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BESTE AMSTELVENER,
Mijn naam is Lennart de Looze. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ben ik de lijsttrekker 
van GroenLinks in Amstelveen. Ik ben 25 jaar, geboren en getogen in Amstelveen. Ik heb er altijd 
gewoond. Ik werk als docent maatschappijleer aan het Amstelveen College, de school waar ik zelf 
ooit leerling was. Daarnaast zit ik in de gemeenteraad van Amstelveen.

Mijn hart ligt in Amstelveen. Het was een geweldige plek om op te groeien. Achter een bal 
aanhollen op de velden van Amstelveen Heemraad. Polders en bos binnen handbereik, waar je rust 
kon vinden toen Amstelveen drukker werd. Cultuur en sportvoorzieningen genoeg. De grote stad 
vlakbij. 

Mijn ambitie is om de problemen op te lossen die Amstelveen óók heeft. Om te zorgen dat 
Amstelveen zorgt voor inwoners die minder geluk hebben. Om kansen te bieden aan íedere 
Amstelvener. Om beleid te voeren dat Amstelveen vooruit helpt. Om Amstelveen klaar te maken 
voor de toekomst.

Eén van de grote problemen is de woningcrisis – ik zit er zelf middenin. Terwijl die 
huisvestingscrisis groeide, zat de gemeente te slapen. GroenLinks roept al jaren om maatregelen. 
Het wordt tijd dat de gemeente weer de regie neemt in de oplossing van de crisis. Want in 
Amstelveen is wonen niet langer een recht, het is een verdienmodel geworden. En dat benadeelt 
bijna alle Amstelveners.

Een heel urgent probleem is de klimaatverandering – dat is een enorme open deur. Maar ook op 
dit terrein komt het gemeentebestuur niet in beweging. De leefbaarheid van Amstelveen loopt 
terug. Dat schreeuwt om actie. Ik vind het onbegrijpelijk dat er duizenden bomen worden gekapt 
voor het verbreden van de A9. We zouden juist beleid moeten voeren om het groene karakter van 
Amstelveen te versterken. En we moeten zelf zorgen voor een goede luchtkwaliteit, nu onze grote 
buur Schiphol die maar ongestraft blijft aantasten.

Het wordt tijd voor een gemeentebestuur met passie, ambitie en een hart voor de stad. Het is niet 
voldoende om op de winkel te passen. Het is tijd voor een progressiever beleid. Voor u ligt het 
verkiezingsprogramma van GroenLinks Amstelveen waar ik samen met een deskundige groep 
enthousiastelingen hard aan gewerkt heb. Hierin leest u onze plannen voor een eerlijker, groener 
en progressiever Amstelveen. Uw stem is daarbij hard nodig! 

Lennart de Looze
Lijsttrekker GroenLinks Amstelveen
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1. HUISVESTING
Wonen is een recht, geen verdienmodel 

Foto: Ilika polderman, kandidaat raadslid

Visie
Mensen met een bescheiden inkomen moeten in Amstelveen nu gemiddeld 17 jaar wachten 
voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Verdien je als alleenstaande 
met een gemiddeld inkomen net boven de inkomensgrens? Dan ben je in Amstelveen helemaal 
kansloos om te huren, laat staan te kopen. Als modaal hardwerkend gezin maak je ook nauwelijks 
kans op een geschikte eengezinswoning. Wanneer je als starter iets wil kopen, moeten je ouders 
je helpen. Wonen leidt in Amstelveen tot een ongekende vorm van ongelijkheid, waarbij de minder 
draagkrachtigen geen enkele kans hebben om zich in Amstelveen te vestigen. Het tekort aan 
woningen is groot, en het tekort aan betaalbare woningen is nog veel groter. Ook mensen in de 
cruciale beroepen, zoals zorgmedewerkers, mensen in het onderwijs en politiemensen kunnen 
geen huis vinden in Amstelveen.

GroenLinks is dé partij die zich al jaren inzet om het structurele woningprobleem in Amstelveen 
op te lossen. GroenLinks heeft het op de agenda gezet toen het onderwerp nog niet bij iedereen 
leefde, en blijft er hard aan werken, nu het probleem groeit en groeit. GroenLinks wil dat de 
gemeente doet wat zij kan om meer woningen beschikbaar te maken voor Amstelveners: bouwen, 
huurwoningen betaalbaar maken, passende woningen bieden voor jong en oud.

Wat GroenLinks doet
We dienden een alternatieve woonagenda in. We hebben bij elk afzonderlijk woningbouwproject 
gepleit voor meer betaalbare en passende woningen. We zijn met allerlei oplossingen gekomen om 
het bouwen van betaalbare woningen financieel haalbaar te maken. We dringen erop aan dat de 
gemeente het heft in handen neemt. 

GroenLinks blijft herhalen: de gemeente Amstelveen moet de regie pakken, en niet elk afzonderlijk 
stukje grond door projectontwikkelaars te laten opvullen met meestal té dure woningen. Er moet 
weer een gemeentelijk woningbedrijf komen. Minstens 30% van de woningen moeten sociale 
huurwoningen zijn – zonder dat Uilenstede in dat percentage meegeteld wordt. Huren moet weer 
bereikbaar worden voor mensen met een gewoon inkomen. En er moet gebouwd worden voor 
senioren. Er zijn in de afgelopen 10 jaar 2800 mensen van 65+ in Amstelveen bijgekomen – en 
bijna geen woningen die geschikt zijn voor hen.



De oplossingen van GroenLinks
De meest belangrijke oplossing voor dit probleem is simpel: bouwen. Maar dan moeten we ook 
bouwen wat er het eerste nodig is. De realisatie van de vele villa’s en peperdure appartementen 
vindt GroenLinks een verkeerd gebruik van de schaarse bouwgrond die we in Amstelveen nog 
hebben. We willen de polders en het bos om Amstelveen niet aantasten, en ook binnen onze stad 
het groen behouden. Er is wel degelijk meer dan genoeg ruimte om nog te ‘verdichten’. Dan moeten 
we wel slim bouwen en op plekken waar het kan de hoogte ingaan. Dan kunnen we nog best veel 
woningen toevoegen, als we tegelijk zorgen dat de voorzieningen en het verkeer de toename aan 
mensen kunnen verwerken.

