordt 
teruggekoppeld. D66 is trots op de vele pleeggezinnen in Aalsmeer. Zij verdienen optimale 
ondersteuning. We willen met de samenleving de capaciteit van pleegzorg vergroten, de kwaliteit 
verbeteren en goede samenwerking met pleegouders.  

 

Betere jeugd geestelijke gezondheidszorg 
Veel jongeren krijgen te maken met psychische klachten, maar deze worden nog te vaak niet herkend of 
erkend. We willen psychische problemen en gedragsstoornissen op scholen bespreekbaar maken en 
leerkrachten scholen, om vroeg te kunnen signaleren en verdere problemen te voorkomen. D66 wil extra 
aandacht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ), 
kinder- en jeugdpsychiatrie, en het terugdringen van wachtlijsten. D66 wil samenwerking tussen JGGZ, 
specialistische hulp in de regio, buurtteams, huisartsen en scholen versterken. Zo bieden we kinderen en 
jongeren snellere en betere hulp waar dat nodig is.  

 

Niet tussen wal en schip als je 18 wordt 
Jeugdzorg die nodig is, mag niet zomaar stoppen omdat je niet meer in het hokje van de regels past, 
bijvoorbeeld omdat je 18 wordt. Niet elke jongere die de jeugdzorg of jeugddetentie verlaat, heeft familie 
bij wie de jongere kan wonen als zelfstandig wonen niet lukt. Deze jongeren hebben meestal begeleiding 
nodig om financiën te beheren of schulden op te lossen, een studiekeuze te maken, of een stage of baan 
te vinden. Om te voorkomen dat jongeren dak- of thuisloos worden moeten ze worden begeleid naar 
zelfstandigheid, en moeten regelgeving en de afstemming tussen organisaties beter. D66 gaat in 
gesprek met Woningstichting Eigen Huis om mogelijkheden te creëren voor begeleid wonen voor deze 
jongeren.  

 

Meer denkkracht voor jongeren 
Van D66 mogen jongeren jong zijn. Jongeren krijgen daar van ons – ook fysiek- de ruimte voor, om 
zichzelf te ontdekken, talenten te ontwikkelen en juist ook om overlast te voorkomen. Jongeren hebben 
in onze ogen ten onrechte een slechte naam omdat ze in groepjes rondhangen. Voor pubers is het heel 
normaal gedrag en vaak niet bedoeld om overlast te veroorzaken. Het jongerenwerk moet een 
verbindende rol spelen tussen jongeren onderling en jongeren en buurtbewoners. Alleen zo kan 
wederzijds begrip en respect groeien en ontstaat acceptatie over en weer, met minder ervaren overlast 
tot gevolg. Jongerenwerk heeft in het buurtteam een belangrijke rol en kan met vroegsignalering en snel 
ingrijpen escalatie van problemen bij jongeren en hun gezinnen voorkomen. D66 betreurt het dat is 
bezuinigd op de kwaliteit van het jongerenwerk waardoor buurtbewoners weer meer overlast ervaren. 
Een verkeerde keuze.  
 
D66 wil jeugd en jongeren uitnodigen bij meedenkbijeenkomsten in hun wijk en op het gemeentehuis om 
hun eigen ideeën voor hun omgeving te laten horen. Om jongeren een stem te geven bij beleidskeuzes 
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herstellen we de Jongerenraad in ere. Voor jeugd willen we samen met het onderwijs een pilot 
organiseren met een kindergemeenteraad. De kinderburgemeester was al een goede eerste stap.  
 

7.4. Ouderen moeten samen gezond ouder kunnen worden  
De samenstelling van onze bevolking verandert. Het aantal gezinnen met kinderen en jongeren blijft 
stijgen, zo ook het aantal 65-plussers. Ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte 
blijven tegenwoordig langer thuis wonen. We willen deze mensen de mogelijkheid bieden om een 
gezond en actief leven te blijven leiden in hun eigen omgeving.  

 

Slim ouder worden  
We zien een stijgende vraag naar passende woonvormen, vernieuwende sociale woningbouwconcepten 
en woonzorginitiatieven. We willen dat er voldoende woningen flexibel en levensloopgeschikt worden 
gemarkt. De gemeente moet slimme woonoplossingen stimuleren en faciliteren, zoals kleinschalige 
zorgvoorzieningen of meergeneratiewoningen. Meer woningen moeten toegankelijk zijn voor rollators en 
rolstoelen, of moeten makkelijk aan te passen zijn. D66 wil dat de gemeente met ontwikkelaars, 
woningstichting Eigen Haard én bewoners per buurt bekijkt wat er nodig is aan levensloopgeschikte 
woningen. De behoeften en ideeën van bewoners zijn leidend, niet ondergeschikt. Hierbij kijken we ook 
naar nieuwe bestemmingen voor leegstaand vastgoed. Bij bouwprojecten willen we werken met een 
maatschappelijk programma van eisen, met veel ruimte voor initiatief van bewoners. De gemeente kan 
hierbij het gebruik van slimme zorgtechnologieën en digitale gezondheidsoplossingen (e-health) verder 
stimuleren. Waar nodig moeten ouderen worden ondersteund in het gebruiken van technologie die het 
dagelijkse leven makkelijker maakt. 
 

Tegengaan van eenzaamheid onder ouderen 
D66 wil eenzaamheid onder ouderen tegengaan door ruimte te bieden voor ontmoeting – ook met 
jongere generaties. Hier hebben de buurtteams en buurthuizen een belangrijke rol in. We willen dat 
ouderen zich in alle wijken veilig voelen om naar buiten te gaan, met een openbare ruimte die uitnodigt 
om te bewegen en actief te zijn. Voorzieningen voor ouderen zijn onvoldoende bekend bij ouderen en zij 
ervaren hoge drempels. We willen ouderen specifiek informatie en ondersteuning in de buurt bieden, 
bijvoorbeeld bij digitalisering. Ouderentreff’s en laagdrempelige activiteiten in buurthuizen, zoals 
bijvoorbeeld Wijkpunt Voor Elkaar in Kudelstaart, moeten door de gemeente beter worden gefaciliteerd 
en onder de aandacht van ouderen worden gebracht.  

