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1 Inleiding 

Er staan ons grote veranderingen te wachten met betrekking tot de inrichting van de samenleving. De 
taken van de overheid veranderen. We kijken anders naar de overheid. Vroeger was het bijvoorbeeld van-
zelfsprekend dat mensen die zorg nodig hadden in een instelling gingen wonen. Nu willen ouderen en 
mensen met een beperking veel liever in hun eigen omgeving blijven wonen, al dan niet met ondersteun-
ing. Sommige burgers ervaren de overheid als een bedrijf dat diensten levert die kwalitatief hoogwaardig 
moeten zijn, en dat voor een scherpe prijs. Voor de Partij van de Arbeid als sociaaldemocratische partij, 
zijn deze veranderingen een grote uitdaging -wellicht nog meer dan voor andere partijen. Enerzijds wil-
len wij onze ogen niet sluiten voor nieuwe ontwikkelingen en de eisen die daaraan gesteld worden: wij 
realiseren ons dat veranderingen noodzakelijk en gewenst zijn. Anderzijds vinden wij ook dat dat niet ten 
koste mag gaan van mensen die zich niet staande kunnen houden in zo’n maatschappij en die niet de 
mogelijkheden hebben om genoeg voor zichzelf op te komen. 

De overheid kan niet langer voor alles een oplossing bieden. Andere instellingen, organisaties, bedri-
jven en vooral burgers, zullen meer dan voorheen moeten helpen problemen in de maatschappij aan te 
pakken. De Partij van de Arbeid ziet het daarom als belangrijkste taak voor de lokale politiek om burgers 
de mogelijkheden te geven zich te organiseren. En daarbij gaat het om alle burgers: werkenden en niet-
werkenden, oud en jong, mensen met en mensen zonder beperking, arm en rijk, alleenstaand of levend 
in een gezinsverband. Alleen dan kunnen we spreken van een ontwikkeling naar een maatschappij waarin 
iedereen een volwaardige rol heeft, en niet van een afbraak van de verzorgingsstaat. En hoe die nieuwe 
maatschappij er ook uit zal zien: het zijn bij uitstek de lokale overheden die hier vorm aan zullen moeten 
geven. De lokale overheden staan immers het dichtst bij de burger. Ze hebben de taak in gesprek te gaan 
met betrokkenen en samen met hen plannen te maken en oplossingen te zoeken. Van de politici mag u 
verwachten dat ze daarin het voortouw nemen, dat ze altijd op zoek zullen zijn naar wat mensen bindt en 
welke vormen van samenwerking er mogelijk zijn. 

De Partij van de Arbeid had de afgelopen periode zitting in het stadsdeelbestuur van Amsterdam Zuid en 
heeft hard gewerkt om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen. Wij staan voor een samenleving die 
iedereen bestaanszekerheid biedt en waar mensen zich betrokken voelen -bij elkaar, bij de buurt en bij 
de samenleving. In ons programma leest u hoe wij dat ook de komende periode willen blijven doen. Na 
de verkiezingen van 19 maart 2014 komen er stadsdelen nieuwe stijl. De bevoegdheden van de stadsde-
len veranderen maar het stadsdeel en de stadsdeelraad blijven bestaan. De raad wordt wel kleiner (15 in 
plaats van 29 leden) en formeel gaat de raad een bestuurscommissie heten. 
De PvdA zet zich in voor een sterk stadsdeel Zuid met voldoende bevoegdheden. Op die manier kan het 
stadsdeel de belangen van bewoners en ondernemers in Zuid goed behartigen. We willen de uitwerking 
van de stadsdelen nieuwe stijl zoveel mogelijk samen met de bewoners en ondernemers uit Zuid vorm-
geven. De PvdA vindt dat democratie verder gaat dan verkiezingen. Onze politici zijn voortdurend in 
gesprek met bewoners en vormen de schakel naar de overheid. Hier ligt voor ons het zwaartepunt van de 
bestuurscommissies. 