Daarnaast ligt de oplossing in het feit dat de woningen die er zijn, moeten gebruikt worden 
waarvoor ze zijn bedoeld: om in te wonen. Dat moet op een eerlijke manier. De gemeente moet 
scherp handhaven op misbruik van woningeigenaren en naast de huurders staan wanneer 
opnieuw onredelijk grote huurverhogingen worden doorgevoerd.
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1. De gemeente moet weer zelf de regie gaan voeren in de woningmarkt. Zelf het initiatief   
 nemen voor woningbouw.

2. De gemeente neemt maatregelen om ‘buy-to-let’ van bestaande woningen tegen te gaan.  
 Buy-to-let is de aankoop van huizen om ze daarna commercieel te verhuren. De gemeente  
 onderzoekt of vrijwillig een zelfbewoningsplicht op hun huis kunnen vestigen. Daarnaast
 moet de ‘opkoopbescherming’ die op 1 januari 2022 gaat gelden, maximaal toegepast 
 worden.

3. GroenLinks wil dat de gemeente strak gaat handhaven op het misbruik van woningen, dus  
 op het gebruik van woningen alleen als handelswaar.

4. De gemeente houdt toezicht op huurstijgingen en benadert verhuurders die te hoge huren  
 vragen.

5. De gemeente moet bestemmingsplannen zo opstellen dat ongewenste effecten voor 
 huisvesting bestreden worden. De gemeente moet grip houden en leidend optreden.

6. De gemeente gaat een actief grondbeleid voeren. Zo wil GroenLinks dat de gemeente   
 gronden aankoopt om beter grip te houden op wat er wordt ontwikkeld. Eigen grond wordt  
 maximaal benut.

7. GroenLinks wil dat Amstelveen het gemeentelijk woningbedrijf weer in werking stelt. Als de  
 markt niet in staat is om betaalbare woningen te realiseren, gaan we dat als gemeente zelf  
 doen.

8. We stimuleren het omvormen van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen.   
 Zo moet er passende woonruimte voor studenten en jongeren gecreëerd worden.

9. We maken het voor ouderen aantrekkelijker om door te stromen naar een beter passende   
 woning in de eigen buurt. Deze passende woningen moeten dan wel gebouwd worden,   
 want nu zijn ze er niet.

10. Er moet veel meer ruimte komen voor alternatieve woonvormen zoals coöperatieve 
 plannen, woon-zorgclusters en woongroepen. De gemeente faciliteert hierin maximaal. 

PROGRAMMAPUNTEN
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2. KLIMAAT EN DUURZAAMHEID
Niet meer praten over het klimaat, maar in actie komen. Nu.

Foto: Tim Zandee, kandidaat raadslid

Visie
De mens vraagt veel van de aarde. Grote delen van het aardoppervlak worden te intensief 
gebruikt. Zoetwatervoorraden slinken. Bossen worden gekapt. De biodiversiteit neemt af. Bij 
alles wat mensen op een dag doen, stoten ze te veel broeikasgassen uit. Dat leidt tot een groot 
klimaatprobleem. Niet in de toekomst maar nu. 

Zo hebben de overstromingen in Limburg afgelopen jaar alles te maken met klimaatverandering. 
Gerenommeerde wetenschappers uit de hele wereld, verenigd in het IPCC (het 
Intergouvernementele Panel voor klimaatverandering) luiden de noodklok: de mens is 
verantwoordelijk voor de klimaatcrisis. En dus moet de mens alles op alles zetten om de 
opwarming van de aarde tegen te gaan. Bovendien moeten we ons voorbereiden op onafwendbare 
veranderingen in het klimaat. De klimaatcrisis is voor GroenLinks de grootste opgave van onze tijd. 
Wachten kan niet meer: we moeten nú in actie komen.

Gemeenten spelen onmiskenbaar een rol bij de aanpak van de klimaatcrisis. Verduurzaming en de 
energietransitie zijn lokale onderwerpen. Amstelveen is als welvarende gemeente verplicht haar 
steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze kinderen. De gemeente moet alles 
doen wat binnen haar macht ligt om zelf te verduurzamen. Daarnaast  moet ze de regie nemen om 
bedrijven en inwoners te stimuleren om zelf maatregelen te nemen tegen negatieve milieu-effecten 
die ze veroorzaken. Veel keuzes op het gebied van duurzaamheid kunnen op gemeenteniveau 
gemaakt worden.

Gemeenten moeten concrete invulling geven aan de Regionale Energie Strategieën. Daarbij 
moet het gaan om grootschalige duurzame energieopwekking. En om de opslag van energie: 
de leveringsnetwerken moeten meer energie gaan opslaan. De gemeente Amstelveen wil dat 
alle gebouwen van het gas af zijn in 2040 en zijn aangesloten op een alternatieve warmtebron. 
Daar moeten we nú mee beginnen. En de gemeente speelt een centrale rol in afvalstromen: de 
gemeente regelt de afvalinzameling van inwoners en kan via de vergunningverlening reguleren 
hoe bedrijven omgaan met hun afval van bedrijven. 



Wat GroenLinks doet
Mensen met een kleine portemonnee moeten kunnen meekomen in de energietransitie en 
profiteren van de voordelen. GroenLinks wil dat de gemeente zelf investeringen doet die gunstig 
uitpakken voor de minder draagkrachtigen. Inwoners met weinig financiële middelen krijgen de 
kans om mee te doen in coöperatieve energieprojecten en te profiteren van de opbrengst. 
In de afgelopen jaren heeft GroenLinks een aantal voorstellen gedaan om de minder 
draagkrachtigen een voorsprong te geven in de energietransitie. We dienden een motie in om 
ons als gemeente eerst te richten op zonne-energie voor sociale huurwoningen. We stelden 
voor om huurders binnen het duurzaamheidsbeleid dezelfde financiële voordelen te geven als 
woningeigenaren. 

De oplossingen van GroenLinks
GroenLinks wil dat de gemeente in haar eigen bedrijfsvoering maximaal investeert in 
energiebesparing, opwekking van schone energie en een klimaatpositieve gebouwde omgeving. 
Zo geven we als gemeente het goede voorbeeld. Daarnaast moet de gemeente de regierol pakken. 
De gemeente moet beslissen welke warmtebron voor welke wijk beschikbaar komt. De gemeente 
moet duidelijkheid geven. 