 

Betere ondersteuning voor mantelzorgers 
Volgens het Expertisecentrum Mantelzorg geeft een derde van de volwassen bevolking in Nederland 
mantelzorg en helpt een op de zes meer dan 8 uur per week. Dat beeld herkennen we ook in Aalsmeer. 
Aalsmeerders zorgen graag voor elkaar, maar mantelzorg kan zwaar zijn. D66 vindt het belangrijk dat de 
gemeente de ondersteuning van mantelzorgers en van Mantelzorg & Meer, het steunpunt voor 
mantelzorg structureel verbetert.  
We willen extra aandacht voor minderjarigen die mantelzorg verlenen. Af en toe een boodschap doen of 
een wandeling maken met moeder of opa is prima, maar D66 keurt het af als jongeren structureel 
mantelzorg verlenen.  
De samenwerking tussen mantelzorgers en professionals moet beter. Voor mantelzorgers die het lastig 
vinden hun weg in zorg en ondersteuning te vinden, willen we informatie en advies op maat.  
Respijtzorg is vervangende zorg door een professional of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger wat 
ruimte krijgt voor zichzelf en de mantelzorg beter vol te houden is. We willen blijven inzetten op 
vernieuwing van respijtzorg, en meer respijtzorg door vrijwilligers. De gemeente moet een 
mantelzorgvriendelijke werkgever worden en dat willen we ook stimuleren bij werkgevers in Aalsmeer. 
Dit hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 

Naar een dementievriendelijke gemeente 
Het aantal mensen dat zelf of in hun omgeving te maken heeft met dementie neemt toe. Dit doet een 
groot beroep op de naasten van iemand die hieraan lijdt. Mensen met dementie en hun mantelzorgers 
hebben veel baat bij hulp en bezoek van vrijwilligers. Er is meer informatie en ondersteuning nodig voor 
vrijwilligers die mensen met dementie willen helpen. We willen stimuleren dat professionals en inwoners 
dementie herkennen en experimenteren met dementievriendelijke buurten en ondersteuningsnetwerken, 
waarin professionals en vrijwilligers samenwerken.  
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7.5. We willen goede zorg op het juiste moment 
Voor sommigen kan het leven lastig zijn. Wanneer het even niet lukt, kijken we in Aalsmeer naar elkaar 
om. Voor mensen die moeite hebben met het huishouden, bijvoorbeeld door een beperking of 
chronische ziekte, moeten er huishoudelijke hulp, slimme huisaanpassingen en individuele begeleiding 
zijn als dat nodig is. Aalsmeer heeft hier veel in geïnvesteerd en ontwikkeld, maar gemeentelijke 
processen kunnen simpeler en sneller. Wij gaan hierbij uit van wat mensen kunnen en geven mensen 
zoveel mogelijk eigen regie over de ondersteuning die ze krijgen.  

 
Kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg 

D66 wil dat psychische problemen bespreekbaar zijn en dat er laagdrempelige toegang is tot psychische 
hulp. Met tijdige hulp kunnen we zwaardere problemen voorkomen. Dit vraagt erom dat de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) meer in de wijk en directe omgeving van mensen wordt georganiseerd, in 
samenwerking met de huisarts, praktijkondersteuners en buurtteams. De privacy moet hierbij bewaakt 
worden. Er moet snel kunnen worden ingegrepen bij mensen met verward gedrag, met een crisisdienst 
die dag en nacht toegankelijk is.  

 

Aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking 
D66 wil meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen is het in onze 
huidige samenleving vaak ingewikkeld om te begrijpen wat er gebeurt, om plannen te maken en 
afspraken na te komen. Ook zijn er soms problemen met lezen en schrijven. Deze mensen worden vaak 
niet als mensen met een verstandelijke beperking erkend en komen daarmee niet in aanmerking voor 
hulp. Of zij zijn niet vaardig of mondig genoeg om hulp te vragen of hulp te vinden. D66 wil dat de 
gemeente en organisaties meer kennis opdoen over mensen met een licht verstandelijke beperking, over 
wat ze wel en niet kunnen en hoe we ze beter kunnen signaleren. D66 wil dat mensen met een licht 
verstandelijke beperking mee kunnen blijven doen, door ruimte en tijd te bieden bij loketten en instanties. 
Waar nodig krijgen ze extra uitleg en ondersteuning.  
 

Persoonsgebonden budget 
Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen Aalsmeerders meer de regie nemen over hulp die ze 
nodig hebben. We vinden dat de gemeente bewoners proactief moet informeren en ondersteunen, 
wanneer bewoners willen kiezen voor een aanbieder waar de gemeente geen contract me heeft. Het 
PGB moet een vast onderdeel zijn in de afweging die hulpverleners maken voor zorgondersteuning.  

 

Eigen bijdrage 
D66 heeft signalen ontvangen dat mensen stoppen met begeleiding of dagbesteding als gevolg van de 
eigen bijdrage of problemen hebben met de betaling ervan. We willen voorkomen dat, vanwege de 
hoogte van de eigen bijdrage, kwetsbare mensen stoppen met hulp, begeleiding of dagbesteding. D66 

benut de mogelijkheid die gemeenten hebben om eigen bijdragen lager vast te stellen en maatwerk 
te bieden. Stapeling van eigen bijdragen gaan we tegen.  
 

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de eigen omgeving 
Door problemen op tijd te signaleren, voorkom je dat mensen dakloos raken. Wanneer er toch opvang 
nodig is, moeten mensen met snelle hulpverlening tot rust kunnen komen met het doel weer snel zo 
zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Door de grote vraag in Amsterdam is er in Aalsmeer en de regio 
te weinig maatschappelijke opvang voor mensen die dat nodig hebben. Dat baart ons zorgen. Heel 
kwetsbare mensen worden daardoor steeds meer opgevangen in hun eigen huis in plaats van bij de 
crisisopvang. Een vertrouwde mits veilige omgeving is positief voor herstel, maar D66 vindt dat er altijd 
24-uurs opvang beschikbaar moet zijn wanneer dat nodig is. We willen extra aandacht voor schulden die 
belemmeren dat mensen vanuit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen doorstromen naar 
zelfstandig wonen.  
 