Dit programma van de Partij van de Arbeid in Amsterdam Zuid is dan ook geen opsomming van af-
zonderlijke punten op de verschillende terreinen waar de lokale politiek over gaat. Of het nu gaat over 
welzijn, wonen, cultuur, sport, economie, veiligheid, onderwijs of de openbare ruimte: al deze onder-
werpen zien wij in samenhang. Onze plannen zijn erop gericht dat de overheid de juiste voorwaarden 
creëert, zodat de mensen in ons stadsdeel zelf vorm kunnen geven aan hun leven in de buurt waar zij 
wonen, leren, werken en ontspannen. En onze acties zijn daarvan afgeleid. Daarbij wordt niemand aan 
zijn lot overgelaten. De Partij van de Arbeid komt van oudsher op voor de mensen die kwetsbaar zijn. We 
willen simpelweg dat iedereen het beter krijgt. Daar staan we pal voor en dat blijft de rode draad in al ons 
doen en laten. 
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2 Een betrokken Amsterdam Zuid: 
   Zorg en welzijn, participatie, veiligheid 

Betrokkenheid van mensen bij hun buurt, hun school, hun park en bij elkaar is belangrijk. 
Betrokkenheid is de basis van solidariteit. Die betrokkenheid wordt mogelijk als bewoners 
samen kunnen bepalen wat er in hun omgeving gebeurt. De overheid moet wel garanties 
geven: dat iedereen goede zorg heeft, dat iedereen mee kan doen en dat alle buurten veilig 
zijn. 

2.1 Zorg en welzijn 

De kwaliteit van de zorg mag niet afhangen van inkomen of opleiding: die moet gewoon goed zijn. 
Daarnaast moet er ruimte zijn om elkaar te ontmoeten. Want pas als je elkaar kent, ben je bereid iets 
voor elkaar te betekenen. Hulp van vrijwilligers, familie en buren is heel belangrijk en maakt zorg per-
soonlijk. Maar wie niet genoeg hulp uit eigen kring heeft, mag er nooit alleen voor komen te staan. We 
kunnen bovendien niet van vrijwilligers vragen om professionele zorg te leveren. Bewoners die de zorg 
niet zelf om zich heen kunnen organiseren, moeten daarbij geholpen worden via de huisarts, de pratijk-  
ondersteuner en de wijkverpleegkundige: deze professionals kunnen problemen signaleren en actie 
ondernemen. 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt mogelijkheden om zorg op maat te leveren aan 
mensen die dat nodig hebben. De PvdA zal zich hard maken voor het leveren van op hun situatie en 
behoeften toegespitste ‘pluspakketten’. Daarbij maken we ons vooral zorgen om de eenzaamheid in 
de stad. Eén op de drie Amsterdammers is eenzaam, één op de twaalf bewoners in Zuid is zelfs ernstig 
eenzaam. Eenzaamheid komt veel voor bij ouderen en bij bewoners die hun baan kwijt zijn. Doordat veel 
ouderen in de toekomst langer thuis blijven wonen, kan eenzaamheid nog eens toenemen. Daar willen 
we wat aan doen. Door eenzaamheid in de stad te bestrijden maken we de kwaliteit van het leven in de 
stad beter en maken we onze medebewoners ook weerbaarder. We willen daarom zorgen dat bewoners 
elkaar makkelijk kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld in de huizen van de wijk, maar ook op ontmoetingsp-
laatsen in de openbare ruimte zoals een picknicktafel, bankje of jeu de boules-baan. 
Dat alleen is niet genoeg. We moeten eenzame mensen beter kunnen vinden, via vrijwilligersinitiatieven, 
de huisarts, de wijkverpleegkundige. Pas dan kunnen we de mensen die daar behoefte aan hebben 
ondersteunen, via vrijwilligersinitiatieven zoals maatjesprojecten of via de professionele zorg. We hebben 
bovendien een breed aanbod van welzijnsactiviteiten en cultuur in het stadsdeel. Dat aanbod kan nog 
beter worden ingezet in de strijd tegen eenzaamheid. 