We benaderen klimaat en duurzaamheid vanuit een integrale visie. We zorgen ervoor dat de 
energietransitie andere problemen niet versterkt maar juist helpt oplossen. We grijpen de 
kansen van de energietransitie met beide handen aan, en doen dit samen met inwoners. Dat 
betekent dat iedereen kan meebeslissen over de manier waarop de energietransitie vorm 
krijgt. De energietransitie kan alleen slagen als we bewoners serieus nemen in hun wensen 
en toekomstverwachtingen. We vragen inwoners hoe we de leefbaarheid van hun wijk kunnen 
verbeteren en kijken hoe de energietransitie hierin past. En we versterken de lokale democratie 
door inwoners actief te betrekken bij de uitvoering van de transitie. 

7

1. We grijpen de energietransitie aan om fors in wijken te investeren. In wijkgesprekken   
 kunnen inwoners aangeven hoe zij de energietransitie willen vormgeven. Inwoners krijgen  
 zeggenschap.

2. Bewonerscollectieven (zie hoofdstuk 5, Dienstbaar bestuur) worden centrale partners in  
 de warmtetransitie. We geven alle ruimte aan energiecoöperaties. Iedere inwoner van 
 gemeente Amstelveen krijgt de kans om lid te worden van een energiecoöperatie, om op   
 die manier partij te zijn in de warmtetransitie. 

3. De gemeente helpt gericht met advies over en contracten voor effectieve maatregelen als  
 isolatie, ventilatie, energiegebruik. De gemeente maakt aan alle inwoners duidelijk wat ze in  
 de komende jaren kunnen verwachten en wat ze zelf al kunnen doen.

4. Inwoners met een kleine beurs worden koplopers in energiebesparing. Gemeentelijke   
 subsidies voor duurzaamheid richten zich op deze groep. De gemeente moet ambitieuze   
 afspraken maken met woningbouwvereniging Eigen Haard.

5. De gemeente investeert maximaal in verduurzaming van haar eigen bedrijfsvoering. 
 Daarin  krijgen ook alle leveranciers en onderaannemers een rol. De gemeente laat zich   
 certificeren als duurzame organisatie.

PROGRAMMAPUNTEN
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6. We experimenteren met innovatieve manieren om zonne-energie op te wekken: geen 
 geschikt dak blijft onbenut. Amstelveen wil zonnepanelen zien op daken van bedrijven en
  particulieren, schuren, carports, gevels, bushokjes, hekwerken, geluidswanden en 
 lantarenpalen.

7. We verlenen alleen medewerking aan zonne- en windprojecten die aan onze groene en 
 sociale voorwaarden voldoen. Zo zorgen we dat de gemeenschap financieel meeprofiteert  
 en dat de omliggende natuur wordt verbeterd.

8. Met ‘wortel en stok’ zorgen we dat bedrijven meedoen in de energietransitie. We zijn streng  
 als het gaat om naleving van de Wet milieubeheer. Tegelijkertijd helpen we het MKB om   
 besparende maatregelen door te voeren.

9. Met winkeliersverenigingen en de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en de  
 ondernemersvereniging maken we duidelijke afspraken over afvalscheiding, duurzame   
 logistiek en maatregelen om energieverspilling tegen te gaan. Energieverspilling bestaat   
 bijvoorbeeld uit terrasverwarming en open winkelpuien.

10. We gaan veel minder afval weggooien, bijvoorbeeld door in te zetten op ‘diftar’ (differentiële  
 tarieven): huishoudens die minder restafval aanbieden, betalen een lagere 
 afvalstoffenheffing.

11. We bouwen circulair. Circulariteit (waarbij kringlopen zich sluiten en afval een grondstof is)  
 wordt een vast criterium bij gronduitgifte, aanbestedingen en vergunningen. Binnen de   
 toekomstige Omgevingswet stellen we scherpere eisen aan de milieuprestaties (MPG) van  
 nieuwbouw.
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3. GROEN EN LEEFOMGEVING
De verhouding tussen mens en omgeving: als we niets doen, is het evenwicht weg

Foto: Simon Lutz, kandidaat raadslid

Visie
Een prettige en gezonde omgeving om in te wonen: daarom draait het gemeentelijk beleid op het 
gebied van Groen en Leefomgeving. 

Amstelveen heeft een unieke ligging, met in het noorden Amsterdam als grote buur, in het westen 
Schiphol als economische beeldbepaler en in het zuidoosten het Groene Hart. Veel mensen, veel 
bedrijvigheid, en veel rust en ongereptheid: die balans vraagt om zorgvuldige afwegingen. Mens en 
natuur zijn afhankelijk van elkaar. GroenLinks wil een gezonde en prettige leefomgeving creëren, 
behouden en ontwikkelen. Het is noodzakelijk dat de mens zich goed verhoudt met de natuur. 

Biodiversiteit, de verscheidenheid aan soorten levende wezens, is daarbij essentieel. De hele 
natuur is gebaseerd op de samenhang en balans tussen de soorten planten en soorten dieren. 
Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Biodiversiteit zorgt 
dat we kunnen bestaan. 

Bij een gezonde prettige leefomgeving horen ook een goede lucht- en waterkwaliteit. De 
belangrijkste bedreigingen voor de luchtkwaliteit in Amstelveen zijn het luchtverkeer van Schiphol 
en het autoverkeer. Bij de waterkwaliteit gaat het om goed drinkwater, waterafvoer en de kwaliteit 
van oppervlaktewater voor recreatie.

Wat GroenLinks doet
GroenLinks heeft een position paper opgesteld met een visie op Schiphol. Dat was nodig omdat 
de visie van GroenLinks op belangrijke punten afwijkt van de huidige visie van de gemeente. 
GroenLinks vindt het belangrijk dat Amstelveen zijn invloed gebruikt om de geluidshinder en de 
luchtvervuiling zo veel mogelijk te beperken. Dat betekent: minder vluchten.

GroenLinks heeft zich verzet tegen verbreding van de snelweg A9. GroenLinks wilde namelijk 
geen bomen opofferen voor asfalt. Nu de A9 toch verbreed wordt, zal GroenLinks bewaken dat de 
herplanting die is toegezegd, er ook daadwerkelijk komt. Die 6000 bomen móeten terugkomen!
GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat er groene speeltuinen worden aangelegd bij scholen.
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1. Particulieren en huizenbezitters moeten worden gestimuleerd om de tegels uit hun tuin te  
 halen. Ook moet de gemeente haar eigen terreinen meer vergroenen. Dit beperkt de water 
 overlast bij forse regenbuien en het bestrijdt hittestress.