Elk kind in de maatschappelijke opvang is er een te veel. We accepteren niet dat er gezinnen op straat 
komen en jongeren op straat slapen. Professionals moeten de ruimte krijgen om maatwerk te leveren 
zodat dak- en thuisloze jongeren snel weer naar huis kunnen.  
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8. Samenleven in vrijheid en veiligheid 
In Aalsmeer moet je vrij kunnen zijn om je leven te leiden zoals je dat wilt. Om eruit te zien zoals je wilt, 
om te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen als Aalsmeer een gemeente is 
waar mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd. In Aalsmeer zijn spanningen merkbaar en 
daarom moeten we in gesprek blijven. Het is niet erg dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende 
wereldbeelden mogen nooit aanleiding zijn voor uitsluiting of geweld.  
 
In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig voelt. Vrijheid en 
veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een veiliger Aalsmeer is een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Alleen wanneer inwoners, instellingen, ondernemers en de gemeente 
samenwerken lukt dit.  
 
Gevoelens van onrust nemen we serieus en tegelijkertijd laten we ons niet leiden door angst. Daarom 
kiezen we voor maatregelen die werken in plaats van schijnveiligheid. Op de eerste plaats willen we 
criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken hiervan te bestrijden. Dat betekent investeren in 
kansen voor iedereen.  

 
8.1. We willen dat iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn 

D66 maakt zich er sterk voor dat we in Aalsmeer vooroplopen op het gebied van vrijheid en iedereen 
erbij laten horen. De rechten voor de mens gelden voor iedereen, altijd en overal. Ze beschermen tegen 
macht en willekeur van de overheid, en zorgen dat iedereen in menselijke waardigheid kan leven. 
Mensenrechten moeten actief worden uitgedragen en bevorderd. D66 wil dat Aalsmeer zo snel mogelijk 
gaat voldoen aan het Verdrag voor rechten van het kind en het Verdrag voor rechten van personen met 
een beperking.  
 

Racisme en discriminatie zijn onacceptabel  
Racisme en discriminatie zijn onacceptabel. Iedereen in Aalsmeer is gelijkwaardig, ongeacht etnische 
afkomst, religie, beperking, gender, seksuele voorkeur, leeftijd of opleiding. We weten dat nog lang niet 
alle mensen discriminatie melden bij het Meldpunt voor Discriminatie Regio Amsterdam, waar Aalsmeer 
bij aangesloten is. Om discriminatie beter in kaart te brengen moet de meldingsbereidheid van mensen 
omhoog. Het is belangrijk dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft en niet samenwerkt met 
bedrijven waar discriminatie plaatsvindt.  
D66 blijft zich inzetten voor de emancipatie van LHBTI’s. Met preventie willen we de acceptatie van 
LHBTI’s bevorderen, bijvoorbeeld door op scholen voorlichting te geven over homoseksualiteit. 
 

Vrijheid van denken, zijn en doen 
In Aalsmeer moet er ruimte zijn voor mensen van elke geloofs- of levensovertuiging. Ontmoetingen 
tussen verschillende groepen moeten worden bevorderd. In tijden van toenemende maatschappelijke 
spanningen is het belangrijk in gesprek te blijven met elkaar en naar elkaar te luisteren. We trekken de 
grens zodra de overtuiging van de één de vrijheid van een ander bedreigt of beperkt. Het eigen 
wereldbeeld geeft niemand het recht, de vrijheid van denken, zijn of doen van de ander te beperken. 
Voor D66 is er in Aalsmeer geen ruimte voor eerwraak, vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken, gedwongen 
huwelijken, haatzaaien of geweld tegen andersdenkenden, afvalligen of minderheden. Daar stopt de 
vrijheid van religie of cultuur en treedt de overheid op.  

 
 

8.2. We willen dat iedereen zich veilig kan voelen 
Een veilige gemeente is onmisbaar voor het leven in vrijheid. De criminaliteitscijfers zijn ook in Aalsmeer 
dalende. Toch heeft niet iedereen het gevoel dat de veiligheid in de buurt groter wordt. De aanwezigheid 
van terrorisme in Europa, de opkomst van nieuwe (digitale) criminaliteit, maar ook een onveilige 
openbare ruimte dragen hieraan bij. D66 zet in op preventie en handhaving waar dat noodzakelijk is.  

 

Preventie  
Preventie is en blijft de basis. Dit begint in het onderwijs, door vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen 
en door jongeren te volgen die van het rechte pad af dreigen te raken. Belangrijk hiervoor zijn kansen 
voor hen creëren op de arbeidsmarkt, schulden voorkomen en discriminatie tegengaan. Effectieve 
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preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, zorg- en 
welzijnsinstellingen, en buurtinitiatieven.  
Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantarens kent 
minder criminaliteit en overlast. D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte netjes houdt en mag 
daarbij uiteraard een beroep doen op inwoners. Bij overlast reageert de gemeente snel en geeft goede 
voorlichting over hoe inwoners de veiligheid in de buurt zelf kunnen vergroten. Veiligheid is ook een 
verantwoordelijkheid van mensen onderling. Onderlinge sociale banden zijn daarom de belangrijkste 
voorwaarde voor het scheppen van een veilige leefomgeving in de eigen buurt. D66 streeft naar een 
verlaging van het aantal woninginbraken. D66 wil dat de gemeente inwoners ondersteunt die zelf 
maatregelen treffen om hun woning beter te beveiligen. In navolging van de Amstelveen wil D66 dat ook 
Aalsmeerders hier subsidie voor kunnen krijgen.  
 

Politie midden in de samenleving 
De politie heeft een veelomvattende taak en moet goed weten wat speelt in de Aalsmeerse wijken. De 
wijkagent heeft hierin een cruciale positie. D66 wil dat wijkagenten samen met het buurtteam in de wijk 
optrekken, voorlichting geven en op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn voor inwoners.  
Criminaliteit waar inwoners relatief vaak het slachtoffer van worden – zoals auto- en woninginbraken, 
fiets- en winkeldiefstal, mishandeling, uitgaansgeweld, oplichting en zogenaamde babbeltrucs – kan 
alleen worden bestreden met voldoende en effectieve recherchecapaciteit bij de politie. Dat moet beter.  
 