2.2 Meedoen
 
Werkgelegenheid en armoedebestrijding zijn onze belangrijkste prioriteiten. Niemand mag in de kou 
blijven staan. Daarnaast wil de PvdA dat iedereen kan meedoen, ook mensen die geen betaald werk kun-
nen vinden of niet kunnen werken. Het stadsdeel is sinds een paar jaar bezig om samen met mensen 
die lange tijd geen werk meer hebben, te onderzoeken wat ze in de buurt kunnen doen. Deze aanpak is 
succesvol en kan worden uitgebreid. We vinden het belangrijk dat het stadsdeel zorgt voor participatie-
banen. Voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen moet er een dagbesteding blijven. Door mee 
te blijven doen, willen we voorkomen dat deze bewoners verder afglijden in sociaal isolement. Buurtkam-
ers, de huizen van de wijk en huiskamers als het Odensehuis kunnen die dagbesteding bieden. Daarom 
koesteren we deze plekken en maken wij ons daar sterk voor. 
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2.3 Veiligheid
Voor de PvdA is het van groot belang dat iedereen bij veiligheid betrokken is. In het verleden hebben we 
gezorgd voor buurtveiligheidsbijeenkomsten waar politie, stadsdeel en andere veiligheidswerkers samen 
met de bewoners praten over de problematiek van de buurt en wat er aan gedaan kan worden. Belang-  
rijk, omdat bewoners vaak het best weten wat de problemen zijn. Bovendien maakt dit het makkelijker 
om elkaar in het vervolg te vinden als dat nodig is. 
Soms kunnen camera’s helpen, maar aan overlast en criminaliteit liggen vaak andere problemen ten 
grondslag. Camera’s lossen die niet op. We hebben de afgelopen jaren gezorgd voor straatcoaches, meer 
streetcornerwork, toezicht op straat en leerplichthandhaving. Ouders worden bij jeugdoverlast betrokken. 
Preventie blijft voor ons één van de meest cruciale aspecten van veiligheid: we moeten boven-al zorgen 
dat jongeren niet in criminaliteit terecht komen. Natuurlijk door te zorgen dat misdaad niet loont, maar 
ook door te zorgen dat jongeren kansen krijgen en gestimuleerd worden om ambitieus met school en 
werk bezig te zijn. De PvdA wil veiligheid integraal benaderen. Dat kan door te zorgen voor samenwerk-
ing tussen alle betrokkenen. Niet alleen politie en justitie, maar ook jeugdwerk, onderwijsinstellingen, 
welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, andere professionele instanties en vooral ook burgers heb-
ben daarbij een belangrijke rol. 