2. Iedere renovatie, gebiedswijziging en bouwproject moet bijdragen aan vergroening. 
 Mensen die een vergunning aanvragen, moet laten zien dat ze groene maatregelen 
 opnemen. Denk aan dubbel gebruik van daken met zonnepanelen of begroeiing, beperking  
 van betegeling. Dit geldt zowel voor de gemeente als voor bedrijven en burgers.

3. Groen Links is voor het behoud van de groene buitengebieden. Dit betekent geen verdere  
 bebouwing in de polders (Middenpolder, Bovenkerkerpolder) Dit betekent dat 
 woninguitbreiding binnen de bebouwing moet plaats vinden.

4. De heemparken hebben een uniek karakter en bijzondere natuurwaarde. Dit dient zo te  
 blijven. In de heemparken hoeven de bezoekersaantallen niet te stijgen. Voor grote 
 bezoekersaantallen leent het Amsterdamse Bos zich beter.

5. GroenLinks vindt dat het beleid ten aanzien van het gemeentelijk groen gericht moet zijn   
 op maximaal behoud van biodiversiteit. De beplanting en het onderhoud van het 
 gemeentelijk groen worden hier helemaal op gericht. Dat gaat dus over maaibeleid, 
 gevarieerde begroeiing, vogel- en insectvriendelijke beplanting en onderhoud: niet zo   
 driftig maaien dat kleine zoogdieren als egels verdwijnen. 

PROGRAMMAPUNTEN

GroenLinks heeft er in de gemeenteraad voor gepleit om de luchtkwaliteit in de gemeente 
meetbaar te maken. Hoe schoon of vies is de lucht in Amstelveen nou echt?

De oplossingen van GroenLinks
Het beleid voor mobiliteit moet meer gericht worden op vermindering van CO2-uitstoot en 
terugdringen van het verkeerslawaai, én op een efficiënt gebruik van de ruimte. Ruimte, de 
beschikbare aardoppervlakte, is steeds meer een schaars goed. Dit betekent dat meer en meer 
ingezet moet worden op fietsen, lopen en openbaar vervoer. Auto’s slokken veel ruimte op die 
daardoor niet beschikbaar is voor een gezonde, prettige leefomgeving. Het stimuleren van 
deelauto’s is daarom een belangrijk punt voor GroenLinks.

De fiets wordt steeds populairder als vervoermiddel voor de korte afstand. GroenLinks heeft er 
altijd voor gepleit om de fiets centraal te stellen in de plannen voor de omgeving. Nu is het tijd om 
door te pakken. GroenLinks blijft ervoor pleiten de fietsers op de eerste plaats te zetten en de auto 
op de tweede plaats.

GroenLinks verzet zich tegen verdere bebouwing van de polders en verdere woningbouw langs de 
Amstel. Er is nog genoeg ruimte in Amstelveen zelf om woningen te realiseren! (Zie ook hoofdstuk 
1, Huisvesting).

Het Amsterdamse Bos ligt bijna helemaal in Amstelveen. Het bos is heel belangrijk voor recreatie. 
Maar recreatie moet in balans blijven met de natuur. Want het bos is ook heel belangrijk als 
natuurgebied. GroenLinks wil daarover permanent in gesprek blijven met de beheerder van het 
bos, de gemeente Amsterdam.
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6. GroenLinks wil groene en multi-inzetbare schoolgebouwen en schoolpleinen. Want de 
 omgeving moet uitnodigen tot bewegen. Jong geleerd is oud gedaan. Nadruk op bewegen  
 hoeft niet beperkt te zijn tot de schooluren, maar kan juist ook daarbuiten gestimuleerd te  
 worden. 

7. De gemeente dient in alle overlegorganen te streven naar beperking van de overlast van   
 Schiphol. De focus van Schiphol moet niet eenzijdig liggen op groei, maar vooral op 
 duurzaamheid en leefbaarheid van de omgeving. Concreet betekent dit dat er minder   
 vluchten moeten komen, onder meer door het treingebruik voor middellange afstanden   
 te stimuleren. Ook moeten de nachtvluchten verder afnemen, en moet de gemeente snel in  
 actie komen als omwonenden klachten melden.

8. Het gebruik van de fiets moet gestimuleerd worden. Dat betekent: meer en betere 
 fietspaden, doorgaande fietspaden, kortere wachttijden bij verkeerslichten, meer 
 fietsenstallingen. 

9. Ook binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen moet het openbaar vervoer goed zijn.   
 Het moet fijnmazig zijn. Het doel blijft dat er één knooppunt is bij het stadshart waar 
 tram- en buslijnen samenkomen en waar je gemakkelijk kunt overstappen.

10. Het wandelnetwerk in en om Amstelveen moet worden uitgebreid. Het moet 
 aantrekkelijker worden om te lopen in de eigen omgeving, naar winkels, scholen, haltes. De  
 trottoirs moeten worden vrijgemaakt van belemmeringen en er moeten meer 
 oversteekmogelijkheden komen.

11. Er moeten meer 30km-zones komen in de bebouwde kom. Er moeten meer gebieden 
 komen met betaald parkeren. Waar dat kan, moeten parkeerplekken worden verminderd  
 en vervangen door fietsparkeerplekken. Dat is niet om mensen dwars te zitten, maar om   
 ruimte te creëren voor een gezonde, prettige leefomgeving.

12. Bij (her)ontwikkeling van gronden of bij rioolvervanging worden waar mogelijk afvalwater   
 en hemelwater van elkaar losgekoppeld. Regentonnen worden gestimuleerd. Bij 
 gebiedsinrichting worden natuurlijke overloopgebieden voor water gecreëerd.

13. Ook rondom de De Poel moet een goede balans worden gevonden tussen natuur en 
 recreatie. Een groot deel van de Poeloever moet zijn natuurlijke karakter behouden en moet  
 worden beschermd tegen de oprukkende recreatie en bebouwing.

14. De kwaliteit van het grondwater en van het slootwater moet bewaakt worden: die moet op  
 peil blijven.

15. De gemeente moet aandacht besteden aan dierenwelzijn. Die aandacht en zorg moet gaan  
 over gehouden dieren, huisdieren, maar ook over insecten en alles wat er in de bodem leeft.  
 Ook die kleine diertjes zijn immers belangrijk voor de biodiversiteit.
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4. ZORG EN WELZIJN 
Het kan beter, dus doen we het beter! 