Naast de politie zien we steeds meer gemeentelijke Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). Zij 
houden toezicht in wijken en buurten en op het water, kunnen handhaven maar zij zijn ook voor veel 
inwoners een laagdrempelig aanspreek- en informatiepunt. BOA’s spelen een belangrijke rol en hebben 
voldoende bevoegdheden nodig, maar er moet wel altijd een heldere taakverdeling blijven bestaan met 
de politie.  
In toenemende mate ervaren recreanten en omwonenden overlast van snelvaren op de grote en kleine 
poel. Naast voorlichting vindt D66 het nodig dat er meer handhavingscapaciteit komt op het water.  

 

Lokale prioriteiten 
Door de komst van de Nationale Politie is de rol van de burgemeester veranderd. D66 vindt dat de 
burgemeester zijn rol van hoofd van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid steviger 
moet kunnen pakken. D66 wil dat het driehoeksoverleg – het overleg waarin de burgemeester, 
Openbaar Ministerie en politie spreken over veiligheidsonderwerpen – afspraken maakt over de inzet op 
lokale prioriteiten, bijvoorbeeld met ‘handhavingsarrangementen’. De gemeenteraad moet inspraak 
krijgen in het stellen van prioriteiten.  
Soms is het nodig om mensen individueel te controleren om zo de veiligheid van het collectief te 
vergroten. Wij pleiten ervoor vrijheden niet doelloos op te offeren in ruil voor schijnveiligheid. D66 is 
daarom terughoudend met het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren. Deze maatregelen 
dienen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. De gemeenteraad moet altijd vooraf worden 
geraadpleegd.  

 

Radicaliseren gaan we samen tegen 
Radicalisering moeten we vroegtijdig bestrijden. Zo voorkomen we dat mensen die zich willen afkeren 
van onze samenleving, kiezen voor terreur. Dit geldt voor islamitisch extremisme, maar ook voor 
extreemrechtse en andersoortige radicalisering. Mensen moeten weten waar ze met hun zorgen naartoe 
kunnen. We willen de bekendheid van het Meldpunt Radicalisering vergroten. Bij voorkomen van 
radicalisering gaat het om vroegsignalering, snelle hulp en waar nodig repressie. Maar ook om integratie, 
kansen op onderwijs en werk, en bewustwording. Cruciaal in de aanpak van (de-)radicalisering is de 
samenwerking van de gemeente met de naburige omgeving van mensen die dreigen te radicaliseren. 
Hierbij hebben alle relevante instellingen en organisaties een grote gezamenlijke rol.  

 

Een veilige leefomgeving 
Voorkomen van ongelukken, brand en rampen vergroten eveneens de veiligheid. Voor onveilige 
verkeerssituaties moet sneller en in samenspraak met omwonenden, gebruikers en organisaties zoals 
de Fietsenbond en Veilig Verkeer Nederland, een oplossing komen. We willen de brandveiligheid van 
woningen in Aalsmeer vergroten door gerichte voorlichting aan risicogroepen, zoals jongeren en ouderen. 
De ‘rookmelderdichtheid’ moet omhoog. Crisisbeheersing en rampenbestrijding vraagt om ervaring en 
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routine die alleen op regionaal niveau voldoende kan worden opgedaan. Samenwerking binnen de 
Veiligheidsregio is daarom van groot belang.  

 
 

9. Levendige democratie 
Zonder een goed functionerende rechtsstaat en democratie bestaat vrijheid niet. Een levendige 
democratie vraagt om actief burgerschap van alle Aalsmeerders. Meedenken, meedoen en 
meebeslissen in je eigen gemeente moet mogelijk zijn voor iedereen. We vinden het belangrijk dat een 
diverse groep Aalsmeerders bij de lokale democratie betrokken wordt, juist ook de groepen die niet als 
eerste hun stem of idee laten horen. Aalsmeer is voor alle Aalsmeerders. Dat is niet makkelijk en het 
gaat niet altijd zonder spanning. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in goede participatie zich 
terugbetaalt in betere en meer gedragen besluiten. Aalsmeer moet een gemeente worden waar ruimte is 
voor initiatieven. Democratische vernieuwing, transparantie en durven experimenteren moet in het DNA 
van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie komen. Privacy, digitale veiligheid en de 
beste dienstverlening staan bovenaan onze agenda.  

 

9.1. We willen veel meer manieren van inspraak voor inwoners 
De tijd dat de Aalsmeerse democratie alleen maar bestond uit eens in de vier jaar stemmen, is voorbij. 
De komende jaren zijn staat Aalsmeer voor grote uitdagingen, die niet alleen door ambtenaren, 
bestuurders en politici moeten worden besproken en opgelost. We hechten net zoveel waarde aan de 
meningen, ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Dat betekent met volle 
kracht vooruit in het vernieuwen van de democratie.  

 

Geef initiatieven ruimte en vertrouwen 
Aalsmeerders weten vaak zelf het beste hoe hun omgeving mooier of beter kan. Er is veel eigen initiatief 
in Aalsmeer: van buurtisolatieprojecten en de buurtboekenkasten tot gezamenlijk groenbeheer, van 
taallessen voor vluchtelingen tot het zelf beheren van het dorpshuis. De gemeente moet ruimte en 
vertrouwen geven en experimenten durven toe te laten. Wanneer een experiment mislukt, kunnen we 
daarvan leren. Per initiatief kijken we wat nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een 
netwerk, geld, materiaal of soms alleen de vrijheid om het te proberen. Voor al deze initiatieven wil D66 
een laagdrempelig initiatievenfonds. Veel initiatiefnemers lopen tegen beperkingen en bezwaren aan 
binnen de gemeentelijke organisatie. Daarom introduceren we een groenegolfmedewerker bij de 
gemeente die een initiatief van begin tot einde begeleidt. Zo voorkomen we dat initiatiefnemers van het 
kastje naar de muur worden gestuurd.  

 

Participatie verbreden en verbeteren 
In onze visie maakt de gemeente plannen altijd in samenspraak met inwoners, ondernemers en 
instellingen. D66 introduceert het dorpsgesprek, waarin bewoners met elkaar en het gemeentebestuur in 
gesprek gaan over belangrijke thema’s, zoals energiebesparing, verkeersveiligheid, ouderenhuisvesting 
of faciliteiten voor jongeren. De sessies onder de naam ‘Aalsmeer in zicht’ zijn een goed initiatief, maar 
gaan D66 niet ver genoeg. Het moet niet bij een eenmalige inspanning blijven, vlak voor de verkiezingen.  
 