	 2.4 Tien punten 

 De PvdA wil
    1. meer aandacht voor verwaarlozing en huiselijk geweld. En we stoppen pas met die aandacht   
 als het probleem niet meer bestaat. 
    2. kleinschalige zorg in de buurt door één en dezelfde persoon: steeds een andere verpleeghulp of  
 veel verschillende hulpverleners is onprettig en leidt eerder tot fouten. 
    3. in elke buurt een wijkverpleegkundige, die goed contact houdt met de huisarts. 
    4. een 24-uurs zorgmeldpunt voor ouderen en mantelzorgers, voor als er acuut hulp nodig is.   
 mantelzorgers moeten ook kunnen rekenen op respijtzorg. 
    5. verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg in zorginstellingen. We willen de zorginstel  
 lingen daarop aanspreken en zorgen dat cliëntenraden beter hun werk kunnen doen. 
    6. dat voor degenen die zelfstandig thuis kunnen en willen wonen de hulp in huishouding, verzor-
 ging, ondersteuning bij de administratie en in en om het huis goed geregeld zijn. Ook be  
 houden wij de goede regeling voor het doen van kleine woonaanpassingen die zelfstandig wo-  
 nen vergemakkelijken. 
    7. vrijwilligersinitiatieven zoals buurtkamers, stadsdorpen, maatjesprojecten en hulpdiensten   
 ondersteunen. In de buurten waar nog geen vrijwilligersdiensten zijn, willen we helpen   
 die te stichten. Ze kunnen gratis gebruik maken van de ruimtes van het stadsdeel. 
    8. een keukentje in alle huizen van de wijk waar bewoners met en voor elkaar koken. Dat is ge-   
 zond en helpt in de strijd tegen eenzaamheid. 
    9. een buurtveiligheidsteam met jeugdwerk, politie, justitie en andere partners om contact te   
 houden met bewoners, toezicht te houden en de problemen op te lossen. 
   10. meer projecten waarin jongeren die risico lopen begeleid kunnen wonen, zodat ze uit een om-  
 geving raken die hen slecht beïnvloedt en ze een kans krijgen om een zelfstandig leven   
 op te bouwen. 
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3 Een gemengd Amsterdam Zuid: 
   Wonen 

We willen dat Amsterdam Zuid een gemengde buurt blijft, met woningen voor iedereen. 
Amsterdam kent immers een lange traditie van goede volkshuisvesting in aantrekkelijke 
buurten. De historische waarde van de wijken willen we beschermen. De Partij van de Ar-
beid is de trotse erfgenaam van grote sociaaldemocratische bestuurders die zich daarvoor 
hebben ingezet. Zij hebben ervoor gezorgd dat er in Amsterdam geen gescheiden wijken 
bestaan van alleen rijken of armen. 

3.1 Samenleven in een ongedeelde stad 
De PvdA vindt het van groot belang dat er voldoende sociale woningen zijn. Zeker nu veel mensen door 
de crisis in financiële problemen komen. Maar ook mensen met een modaal inkomen moeten in Am-
sterdam Zuid terecht kunnen: dat is nu heel moeilijk. Amsterdam Zuid is erg in trek en toch willen we 
het stadsdeel gemengd houden. Dit vraagt een actieve rol van de lokale overheid richting de woning-
bouwcorporaties. Dat zal echter niet zonder slag of stoot gaan. Regelgeving vanuit de landelijke overheid 
maakt het moeilijk om deze uitgangspunten overeind te houden. Maar ook de veranderende samenstel-
ling van de bevolking binnen het stadsdeel en de eisen die daarbij gesteld worden aan de soort woning, 
vragen een actieve rol van het stadsdeel. Het stadsdeel kan stimuleren dat bestaande woningen energie-
zuiniger worden gemaakt. Dat kan een substantiële bijdrage leveren aan het omlaag brengen van de 
woonlasten. 
Daarbij komt dat hoe en waar mensen wonen, van belang is om mensen de mogelijkheid te geven deel 
te nemen aan een actieve samenleving waarin iedereen zijn of haar bijdrage kan leveren. We willen liever 
een wijk waar oud en jong door elkaar woont. Zodat een boodschap makkelijk kan worden meegenomen 
voor iemand die slecht ter been is. Of dat er iemand thuis is als er een pakketje wordt gebracht of de kin-
deren onverwacht moeten worden opgevangen. Het betekent ook dat er woonruimte moet zijn voor dak-
en thuislozen, bijvoorbeeld met ondersteuning in een complex voor jongeren of studenten en liever niet 
in een geïsoleerd opvanghuis. We maken ons zorgen dat door stijgende huurlasten mensen de eindjes 
niet meer aan elkaar kunnen knopen. Dit geldt niet alleen voor bewoners, maar ook voor winkeliers. De 
PvdA wil het huurteam versterken: zij bieden ondersteuning in deze gevallen. 