Foto: Stieneke Kruijer, kandidaat raadslid

Visie
We willen dat de zorg in Amstelveen draait om mensen, niet om cijfers. Het gaat niet om structuren 
of organisaties, maar om mensen die zorg nodig hebben. We vinden dat burgers voldoende 
inspraak moeten hebben bij het opstellen van behandelplannen.

We hebben oog voor de groeiende ongelijkheid. We verkleinen de gezondheidsverschillen tussen 
mensen met een lage en een hoge sociale status. Daarom zetten we in op preventie en goede 
voorlichting, ook voor laaggeletterden en anderstaligen. Wij geloven dat voorkomen beter is dan 
genezen. We werken aan laagdrempelige, inclusieve zorg, ongeacht de culturele achtergrond of 
handicap van mensen. 

Amstelveen vergrijst. Daarom hebben we veel aandacht voor senioren. We zorgen dat ze digitaal 
mee kunnen doen, maar we zorgen ook voor voldoende alternatieven voor het digitale kanaal: 
iedereen moet de gemeente gewoon te spreken kunnen krijgen. 

We versteken de band tussen zorg en welzijn. We juichen initiatieven voor gezamenlijke eettafels, 
culturele uitstapjes en sportieve activiteiten toe. We willen eenzaamheid voorkomen. We helpen bij 
vervoer voor die mensen die niet zelf naar de buurthuizen kunnen komen. 

En heel specifiek: we zorgen voor een sociale aanpak van de gevolgen van de coronacrisis.

Wat GroenLinks doet
GroenLinks dringt erop aan dat de gemeente jongere mantelzorgers goed in de gaten houdt. 
Mantelzorgers moeten weten dat ze er niet alleen voor staan. GroenLinks pleit voor ‘respijtzorg’. 
Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorgtaken aan een ander, zodat de mantelzorger even 
op adem kan komen.

GroenLinks heeft samen met de SP een motie ingediend rondom het Persoonsgebonden Budget 
(pgb) in de zorg. GroenLinks wil dat de gemeente helpt bij het aanvragen van zo’n pgb als mensen 
er zelf niet goed uitkomen.



In 2019 diende GroenLinks in Amstelveen een motie in om burgervoogden in te zetten als 
gezinssituaties uit de hand dreigen te lopen. De motie werd raadsbreed ondersteund en is landelijk 
overgenomen door diverse gemeenteraden.

Een burgervoogd is een gewoon burger die de voogdij op zich neemt over een kind dat woont en 
opgroeit in een instelling (op een leefgroep) of in een gezinshuis. Daarmee hebben deze kinderen 
weer een iets normaler leven en kan overheidsingrijpen worden voorkomen. 

Op het gebied van welzijn heeft GroenLinks gezorgd voor saneringskredieten. Dat zijn gelden die 
mensen helpen om van hun schulden af te komen. Want schulden zijn niet ‘eigen schuld, dikke bult’. 
GroenLinks pleit ervoor om in Amstelveen herstelrecht toe te passen, zodat slachtoffers een rol 
krijgen in de afhandeling en verwerking van het strafbare feit. We hebben aandacht gevraagd voor 
de re-integratie van ex-gedetineerden in Amstelveen. 

GroenLinks heeft moties ingediend voor een regelarme bijstand: bijstand die mensen die daarvoor 
in aanmerking komen, toestaat een klein bedrag te verdienen bovenop hun uitkering. Zo zorgen we 
dat werken loont.

GroenLinks heeft voor elkaar gekregen dat bij nieuwbouw of renovatie een percentage van de 
geraamde bouwkosten besteed wordt aan beeldende kunst in of bij die projecten en dat ook 
Amstelveense kunstenaars uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren.

GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat bij de toekomstige verplichte Inburgering, georganiseerd 
door de gemeente, nieuwkomers de kans geboden wordt op het voor hem of haar zo hoog 
mogelijke taalniveau te komen, ongeacht de leeftijd van de inburgeraar.

GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat er 50.000 euro beschikbaar was om culturele organisaties 
te compenseren, zodat deze instellingen kinderen uit gezinnen met een Amstelveenpas 
voorstellingen gratis konden aanbieden (de wethouder noemende dat af en toe de ‘Kruijergelden’, 
naar GroenLinks-raadslid Kruijer).

De oplossingen van GroenLinks
GroenLinks werkt aan het welzijn van álle Amstelveners. Voor mensen met een krappe beurs, ook 
zzp’ers, zorgen we voor uitbreiding van mogelijkheden van de Amstelveenpas. (De Amstelveenpas 
is een kortingspas voor sociale en culturele activiteiten.) We maken nog meer reclame voor de 
Amstelveenpas. De dierenarts wordt onderdeel van de faciliteiten van de pas. In de voedselbank is 
in de toekomst ook diervoeding te krijgen.

GroenLinks wil experimenteren met basisbanen. Want werken gaat niet alleen over geld verdienen, 
maar vooral over meedoen.

GroenLinks wil dat de aanbestedingen die de gemeente uitschrijft, strakke eisen krijgen op het 
gebied van ‘social return’. Dat wil zeggen dat de aanbesteding moet worden gegund aan de partij 
die de grootste bijdrage levert aan de sociale doelstellingen van het gemeentebeleid. Ook voor 
andere contracten met uitvoerders geldt die eis.

Daarnaast wil GroenLinks statushouders stimuleren om een zo hoog mogelijk taalniveau te halen. 

Kunst maakt Amstelveen spannend. Dus maken we dat Amstelveen bruist van de culturele 
activiteiten. We investeren in betaalbare ateliers en talentontwikkeling voor beginnende 
kunstenaars. We voeren een Amstelveense kunstprijs in voor eindexamenstudenten van de 
Rietveldacademie.
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1. We willen basiszekerheid voor alle Amstelveners. De gemeente kan die bieden door de   
 regelarme bijstand en door experimenten te starten met het basisinkomen.

2. GroenLinks heeft gezorgd voor een proef met basisbanen. Dat zijn banen voor mensen die  
 geen aanvaardbaar werk kunnen vinden. Een basisbaan biedt hun een minimumloon. 
 Mensen met een basisbaan zijn maatschappelijk nuttig: ze doen mee en ze tellen mee. De  
 basisbanen moeten na de proefperiode nu echt ingevoerd worden.