De gemeente maakt plannen altijd in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen. Wij 
willen burgerparticipatie verbreden en verbeteren, en deze samen met nieuwe participatievormen, vaker 
organiseren. Dit hoeft niet altijd fysiek, maar kan ook digitaal of juist een combinatie van beide zijn. Om 
een divers publiek eraan te laten deelnemen, zijn nieuwe vormen noodzakelijk. In aanloop naar de 
jaarlijkse Voorjaarsnota willen wij de Top van Aalsmeer organiseren. Een inhoudelijk én feestelijk 
evenement voor heel Aalsmeer waarin de inwoners, ondernemers en de politiek met elkaar in gesprek 
gaan. Tijdens de Top van Aalsmeer wordt er gesproken over de besteding van het belastinggeld van het 
afgelopen jaar en de ambities en plannen voor het aankomende jaar.  

 

Inwoners aan zet 
De komende jaren zetten we de stap om bewoners niet alleen te laten meepraten en meedenken, maar 
ook te laten meebeslissen. Bestuurders en ambtenaren moeten vaker het stuur uit handen durven geven. 
Bewoners moeten op wijk- en buurtniveau invulling kunnen geven aan hun omgeving. Iets dat nu slechts 
in beperkte mate kan. Eén blauwdruk voor alle wijken en buurten is niet de oplossing, daarvoor zijn de 
onderlinge verschillen te groot. De komende raadsperiode willen wij daarom experimenteren met 
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substantiële buurtbegrotingen of –budgetten, waarbij bewoners zelf beslissen over de besteding van een 
deel van het geld voor hun buurt. Verder willen we in één of in enkele wijken ervaring opdoen met de 
coöperatieve wijkraad die bestaat uit ingelote bewoners en een wijkpanel dat digitaal meedenkt. Deze 
wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk.  
 
D66 voert het Right to Challenge in, het recht van inwoners om de gemeente uit te dagen. Inwoners en 
maatschappelijke organisaties krijgen daarmee meer te zeggen over lokale voorzieningen voor zorg en 
welzijn en de leefbaarheid en onderhoud van de directe leefomgeving. Zij kunnen zelf het initiatief 
nemen als zij vinden dat het beter of anders moet of goedkoper kan, met meer draagvlak in de buurt. De 
gemeente draagt middelen en verantwoordelijkheid over aan de initiatiefnemers.  
Om van deze beweging een succes te maken is het belangrijk dat de gemeente wijkgericht en als één 
geheel werkt, met zichtbare en benaderbare wijkwethouders en wijkmanagers. 

 

Krachtige gemeenteraad 
Nieuwe vormen van directe democratie en de vertegenwoordigende democratie versterken elkaar. Een 
krachtige gemeenteraad is belangrijk om vrijheid, gelijkwaardigheid en het algemeen belang te bewaken. 
De werkwijze en communicatie van de Aalsmeerse gemeenteraad kan beter aansluiten bij de 21e eeuw. 
Wij initiëren een raadsinnovatieprogramma voor de komende periode. Onze eerste prioriteit is een veel 
gebruiksvriendelijkere en transparantere manier waarmee Aalsmeerders met vragen, ideeën en 
meningen bij de raad terecht kunnen. Via open raadsinformatie moet inzichtelijk zijn, wat de stand van 
zaken is in de besluitvorming rond een onderwerp, en wat het stemgedrag van raadsleden is. Een 
tweede prioriteit is de rol van de raad in participatieprojecten, waarin de raad – zeker met het oog op de 
Omgevingswet – veel meer uitnodigend moet zijn. In principe zijn alle bijeenkomsten van de raad of 
commissies openbaar.  
 
De manier waarop coalitie en oppositie samenwerken in Aalsmeer, verdient verbetering. Met goede 
inhoudelijke debatten en uitwisseling van ideeën en argumenten, moet de raad als geheel komen tot de 
beste oplossing voor Aalsmeer. Waarin coalitie én oppositie elkaar de ruimte gunnen en bereid zijn - in 
het belang van Aalsmeer – balans te vinden tussen de ideeënstrijd in de raadszaal en partijpolitiek 
bedrijven. De balans slaat nu te ver door naar het laatste of wordt een machtstrijd van coalitie versus 
oppositie. Ook raadsleden van de coalitiepartijen dienen altijd kritisch te blijven ten opzichte van het 
college. Een bestuursstijl gebaseerd op uitspelen van macht keurt D66 ten stelligste af. Als 
volksvertegenwoordigers monddood worden gemaakt, haken inwoners af, want ze herkennen zich niet 
meer in waar de politiek mee bezig is.  
De volksvertegenwoordigers van D66 leggen voortdurend verantwoording af aan Aalsmeer en blijven in 
gesprek met inwoners, niet alleen in verkiezingstijd.  
Het college moet de komende vier jaar flexibel zijn. Daarom willen wij dat het Coalitieakkoord 2018-2022 
op hoofdlijnen wordt geschreven. De raad kan op deze manier de leiding nemen over haar eigen 
prioriteiten die in een Raadsagenda worden vastgelegd.  

 

Investeer in lokale journalistiek 
Een goed werkende democratie kan niet zonder controle van de macht. Lokale journalistiek is daarom 
belangrijk, maar staat onder druk door overheidsbezuinigingen, snel veranderende technologieën en 
grote spelers die de krantenmarkt domineren. Wij willen investeren in meer financiële slagkracht voor de 
Aalsmeerse journalistiek, met name voor onderzoeksprojecten. Samenwerking tussen 
nieuwsorganisaties met verschillende nieuwskanalen moet daarbij bevorderd worden. Wij juichen het toe 
wanneer Aalsmeer de handen ineenslaat met de provincie en de buurgemeenten om samen meer 
impact te kunnen hebben in het ondersteunen van de journalistiek. Ondersteunen betekent ook dat de 
gemeente informatievragen van journalisten snel en proactief beantwoordt. Uiteraard moet nooit de 
onafhankelijkheid van de journalistiek in het gedrang komen, ook niet als die met gemeenschapsgeld 
wordt bekostigd.  