3.2 Woningen voor gezinnen, ouderen en jongeren 
Om in te kunnen spelen op de veranderende bevolkingssamenstelling, wil de PvdA dat er voldoende 
betaalbare woonruimte is voor gezinnen. Wij kunnen het ons niet permitteren dat jonge mensen het 
stadsdeel moeten verlaten omdat zij hier niet kunnen doorstromen naar een grotere woning. Zowel op 
economisch als op sociaal gebied is dat onwenselijk. Ook vinden wij het van belang dat er voldoende 
woningen zijn die geschikt zijn voor ouderen. Steeds meer ouderen willen of moeten zelfstandig blijven 
wonen. Daarvoor zijn voorzieningen nodig in de bestaande woningen of in nieuwbouwprojecten. 
Tot slot zien wij mogelijkheden om bestaande gebouwen, zoals leegstaande kantoren of het voormalige 
Huis van Bewaring, op creatieve wijze geschikt te maken voor huisvesting voor jongeren en studenten. 
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3.3 Monumentaal Zuid 

Stadsdeel Zuid kent veel monumentale buurten. De Partij van de Arbeid wil zich inzetten om monumen-
ten actief aan te wijzen en te behouden. We zijn er echter niet in alle gevallen voor om deze gebouwen op 
de rijksmonumentenlijst te zetten of aan te wijzen als beschermd stadsgezicht: dat drijft de huurprijs op. 
Het behoud- en herstelbeleid van onze voorgangers willen we voortzetten. 
Nieuwbouw is slechts mogelijk op nieuwe stukken grond of wanneer de bestaande bebouwing geen hoge 
architectuurwaarde heeft. Dat kan voor de Partij van de Arbeid ook hoogbouw zijn op nieuwe stukken 
grond. Dit moet echter wel altijd in harmonie met de bestaande bebouwing zijn. 

	 2.4 Tien punten 

 De PvdA wil
   
    1. 35 procent sociale woningbouw in nieuwbouw en behoud van de voorraad van 45 procent in   
 2030. 
    2. versterking van het huurteam voor ondersteuning van bewoners die door huurverhoging in de  
 knel komen. 
    3. een betere aansturing door de gemeente van de woningbouwcorporaties. 
    4. meer energiezuinige woningen door woningen aan te passen en kopers en huurders de kans te      
 bieden eigen energie op te wekken. 
    5. meer woningaanpassingen voor zelfstandig wonende ouderen. 
    6. meer studenten-en jongerenhuisvesting. 
    7. meer ruimte voor gezinnen door bij nieuwbouw en renovatie te zorgen voor grotere, betaalbare  
 woningen en door zelfbouw te stimuleren. 
    8. blijven bouwen, in het bijzonder aan de randen van Zuid. Daar waar het kan en past in de leef-
 omgeving, verdichten we. 
    9. behoud van de bestemming van maatschappelijk vastgoed. 
  10. af van langdurige leegstand: er zijn genoeg mooie initiatieven die een (tijdelijke) plek ver-   
 dienen. 
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4  Een bruisend Amsterdam Zuid: 
 Cultuur, sport, economie en jeugd 

De lokale overheid heeft een aantal instrumenten tot haar beschikking die de samenhang 
en binding onderling kunnen vergroten. Cultuur en sport zijn daar belangrijke voorbeel- 
den van. Ook het ondersteunen van de lokale economie zorgt voor leefbaarheid en sociale 
veiligheid. De PvdA heeft de afgelopen jaren, ook in tijden van recessie, geïnvesteerd in 
deze beleidsterreinen. Wij willen dat Amsterdam Zuid op deze gebieden blijft bloeien. En 
daarbij heeft de jeugd onze speciale aandacht. 