3. GroenLinks wil een renteloze sociale lening invoeren voor mensen met schulden. Kleine   
 schulden die niet in aanmerking komen voor een schuldenkrediet kunnen afbetaald worden  
 met renteloze sociale lening. Daarnaast moet er een pauzeknop komen om het stijgen van  
 kosten en verzuimboetes te stoppen bij openstaande vorderingen.

4. GroenLinks wil ongelijkheid in de zorg bestrijden, door te kijken naar álle oorzaken van die  
 ongelijkheid. Het gaat immers vaak om een samenhangend plaatje.

5. GroenLinks vraagt om zorg voor de mantelzorger. De gemeente moet meer aandacht be  
 steden aan ‘respijtzorg’.

6. De dierenarts moet in de Amstelveenpas komen. Daardoor worden de kosten van de 
 dierenarts verlaagd voor mensen met weinig geld.

7. We willen dat er een bemenst informatieloket van de gemeente komt in het Stadshart. 

8. Kunst speelt in Amstelveen een grote rol. Die rol moet beschermd worden. De gemeente   
 moet investeren in atelierruimte en talentontwikkeling voor beginnende kunstenaars. Voor  
 jonge kunstenaars moet er een Amstelveenprijs komen. En Amstelveen moet zijn musea   
 koesteren.

9. GroenLinks wil dat kinderen uit minimagezinnen volop mee kunnen doen aan culturele én
 aan sportieve evenementen. Die investering betaalt zich voor de gemeente dubbel en   
 dwars terug.

PROGRAMMAPUNTEN

We blijven ervoor zorgen dat kinderen uit minimagezinnen aan culturele activiteiten kunnen 
meedoen. We stimuleren kunsteducatie op scholen, maar ook voor volwassenen. We zien erop 
toe dat het Cobramuseum zijn eigen plaats in het Nederlandse museumlandschap behoudt en 
uitbouwt. We koesteren onze musea.

Nu de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, wil GroenLinks dat de gemeente haar 
taak ook echt oppakt. De beschikbare middelen moeten zo worden ingezet dat voor iedereen 
onder de 18 positief opvoeden en opgroeien mogelijk is. Als het thuis of elders even minder gaat 
krijgen zij en hun opvoeders tijdige passende steun. Eventuele specialistische hulp wordt bij 
voorkeur vroegtijdig, licht en mobiel ingezet. Behoefte aan psychische ondersteuning wordt tijdig 
gesignaleerd. Indien nodig worden, zeker in de periode na corona, aanvullende middelen ingezet.
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10. GroenLinks wil in Amstelveen-Noord een extra locatie komt voor jongerenwerk. Met meer  
 jongerenwerkers verspreid over Amstelveen wordt de kans op vroegsignalering en 
 behandeling groter en de lijn met de gemeente korter. 

11. Jongerenwerk moet onderdeel blijven van de gemeente en mag niet worden uitbesteed.   
 Het moet meer prioriteit krijgen.

12. Op Uilenstede moet een GGD-testlocatie komen voor drugs en een testservice voor soa’s.  
 Preventie is belangrijk. Laagdrempeligheid is dat ook.

13. Zaal Griffioen op Uilenstede moet beschikbaar blijven als levendige culturele voorziening   
 voor studenten en alle andere Amstelveners.
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5. DIENSTBAAR BESTUUR
Bewoners bepalen de koers.

Foto: Gert Jan Slump, kandidaat raadslid

Visie
De uitdagingen van deze tijd vragen om een krachtig en dienstbaar lokaal bestuur. Meer dan ooit is 
er de noodzaak om te werken aan vertrouwen tussen overheid en burgers. Een goede verbinding 
tussen bewoners en bestuur is de basis. Dat vergroot het draagvlak en verhoogt de kwaliteit ven 
het beleid. 

Besturen en participeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Directe democratie is daarbij 
uitgangspunt. Dat betekent dat het gemeentebestuur samen met burgers verantwoordelijk is voor 
het beleid. Daar is overigens een sterke lokale overheid voor nodig. En een overheid die haar werk 
doet in alle openbaarheid, ook digitaal. Daarbij schept de gemeente de voorwaarden voor burgers 
om mee te beslissen. De gemeente laat los in vertrouwen.

Die sterke lokale overheid heeft de basisvoorzieningen om te kunnen samenleven op orde. Het 
is een overheid die lef heeft grenzen aan te geven (kaders) en tegelijkertijd ruimte te bieden 
aan burgers om plannen te maken en ideeën uit te voeren. Het is ook een overheid die samen 
met burgers in gelijkwaardigheid werkt aan een inclusieve, veilige, zorgzame en duurzame 
samenleving. 

Wat GroenLinks doet
GroenLinks wil de hele bevolking van Amstelveen betrekken bij het bestuur, rekening houdend met 
de grote diversiteit die de Amstelveense bevolking heeft. GroenLinks wil institutioneel racisme en 
discriminatie tegengaan en stelt daar met enige regelmaat vragen over in de gemeenteraad.

In 2019 vroegen jongeren in Amstelveen-Zuid om spelvoorzieningen. Samen met een aantal andere 
fracties diende GroenLinks een motie in om de spelvoorzieningen inderdaad te realiseren. Met 
succes: de voorbereidingen van de spelvoorziening in de vorm van een klein skatepark zijn in volle 
gang.

GroenLinks was medeopsteller van twee belangrijke moties: een over het meepraten van burgers 
over de toekomst van Amstelveen en een motie om stadsgesprekken te organiseren om de 
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1. Na de gemeenteraadsverkiezingen werken we samen met alle politieke partijen en burgers  
 aan een raadsakkoord en maatschappelijk akkoord voor de komende vier jaar.

2. We evalueren de uitvoering van het gemeentelijk meerjarenbeleid jaarlijks samen met 
 burgers op basis van dat raads- en maatschappelijk akkoord. 

3. We burgers stimuleren om taken van de gemeente over te nemen. Daar moet de gemeente  
 de middelen voor overdragen. Burgers krijgen bijvoorbeeld zeggenschap over het 
 wijkbudget.

PROGRAMMAPUNTEN

dialoog tussen verschillende culturen te stimuleren en sociale samenhang in een internationale 
samenleving te versterken. Beide moties zijn of worden uitgevoerd. 

GroenLinks maakt zich ook al jaren sterk voor meer invloed van burgers op het niveau van 
uitvoering van beleid. Als het aan GroenLinks ligt, krijgen burgers zeggenschap over het budget 
dat aan hun wijk besteed wordt.