 

Regionale samenwerking 
Vaak kunnen we onze impact vergroten, problemen beter aanpakken en kosten reduceren wanneer we 
over gemeentegrenzen heen samenwerken. Aalsmeer heeft vele partners: onze buurgemeenten, de 
provincie Noord-Holland, de regio Amstelland/Meerlanden, de Metropoolregio Amsterdam, de 
Vervoerregio Amsterdam, de waterschappen Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht. Ons uitgangspunt 
hierbij is: als gemeente Aalsmeer wanneer het kan, samen wanneer het meerwaarde oplevert.  
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Wij willen zware regionale instituten voorkomen, waarbij de gemeenteraad op afstand komt te staan. De 
democratische legitimiteit en controle van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen 
door de Aalsmeerse gemeenteraad staan voorop. Besluitvorming in een gemeenschappelijke regeling 
moet transparant zijn en de betrokken gemeenteraden moeten hun controlerende rol beter kunnen 
uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen.  
 

9.2. De gemeente is er voor de inwoner 
Wanneer je de gemeente nodig hebt of een vraag of klacht wilt delen, wil je dat zo snel en makkelijk 
mogelijk kunnen doen. Dat geldt ook wanneer je diensten of producten van de gemeente moet afnemen, 
zoals een paspoort of vergunning. De afgelopen jaren is de ambtelijke organisatie met de ambtelijke 
fusie met Amstelveen stevig gereorganiseerd. Vrijwel alle ambtenaren zijn verhuisd naar Amstelveen. 
Onze ambtenaren verdienen voor deze voor hen zeer ingrijpende operatie veel respect en waardering. 
Helaas zien wij ook dat de kennis over Aalsmeer en het specifieke karakter van Aalsmeer bij de 
Amstelveense ambtenaren verschaalt. Aalsmeerse inwoners ervaren de stappen die zijn gezet in het 
klantgericht werken nog onvoldoende als verbetering, in tegendeel. D66 wil samen met de gemeente 
Amstelveen onderzoeken hoe dat kan worden veranderd.  

 
Onbelemmerde toegang 

De gemeente moet in normale en begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers communiceren. Dit 
wordt taalniveau B1 genoemd. Iedereen moet onbelemmerd toegang kunnen hebben tot de overheid. 
Een deel van de Aalsmeerders heeft hier moeite mee. Met name de steeds verdergaande digitalisering 
van de overheid zorgt ervoor dat mensen niet altijd geholpen worden op een manier die bij hen past. 
Juist wanneer lezen en schrijven – of e-mail en internet - moeilijk zijn, heb je recht op dienstverlening op 
maat. Dit laat voor ons onverlet dat de gemeente verder moet gaan met de ingezette digitalisering, 
zolang bewoners die dat nodig hebben een beroep kunnen blijven doen op persoonlijke assistentie. 
Concreet willen wij dat Aalsmeer in nauwe samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven werk 
maakt van de invoering van de Digitale Agenda 2020 en daarbij gebruik maakt van goede voorbeelden 
in andere gemeenten. Daarbij moet de identiteit van Aalsmeer door ‘Amstelveen’ worden gerespecteerd 
en de gemeenteraad moet hierop toezien.  
De Aalsmeerder moet zich kunnen herkennen in de medewerkers van de gemeente. Diversiteit en 
ruimte voor oudere en jonge medewerkers, moeten daarom veel meer een prioriteit zijn in het 
personeelsbeleid.  
 
De ambtelijke samenwerking met de gemeente Amstelveen kent vele voordelen maar is in de ogen van 
D66 voor verbetering vatbaar. De afspraak was dat de Aalsmeerders er niets van zouden merken anders 
dan verbeteringen. De praktijk is dat vele Aalsmeerse inwoners en bedrijven een grote afstand tot 
‘Amstelveen’ ervaren en zich door het gebrek aan kennis over Aalsmeer bij de ambtelijke organisatie in 
Amstelveen vaak onbegrepen voelen. Dat leidt tot irritatie en ongenoegen, veel regeldruk en 
bureaucratie. De gemeenteraad moet veel meer kaderstellend zijn als het gaat om beleid voor Aalsmeer. 
Het kan niet zo zijn dat efficiencyredenen door Amstelveen bepalend zijn voor wat er in Aalsmeer kan en 
niet kan. 

 
Beste dienstverlening en klantenservice 

De dienstverlening en klantenservice van de gemeente kan innovatiever en gebruiksvriendelijker. Voor 
een nieuw paspoort moet je nu twee keer langs bij de gemeente, waarom kan dit niet digitaal met een 
mogelijkheid tot thuisbezorging? De app OmgevingsAlert waarmee inwoners op de smartphone kunnen 
zien welke vergunningen in hun buurt zijn aangevraagd of verleend, juichen we toe. Deze mogelijkheid 
heeft echter nog amper bekendheid. De balie van de gemeente moet open zijn als je zelf niet naar 
school of naar je werk hoeft. Gecombineerde afspraken met twee personen of voor twee verschillende 
zaken, moeten mogelijk zijn. De website www.aalsmeer.nl moet als visitekaartje van de gemeente nog 
beter en aantrekkelijker worden, ook voor bezoekers uit het buitenland. Hier horen volledige 
webtoegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking en een goed werkende chatfunctie bij. 
D66 wil dat ambtenaren voor bewoners en ondernemers beter vindbaar en bereikbaar zijn. Afspraken 
met ambtenaren moeten in principe plaatsvinden in het gemeentehuis van Aalsmeer, niet in Amstelveen.  

 

Slimmer werken 
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De gemeente Aalsmeer bezit en produceert veel data die inzicht geven in de effectiviteit van het 
gevoerde beleid. Door deze data op een slimme manier aan elkaar te koppelen en inzichtelijk te maken, 
ontstaat informatie waarmee het mogelijk is sneller te sturen. Dit kan bruikbaar zijn om fietsendiefstal of 
huisjesmelkers tegen te gaan, maar ook om de jeugdzorg te verbeteren of grote evenementen in goede 
banen te leiden. Veel kansen zien wij in frequent digitaal peilen van de mening en ideeën van bewoners 
en ondernemers. D66 wil hier in navolging van andere gemeenten een makkelijk toegankelijk digitaal 
platform voor hebben. Privacy waarborgen is hierbij een belangrijke voorwaarde. 
 