4.1 Cultuur 
Cultuur maakt mensen nieuwsgierig en het wekt interesse op in voor nieuwe dingen. Daarom is cultuur 
het middel om talenten te ontwikkelen en segregatie tegen te gaan. In tijden van economische tegenslag 
is bezuinigen op cultuur een onverstandige keuze. 
Amsterdam Zuid heeft een hoogstaand cultureel aanbod met (wereld-)vermaarde culturele instellingen. 
Daar zijn we trots op. Maar kunst bestaat uit meer dan alleen musea. Kunst is levend, kunst is blijvend 
in ontwikkeling. De experimentele kunst van vandaag is de gevestigde kunst van morgen. En dus moet 
er ruimte zijn voor alle kunst en cultuur in de breedste zin: we koesteren onze ‘rafelranden’ en faciliteren 
amateurkunst. Amsterdam Zuid heeft op school en na schooltijd een breed aanbod van cultuureducatie. 
Dat aanbod houden we toegankelijk en kwalitatief hoogstaand voor uiteenlopende doelgroepen. 

4.2 Sport en recreatie 
Sport verbroedert, is gezond en zorgt voor ontmoeting. Daarnaast heeft sport een aantrekkende werking. 
Maar bovenal is sport een belangrijk middel tegen onze grootste zorgen op het gebied van gezondheid: 
eenzaamheid en obesitas. We zijn trots op de Sport-As, de grote sportevenementen die we herbergen en 
op ons gevarieerde aanbod van mogelijkheden voor sport en beweging voor iedereen: ook voor oud-
eren, ook voor chronisch zieken en gehandicapten. Om ervoor te zorgen dat nog meer mensen gaan 
sporten en bewegen, is er een aantal maatregelen. Zo kunnen de inkomensvoorzieningen om te sporten 
nog meer worden gebruikt. Ook sport in de openbare ruimte wordt steeds belangrijker. Daar moeten 
we meer mogelijkheden voor creëren. De afgelopen jaren heeft de PvdA zich hardgemaakt voor lage 
zwembadtarieven en voor het behoud van vakdocenten sport op alle basisscholen: dat blijven we doen. 
Eveneens zetten we ons blijvend in voor een goed naschools aanbod van sport, in het bijzonder voor die 
kinderen die van huis uit weinig beweging krijgen. 

4.3 Economie 
Een vitale economie is van groot belang voor de leefbaarheid. Het zorgt voor sociale veiligheid, dy-
namiek en ontmoeting. Bovendien moeten we er allemaal van eten! Amsterdam Zuid is een aantrekkelijk 
stadsdeel voor toeristen, internationale werkgevers, bedrijven, middenstanders en opleidingen. De 
bevolking verandert en daarmee ook de vraag. Het aanbod moet zich daar voortdurend aan aanpassen. 
Dat geldt voor toeristische trekpleisters, aantrekkelijke winkelstraten, markten en bedrijven. De PvdA zet 
in op sterke winkelstraten met actieve ondernemingsverenigingen en veiligheidszones. Waar dat nog niet 
zo is, stellen we winkelstraatmanagers aan om daarvoor te zorgen. Ambachteconomie, creatieve indus-
trie en maakindustrie krijgen een plek, bijvoorbeeld met geschikte bedrijfsruimte. 
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4.4 Jeugd 
De jeugd heeft de toekomst en in die toekomst moeten we investeren. Amsterdam Zuid herbergt de 
meeste onderwijsinstellingen. Het stadsdeel verwelkomt dagelijks veel kinderen en jongeren van binnen 
en buiten de stad. Dat betekent dat het stadsdeel daar rekening mee moet houden in de openbare ruimte 
en de voorzieningen. Een rijk aanbod voor sport, cultuur en ontmoetingsplekken, maar ook voor stage-
plekken, maakt daar onlosmakelijk onderdeel van uit. We maken ons zorgen over de toenemende jeugd-
werkloosheid. Het is ons nog niet gelukt daar grip op te krijgen. 
Ook in het stadsdeel moeten we er alles aan doen om jongeren op weg te helpen: we spreken daarom 
opleidingen en bedrijven aan op hun verantwoordelijkheden en zorgen voor banen en stages. We willen 
de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt verbeteren. Voor jongeren die in de problemen zitten, is 
er jeugdschuldhulpverlening. En die mag geen wachtlijst hebben. 