GroenLinks houdt vinger aan de pols als het gaat om digitalisering. We stelden vragen over het 
gebruik van algoritmes. Dat zijn geprogrammeerde computerregels waarmee de overheid op basis 
van bepaalde kenmerken onderscheid maakt tussen burgers. We zijn er scherp op dat zorgvuldig 
en niet-discriminerend wordt omgegaan met persoons-gegevens van inwoners.

De oplossingen van GroenLinks
GroenLinks wil dat de gemeente wijkgesprekken, inspraakavonden en burgerpanels gaat 
organiseren. Digitale middelen moeten worden ingezet om het contact met de bewoners 
te vergroten. Even goed moet iedere burger die persoonlijk contact willen hebben met een 
medewerker van de gemeente, dat contact onmiddellijk kunnen leggen. 

Ook binnen zorg en jeugdzorg is er ruimte voor optimale zeggenschap en invloed van burgers. Dat 
geldt zeker als het gaat om situaties waarin overheidsingrijpen dreigt of nodig is. 
GroenLinks wil in Amstelveen sterke wijkcoöperaties zien. Daardoor kunnen lokale overheid, 
organisaties en burgers binnen de lokale samenleving samen zorgen voor maatwerk op diverse 
terreinen (zorg, welzijn, energie, armoede, klimaat). Tal van initiatieven zoals energiecoöperaties en 
bewonerscollectieven voor de energietransitie, stadsdorpen en zorgcoöperaties dienen zich nu al 
aan.

GroenLinks wil in de gemeenteraad gaan werken met een raadsakkoord op basis van wat ons 
verbindt. We bouwen aan een sterke positie voor de raad in het gemeentebestuur en maken een 
eigen raadsagenda. De raad positioneert zich als procesbegeleider en regisseur van processen 
samen met burgers. We bedrijven politiek op basis van het uitwisselen van argumenten en doen 
niet mee aan polariserende debatten.

Amstelveen is een veilige gemeente. En dat willen we zo houden. We doen dat door een positief en 
inclusief veiligheidsbeleid. We willen bevorderen dat er een goede leefomgeving is voor iedereen, 
gelijke ontplooiingskansen, en welzijn en gezondheid als belangrijke basisvoorwaarden. En als er 
problemen ontstaan, willen wij de verhoudingen normaliseren. Dat is beter dan conflicten te laten 
escaleren.
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4. We werken in de jeugdzorg, zorg en welzijn en bij vraagstukken rond werk en inkomen op  
 basis van plannen van burgers zelf. 

5. Amstelveners worden meer betrokken bij de uitvoering van het beleid, zoals in 
 buurtgezinnen en burgervoogden. Burgers kunnen daarbij rekenen op passende 
 ondersteuning en deskundige inzet van professionals. 

6. We gaan tijd, geld en energie steken in de inrichting van wijkcoöperaties. 

7. We gaan de komende jaren experimenteren met plan- en visievorming samen met burgers  
 zelf, te beginnen met een stadsvisie voor Amstelveen.

8. We willen binnen het veiligheidsbeleid voorkómen dat conflicten escaleren. Daarvoor is   
 goede afstemming tussen professionals nodig. We zijn voorstander van herstelgerichte
 interventies zoals buurtbemiddeling, Halt en andere vormen, zoals jongerenrechtbanken op  
 scholen.

9. We willen dat Amstelveen zijn vrijwilligersorganisaties ondersteunt. Hoe kwetsbaar die zijn,  
 bleek in tijden van corona. Maar ze doen juist belangrijk werk voor Amstelveen. Denk 
 bijvoorbeeld aan het Huttendorp of het werk van Jazz in het Dorp.

10. We willen een Ethische Commissie voor Digitalisering, die voor de gemeente een    
 adviserende en coachende rol vervult. 

11. We willen een open overheid, ook digitaal. Inwoners krijgen inzicht in de gegevens die de   
 gemeente van hen heeft. We gebruiken zoveel mogelijk privacy-beschermende technologie. 
 
12. De gemeente streeft naar ‘open data’. Ze stelt gegevens die zijn verzameld met geld van de  
 gemeente, geanonimiseerd beschikbaar. Daardoor kan iedereen van deze data    
 gebruikmaken.

13. Er komt een sensorregister: een database waarin alle sensoren in de stad zijn opgenomen.  
 Daarmee bewaken we de privacy van inwoners en kunnen we inspelen op het gebruik van  
 moderne technologie. De gemeente loopt niet achter de ontwikkelingen aan maar    
 anticipeert en is proactief.
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6. INCLUSIVITEIT EN SAMENLEVING
Praten met en luisteren naar mensen die het zelf ervaren

Foto: Fatumo Farah en Mae Revius, beide kandidaat raadsleden

Visie
GroenLinks staat voor een inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waarin iedere 
Amstelvener mee kan doen. Amstelveen dient toegankelijk te zijn voor mensen met een auditieve, 
visuele, lichamelijke of mentale beperking, voor ouderen, voor jongeren, voor jonge ouders, voor 
kinderen, voor de regenbooggemeenschap, voor mensen van alle kleuren en achtergronden. 
Kortom voor iedereen die zich Amstelvener noemt. 

Diversiteit is belangrijk op alle beleidsterreinen. Van de inrichting van de publieke ruimte tot de 
gemeentelijke communicatie, online aanwezigheid, het gemeentehuis zelf, en natuurlijk de eigen 
gemeentelijke organisatie. Zolang inclusiviteit niet vanzelfsprekend is, moet de gemeente daar 
hard aan werken. 

Wij zijn ervan overtuigd dat een inclusieve stad een mooie stad is. Wij willen niet meer van 
hetzelfde, maar ruimte voor meer diversiteit, voor alle mensen met hun eigenheid. Wij zien 
Amstelveen graag als een gemeente waar iedereen zich thuis kan voelen. Dat verhoogt de kwaliteit 
van leven voor iedereen. Niemand mag om welke reden dan ook worden buitengesloten. Dat is 
extra belangrijk omdat de groeiplannen van Amstelveen betekenen dat er over een aantal jaren 
120.000 mensen in Amstelveen wonen (tegenover 90.000 nu). De maatschappelijke voorzieningen 
moeten gedragen worden door álle inwoners van Amstelveen. Diversiteit en verschillen in mensen 
moeten we vieren als GroenLinks Amstelveen. Je mag het zijn wie je bent. Het maakt niks uit waar 
je vandaan komt, wat je kleur, je gender en religie of achtergrond is. GroenLinks kan zich vinden in 
de slogan ‘Leave no one behind’, die deel uitmaakt van de Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties.