Innovatie 
De afgelopen jaren zijn stappen gezet om de gemeente beter aan te laten sluiten bij de wereld buiten het 
gemeentehuis. Nu moeten we doorpakken. D66 wil een gemeente die innoveert en samen met het 
bedrijfsleven en bewoners bijdraagt aan nieuwe, onconventionele oplossingen. Denk aan oplossingen op 
het gebied van wonen, het klimaat, een gezonde gemeente, veiligheid en bereikbaarheid. Wij willen, in 
navolging van andere gemeenten en provincies, een start up programma waar startende ondernemers 
met de gemeente werken aan Aalsmeerse antwoorden op maatschappelijke vragen.  

 

9.3. Wij hechten grote waarde aan privacy en transparantie 
Niet voor niets staat privacy in de Grondwet: iedereen heeft het recht om in de beslotenheid van zijn 
persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten Maar het gaat verder dan dat. Voor D66 is privacy 
een voorwaarde voor vrijheid, zelfbeschikking en creativiteit. Al te vaak blijkt dat onze privacy onder druk 
staat. Een gemeente die privacy waarborgt, transparant werkt en digitaal veilig is, is voor ons een 
prioriteit. 

 

Bescherm privacy 
D66 wil een openbaar register waarin alle datalekken van de gemeente vermeld worden. In mei 2018 
worden strenge nieuwe Europese privacyregels van kracht. Wij willen dat Aalsmeer vooroploopt bij de 
naleving hiervan. Ook al vindt de uitvoering in Amstelveen plaats, de gemeente Aalsmeer heeft hierin 
een eigen verantwoordelijkheid richting haar inwoners. Als goed opdrachtgever is Aalsmeer 
verantwoordelijk voor goede specificatie en controle op de uitvoering van de taken die aan de gemeente 
Amstelveen zijn uitbesteed. Zeker op het gebied van de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. 
Bij het ontwerp of de aankoop van nieuwe systemen, dient privacy vanaf het begin een uitgangspunt te 
zijn (ook wel privacy by design genoemd). Naast de verplichte ‘privacy impact assessments’, willen wij 
dat Aalsmeer ‘ethische impact assessments’ gaat uitvoeren waar er met persoonsgegevens wordt 
gewerkt. Wij willen de handhavende capaciteit van de gemeente ook inzetten voor de naleving van 
privacyregels, bijvoorbeeld om te zorgen dat Aalsmeerders niet onrechtmatig in de openbare ruimte 
gefilmd worden door winkeliers of horeca-eigenaren. 
 

Open data 
Het vertrouwen in de overheid wordt groter en de democratische controle beter als de gemeente open 
en transparant werkt. D66 pleit voor een informatiecommissie waarin naast raadsleden ook 
vertegenwoordigers van Aalsmeerse organisaties zitting hebben. Wij willen dat de gemeente veel meer 
informatie uit eigen beweging openbaar maakt en nu al begint met de invoering van de Wet Open 
Overheid. Informatie die met publiek geld betaald is, moet voor iedereen beschikbaar komen als open 
data. Dit geldt ook voor informatie die in opdracht of met subsidie van de gemeente verzameld of 
gecreëerd is. Uiteraard zijn persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens hiervan 
uitgezonderd. Wij willen dat data direct vanuit de gemeentelijke systemen als open data ontsloten 
worden zonder tussenkomst van ambtenaren. De waarde van open data neemt toe wanneer meer 
gemeenten dezelfde datasets op een gestandaardiseerde wijze ontsluiten. D66 wil dat Aalsmeer met 
Amstelveen in de regio een leidende rol op zich neemt als opendataknooppunt.  
  

Transparantie 
Voor een goede democratische controle is het belangrijk te weten wie toegang tot de macht heeft. 
Uiteraard vinden wij dat het college alle belangen moet afwegen voordat zij een besluit neemt. Toch 
heeft niet iedereen dezelfde toegang tot de leden van het college: professionele (lobby)organisaties 
hebben een voorsprong. Daarom willen wij dat de agenda’s van de burgemeester en wethouders 
openbaar worden. Ook zijn wij voorstander van het invoeren van een ‘lobbyparagraaf’ bij belangrijke 
collegebesluiten. Hierin wordt duidelijk welke bedrijven en belangenorganisaties invloed hebben gehad. 
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Digitale veiligheid 
Door toenemende digitalisering en bijbehorende cyberdreigingen, is digitale veiligheid van groot belang. 
Wij willen dat de gemeente investeert in het verbeteren van kennis en kunde binnen de organisatie op dit 
vlak, en dat het hart van de gemeentelijke informatiebeveiliging bestaat uit eigen medewerkers. Dat geldt 
uiteraard ook voor de gemeente Amstelveen als uitvoerder van vele Aalsmeerse taken. De keten is 
uiteindelijk zo sterk als de zwakste schakel: D66 wil daarom dat er ruimte is om te investeren in training 
en bewustwording over digitale veiligheid en privacy bij alle medewerkers van de gemeente. Digitaal 
veilig werken betekent ook dat de gemeente haar ICT-systemen zonder vertraging actueel houdt. 
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10. Financiën: een stevig fundament 
De gemeente Aalsmeer heeft een jaarlijkse begroting van bijna € 70 miljoen. Gemeenschapsgeld waar 
we verantwoord mee om moeten gaan. We mogen komende generaties niet opzadelen met financiële 
problemen die we nu kunnen voorkomen. Juist daarom investeert D66 in preventie. Aalsmeer heeft in de 
afgelopen jaren zwaar bezuinigd. Dat maakte het mogelijk dat tegenvallers konden worden opgevangen 
zonder de gemeentelijke belasting te hoeven verzwaren. Daarnaast is het takenpakket van de gemeente 
door de overheveling van taken van de Rijksoverheid naar gemeenten enorm toegenomen en trekt de 
financiële verantwoordelijkheid rond werk, inkomen en zorg een zware wissel op de gemeentefinanciën. 
Een stevig financieel fundament is meer dan eens nodig om de kansen en uitdagingen van Aalsmeer in 
goede banen te leiden, en te investeren waar dat nodig is. Bewoners moeten kunnen zien waar hun 
belastinggeld heen gaat, en daar invloed op kunnen uitoefenen. De gemeente moet dit duidelijk 
inzichtelijk maken en bewoners in de gelegenheid stellen zelf mee te beslissen over bestedingen in hun 
eigen omgeving. De gemeente Aalsmeer ziet zich daarbij gesteld voor een extra uitdaging: door de 
ambtelijke fusie met Amstelveen heeft Aalsmeer weinig directe invloed op de uitvoering van taken.  
. 