	 2.4 Tien punten 

 De PvdA wil
   
    1. toegankelijke en betaalbare ruimte en podia voor kunstproductie en experimenten en goed   
 onderhoud van kunst in de openbare ruimte. 
    2. de nieuwe initiatieven van de lokale vestigingen van de bibliotheek stimuleren en onder-
 steunen: de bibliotheek is meer dan een plek om boeken te lenen. In de bibliotheek ontmoet   
 men, leert men, vindt men rust en inspiratie. 
    3. sportaanbieders ondersteunen en samenwerken met sportverenigingen om voor uiteenlopende  
 doelgroepen passend aanbod te verzorgen, waaronder voor (opnieuw) instappende sporters. 
    4. voldoende sportfaciliteiten en wil af van wachtlijsten bij sportverenigingen. Het moet makke-
 lijker worden om gezond te leven: de openbare ruimte en de parken richten we sportief in met  
 sporttoestellen en veldjes en met meer watertappunten op straat. 
    5. versterking van lokale economie door intensievere samenwerking waarin de overheid een   
 stimulerende, begeleidende en coördinerende rol heeft en bovendien als opdrachtgever   
 meer gebruik maakt van lokale aanbieders. 
    6. versterking en stimulering van winkelstraatmanagement en winkeliersverenigingen: een sterke  
 middenstand in een veilige omgeving waar initiatieven van nieuwkomers worden verwelkomd. 
    7. een stimulerende rol vervullen in een verdere vernieuwing en verzelfstandiging van de Albert   
 Cuypmarkt, onder andere door de ´Rode Loper´ naar de Albert Cuypmarkt uit te rollen. 
    8. dat kinderen in de openbare ruimte de mogelijkheid hebben om te ontmoeten en te ontdekken. 
    9. een convenant tussen overheid, opleidingsinstituten, middenstand en ondernemers: voor 
 betere aansluiting tussen school en werk, stageplaatsen en instroom van jongeren op de 
 arbeidsmarkt. 
  10. geen wachtlijsten in de jeugdschuldhulpverlening. 



Verkiezingsprogramma Amsterdam Zuid vastgesteld 12 december 2013                                                 9/10

5 Een groen en duurzaam Amsterdam Zuid: 
 Openbare ruimte 

De PvdA wil veel groene ruimte om te bewegen, om te verblijven en ook om er te komen. 
Wij streven naar een optimaal gebruik van de openbare ruimte waarin verkeer en vervoer 
een gepaste plek hebben, op een veilige manier zijn georganiseerd en waarin parkeren 
zo min mogelijk overlast bezorgt. De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan het 
schoonhouden van straten. Voor de PvdA is het echter nog lang niet schoon genoeg. 

5.1 Groen
 We zijn een groen stadsdeel en willen dat blijven. Een stadsdeel met groene parken en groene straten. 
Groen is belangrijk: voor het oog, voor schonere lucht waar fijnstof uit gefilterd wordt, voor zuurstof, 
maar ook voor ‘open’ plekken voor ontmoeting. Zuid staat bekend om haar prachtige parken met als 
kroonjuweel rijksmonument het Vondelpark, ons ‘nationale’ park. Onze parken mogen echter nooit 
‘pret’-parken worden. Een beetje vertier moet kunnen, maar we zien onze parken toch vooral als oases 
van rust. Om even aan de stedelijke hectiek te ontsnappen. Schone lucht te ademen. Te horen hoe stilte 
klinkt. Soms echter, moeten bomen wijken. Bijvoorbeeld als de straat daar veiliger van wordt, als een 
noodzakelijke ontwikkeling ruimte nodig heeft, als mensen anders de hele zomer in het donker zitten. 
Zorgvuldigheid en zoveel mogelijk compenseren van het groen staat voor de PvdA voorop. Openbare 
ruimte is schaars. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij willen we aandacht voor 
kwetsbare groepen. Voor kinderen, ouderen en minder validen. 