Tegelijkertijd moeten de voorwaarden vervuld blijven voor een inclusieve stad. Dat betekent: het 
gemeentebeleid was erop gericht om steeds meer internationale bedrijven naar Amstelveen te 
lokken. De gemeente doet er goed aan, dat beleid aan te passen. Want het heeft heel onwenselijke 
gevolgen voor bijvoorbeeld de woningmarkt en voor de betrokkenheid van alle Amstelveners bij de 
Amstelveense samenleving.
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1. Iedereen moet mee kunnen doen. De gemeente moet de dialoog over inclusiviteit op   
 veschillende manieren stimuleren en faciliteren. Zij betrekt de bewoners erbij, en vooral de  
 ervaringsdeskundigen. 

2. Als organisaties en instellingen een subsidie- of contractrelatie willen hebben met de   
 gemeente Amstelveen, moeten ze aantonen dat ze een actief diversiteitsbeleid voeren. Dat  
 is een voorwaarde voor die relatie.

3. Kunst, cultuur, diversiteit en politiek moeten binnen het onderwijs gestimuleerd worden. De  
 gemeente faciliteert een programma over diversiteit en inclusie dat scholen kunnen 
 gebruiken. De gemeente biedt dit programma actief aan aan scholen. 

4. GroenLinks wil kwalitatief goed en divers onderwijs op alle scholen. In een divers 
 scholenaanbod is er voor elk kind passend onderwijs. De gemeente draagt daarvoor een   
 verantwoordelijkheid, en ze doet wat ze kan.

5. De gemeente heeft aandacht voor leerkrachten en hun werkdruk. Ze kan de inzet van 
 klassenassistenten betalen om daadwerkelijk iets aan die werkdruk te doen.

PROGRAMMAPUNTEN

Wat GroenLinks doet
GroenLinks heeft met de motie ‘Amstelveen voor iedereen’ gevraagd naar een lijstje eisen om de 
bestaande publieke gebouwen en openbare ruimten toegankelijk te maken. Ook wil de motie dat 
de gemeente de noodzakelijke verbetermaatregelen treft om de publieke gebouwen en openbare 
ruimten aan de toegankelijkheidseisen te laten voldoen. 

Verder heeft GroenLinks een motie ingediend om inzichtelijk te krijgen hoe divers en inclusief de 
organisatie van de gemeente is. De komende periode is het tijd om met deze kennis de stap te 
zetten naar een echt inclusieve gemeentelijke organisatie voor iedereen met een auditieve, visuele, 
lichamelijke of mentale beperking, voor mensen van elke leeftijd, etniciteit, huidskleur, sociaal-
economische achtergrond, seksuele geaardheid of genderidenditeit. 

In juni 2021 vroeg GroenLinks in de gemeenteraad om een quick scan rond inclusie en 
antidiscriminatie. Ook zijn er in 2020 schriftelijke vragen gesteld over extra ondersteuning voor 
Amstelveners die dupe zijn geworden van de zogenoemde toeslagenaffaire.

De oplossingen van GroenLinks
De gemeente moet luisteren naar álle inwoners. Belangrijker nog: we moeten de dialoog met 
elkaar blijven voeren. Dat kan bijvoorbeeld de vorm krijgen van toegankelijkheidsraad, bestaande 
uit ervaringsdeskundigen in Amstelveen. GroenLinks heeft daar via een motie om gevraagd. Voor 
de gemeente betekent dit dat zij een voorbeeldfunctie heeft en die serieus moet nemen.

De gemeente kan online workshops of seminars over inclusiviteit gratis toegankelijk maken 
voor inwoners. En zelf bijeenkomsten organiseren die dit gesprek bevorderen, bijvoorbeeld in 
samenwerking met de culturele instellingen, sportverenigingen en scholen. Door niet alleen te 
streven naar inclusiviteit, maar echt inclusief te worden en te luisteren naar de stemmen uit de stad 
wil GroenLinks Amstelveen een stad maken voor echt alle Amstelveners. 



6. We willen dat sporten laagdrempeliger wordt gemaakt. Iedereen in Amstelveen moet 
 toegang hebben tot sportvoorzieningen. 

7. We willen dat sporten veilig is voor iedereen. Sportverenigingen moeten meer kennis 
 krijgen over LHBTIQ+, discriminatie, pesten en racisme. Alleen dan kunnen zij daar actief   
 en effectief tegen optreden. 

8. Er moet een rijk sportaanbod zijn dat gericht is op de leefstijl. Een gezonde leefstijl heeft 
 veel aspecten: kwaliteit van de omgeving, voeding, bewegen. Op elk van die terreinen moet  
 de gemeente meer gaan samenwerken met relevante partijen. Daardoor wordt een 
 gezonde leefstijl als geheel bevorderd.

9. GroenLinks wil dat de gemeente het schoolzwemmen weer invoert. Schoolzwemmen zorgt  
 ervoor dat kinderen meer bewegen. Het betrekt ook leerlingen met een minder 
 bevoorrechte achtergrond bij sport en bewegen. En het draagt bij aan de veiligheid van een  
 hele generatie.

10. GroenLinks wil dat de gemeente een actievere rol speelt om minderheidsgroepen te 
 bereiken. Dat kan bijvoorbeeld bereikt worden door werkbezoeken bij wijkcoaches. 
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COLOFON 

De programmacommissie bestaat uit 
• Karel Vlieger (voorzitter)
•  Rob Doeve
•  Gert Jan Slump
•  Ilika Polderman 
•  Leendert van de Merbel 
•  Lennart de Looze 
•  Michiel Cohen
• Ina Wisselink
•  Stieneke Kruijer
•  Tim Zandee

Met dank aan iedereen die feedback, een kritische blik of een andere vorm van ondersteuning 
heeft gegeven.

Redactie 
Rob Doeve

Vormgeving 
Tim Zandee

Fotografie 
Sam Zandee

Contact 
Fractie GroenLinks Amstelveen 
p/a Raadhuis Amstelveen 
Laan Nieuwer-Amstel 1 
1182 JR Amstelveen
—
fractie@groenlinksamstelveen.nl
amstelveen.groenlinks.nl
instagram.com/groenlinksamstelveen
twitter.com/gl_amstelveen
facebook.com/groenlinksamstelveen
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