10.1. Wij investeren in preventie en groene groei 
Door de investeringen van de rijksoverheid stijgen ook de inkomsten van de gemeente. Daardoor 
ontstaat extra financiële ruimte voor nieuw beleid. Die zetten we in op preventie en om het 
voorzieningenniveau uit te breiden en op peil te houden, bijvoorbeeld scholen, culturele instellingen, 
sportvoorzieningen en een groene en nette openbare ruimte. Zo blijft Aalsmeer een fijne plek. 

 
Inzetten op preventie  

We mogen de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. Juist daarom investeert D66 in 
preventie, op alle fronten. Alles wat we nu kunnen voorkomen – escalatie van zorgtrajecten, wachtlijsten, 
schooluitval, werkloosheid, aan de kant komen te staan etc. – houdt Aalsmeer vitaal en bespaart ons 
straks veel gemeenschapsgeld. Het leidt op termijn juist tot lagere overheidsuitgaven.  

 
Groei faciliteren 

Er moet flink geïnvesteerd worden om de leefbaarheid van Aalsmeer te verbeteren en stedelijk te blijven 
vernieuwen. Hierbij moet de aandacht goed verspreid worden over alle wijken. We willen samenwerken 
met de provincie, het Rijk en Europa om dit mogelijk te maken. D66 wil een ruimhartig subsidiebeleid om 
initiatieven vanuit de Aalsmeerse samenleving mogelijk te maken. 

 
Groen inkopen 

Een extra uitdaging op het gebied van het gemeentelijke inkoopbeleid is het feit dat Aalsmeer hier 
slechts indirect invloed op kan uitoefenen omdat veel taken ambtelijk gedelegeerd zijn aan de gemeente 
Amstelveen. De gemeente Aalsmeer moet een voorbeeld zijn op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord inkopen en moet dat ook afdwingen bij de gemeente Amstelveen. D66 wil dat de gemeente 
Aalsmeer waarborgt dat het Amstelveense inkoopbeleid gericht is op een goede prijs-kwaliteit 
verhouding, waarbij lokale (kleine) ondernemers en starters een kans krijgen. Een inkoopbeslissing moet 
getoetst worden aan het effect van de inkoop op milieu en sociale aspecten en mag dus niet alleen 
worden genomen op prijs. Innovatie, duurzaamheid en inzet van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (social return) moeten zwaar worden meegewogen. Bij de prijsbeoordelingen tellen de 
kosten van de gehele levensduur mee.  
 
 

10.2. Wij gaan voor lage lasten op eerlijke basis 

Lage gemeentelijke belastingen zijn voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Daarbij moeten de 
lasten eerlijker worden verdeeld en Voor de riool-, water- en afvalstoffenheffing wordt er onderscheid 
gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, terwijl een huishouden van 
twee personen beduidend minder verbruikt en vervuilt dan een huishouden van zes personen. Dit moet 
meer in verhouding zijn.  

 

De vervuiler betaalt 
Door vervuilen duurder te maken zorgen we ervoor dat Aalsmeer voor iedereen leefbaar en aantrekkelijk 
blijft. Voor de gemeente willen we dit budgetneutraal doen en extra inkomsten inzetten om vergroening 
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financieel aantrekkelijker te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het OZB-tarief te koppelen aan het 
energielabel van een woning of gebouw. Met behulp van korting op de bouwleges kan er volledig 
circulair, energiezuinig en aardgasloos worden gebouwd.  
 
De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven door zo veel mogelijk groene keuzes te maken. 
Wij willen dat de gemeente haar positie als grote klant gebruikt om haar leveranciers tot groener gedrag 
te bewegen. Een concreet voorbeeld hiervan is de bank waar de gemeente haar rekening houdt: die 
moeten we stimuleren om duurzaam en groen te werken. 

 

10.3. Wij willen een solide en transparant financieel beleid 
Aalsmeer is financieel gezond en dat willen we zo houden. De gemeente moet een stevige buffer 
hebben om tegenvallers te kunnen opvangen en niet meer uitgeven dan zij binnenkrijgt. Met 
gemeenschapsgeld moeten we zuinig omgaan. Dit vraagt om verantwoord begroten en verantwoording 
afleggen.   
 

Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld 
De gemeente moet op ieder moment in staat zijn om al haar financiële verplichtingen op tijd te voldoen 
en moet ook toekomstige klappen kunnen opvangen. De gemeente moet zelf zo efficiënt mogelijk 
werken. Alle afdelingen en diensten van opdrachtnemer Amstelveen moeten daarom regelmatig worden 
doorgelicht om te kijken of besparingen mogelijk zijn zonder concessie aan de kwaliteit. Tegenvallers 
moeten altijd eerst binnen de gemeentelijke organisatie worden opgevangen om te voorkomen dat de 
rekening bij de bewoners terecht komt.  
 

Zeggenschap over de besteding van geld 
Het Rijk heeft verantwoordelijkheden overdragen aan de gemeente. Helaas ging dit ook gepaard met 
bezuinigingen en tegelijk werden veel uitgaven verplicht gesteld. Hierdoor heeft de gemeente geen 
invloed op hoe grote onderdelen van het gemeentelijke budget besteed worden. Daarom willen wij dat 
Aalsmeer samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag een duidelijk signaal 
laat horen om te zorgen dat gemeenten meer te zeggen krijgen over de besteding van belastinggeld. 

 
Transparante financiën  

Het moet voor iedere Aalsmeerder inzichtelijk en begrijpelijk worden waar het geld naartoe gaat en waar 
dit vandaan komt. De gemeente kan nu direct al beginnen met de financiën beter inzichtelijk te maken 
(het zogenaamde open spending) en beschikbaar te stellen als open data. Inwoners moeten op een 
laagdrempelige manier kunnen meehelpen met het opstellen van buurtbegrotingen, of via het Right to 
Challenge zelf het initiatief nemen. 
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