5.2 Parkeren 
We zien auto’s het liefst stilstaan onder de grond, maar alleen parkeren in garages is voorlopig een 
utopie. Daar waar parkeerproblemen niet op een andere manier kunnen worden opgelost, kunnen par-
keergarages echter een mogelijkheid zijn. Niemand wil lang rondjes rijden om een parkeerplek te kunnen 
vinden. Maar het autobezit neemt toe. De Zuidas zorgt bijvoorbeeld voor hoge parkeerdruk in Buiten-
veldert. Dat vraagt om maatwerk, met de belangen van de bewoners en hun bezoekers voorop. 
De toename van het fietsverkeer in Zuid leidt tot een aanmerkelijke verhoging van de risico’s, voor 
voetgangers, fietsers en bromfietsers. De PvdA gaat oplossingen aandragen voor de overlast die wordt 
veroorzaakt door onveilig rijgedrag van fietsers en scooters alsook voor verkeerd geparkeerde fietsen, 
scooters en bakfietsen.
De PvdA heeft ervoor gezorgd dat bezoekers van bewoners van het stadsdeel met korting kunnen park-
eren. 
Zo kan iedereen wat vaker bezoek ontvangen. 

5.3 Toegankelijkheid 
Obstakels in de openbare ruimte, ontoegankelijk openbaar vervoer en openbare gebouwen met trap-
pen en drempels zijn een probleem voor mensen met een beperking, zoals gebruikers van rolstoelen of 
scootmobielen en blinden of slechtzienden. Wij willen de toegankelijkheid van dit stadsdeel verbeteren. 
Dat is niet iets waar iedereen automatisch bij stilstaat. Het veel gebruikte vervoermiddel, de fiets, wordt 
nog steeds zonder na te denken geparkeerd en daarmee worden de trottoirs geblokkeerd. Juist mensen 
met een beperking hebben veel last van hoge stoepen, vuilnis en andere blokkades. Brievenbussen en 
pinautomaten zijn onbereikbaar voor mensen in een rolstoel. Ook de veiligheid van voetgangers en fiet-
sers en mensen met een beperking heeft onze aandacht. We willen vrijliggende fietspaden waar het kan, 
spiegels waar het moet, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en extra aandacht voor gevaarlijke 
verkeerspunten. 
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	 2.4 Tien punten 

 De PvdA wil

    1. schone straten, onder meer door het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers. 
    2. een verbod voor scooters en snorfietsen om gebruik te maken van fietspaden. 
    3. fietsenrekken die beter voldoen aan de afmetingen van moderne fietsen., en een actiever beleid  
 inzake het periodiek verwijderen van niet meer in gebruik zijnde fietsen.
    4. klimaatneutraal bouwen en duurzaamheid zwaar laten wegen bij aanbestedingen. 
    5. het delen van auto’s en elektrisch rijden stimuleren. 
    6. de parkeerdruk zo evenredig mogelijk over het stadsdeel verdelen. 
    7. alle belangrijke stoplichten voorzien van duidelijk zichtbare tellers, die aangeven hoe lang het   
 licht nog op rood staat.
    8. voortdurende aandacht voor toegankelijkheid: geen fietsen, vuilnis, drempels en trappen meer  
 die de weg versperren voor mensen met een beperking of mensen die met een kinderwagen   
 lopen. 
   9. dat bij onderhoud en herprofilering van onze wegen alles draait om veiligheid -vooral voor voet- 
 gangers, fietsers en mensen met een scootmobiel of rolstoel. We betrekken daarbij altijd het   
 advies van chronisch zieken en gehandicapten. 
  10. extra aandacht voor veilige routes tussen huis en school.


