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1 Top 15 voorstellen

1
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25% VAN DE SOCIALE HUURWONINGEN WORDT GERESERVEERD VÓÓR  
AMSTERDAMSE JONGEREN & 50% VAN DE SOCIALE HUUR VÓÓR ALLE AMSTERDAMMERS

AMSTERDAMMERS KRIJGEN VOORRANG BIJ DE VERHUUR VAN  
HUURWONINGEN (VRIJE SECTOR) TOT €1.500,- PER MAAND

RENTELOZE KOOPWONINGEN VÓÓR AMSTERDAMMERS DIE PRINCIPIËLE  
EN/OF RELIGIEUZE BEZWAREN HEBBEN TEGEN HET AANNEMEN VAN EEN HYPOTHEEK

OV GRATIS VÓÓR JONGEREN TOT 18 JAAR

CHAMPIONS LEAGUE AMSTERDAM: ER KOMT EEN JAARLIJKSE VOETBALTOERNOOI  
WAARBIJ ELKE BUURT STRIJDT OM ZICH HET BESTE VOETBALTEAM VAN  
AMSTERDAM TE MOGEN NOEMEN 

GRATIS BIJLES VOOR KINDEREN UIT DE ACHTERGESTELDE WIJKEN

WERKEN AAN REPARATIONS OM HET KOLONIAAL ONRECHT  
VOOR AMSTERDAMMERS TE HERSTELLEN
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GEMEENTELIJKE COÖRDINATOR TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME

CORDON SANITAIRE TEGEN RACISTISCHE PARTIJEN

ER KOMT EEN GEDENKWAARDIG MIGRATIEMONUMENT

GÉÉN HANDHAVING OP DE CORONAPAS

PARKEERTARIEVEN WORDEN NIET MEER VERHOOGD OF  
UITGEBREID NAAR ANDERE GEBIEDEN

20.000 PARKEERPLAATSEN ERBIJ

GRATIS WITGOED UITGEBREID NAAR INKOMENS TOT €3.000,- PER MAAND

ENERGIECOMPENSATIE VAN €200,- VOOR LAGE INKOMENS!
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2 Voorwoord politiek leider Farid Azarkan
Op woensdag 16 maart 2022 gaan we naar de 
stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Deze verkiezingen zijn van groot belang voor 
Nederland en voor jou. Jij hebt dan de mogelijkheid 
om ervoor te zorgen dat jouw gemeente er is voor 
iedereen. 

De gemeente is namelijk de overheid waar wij het 
meeste mee te maken hebben. Of het nou gaat om 
een veilige buurt, om een schone straat, of om een 
betaalbaar huis; jouw gemeente beslist hierover. 

Het is daarom van groot belang dat jij op 16 maart 
2022 gaat stemmen op een partij die de juiste 
oplossingen heeft voor jouw gemeente. 

DENK wil een gemeente die werkt voor iedereen. 
Daarom is gelijke kansen voor alle Nederlanders de 
hoofdinzet van DENK bij deze verkiezingen.  
Daar zal DENK voor strijden.

Wij zullen strijden voor gelijke kansen op een 
woning. Wij willen dat gemeenten stoppen met het 
uithollen van de sociale sector en meer betaalbare 
woningen bouwen.



Farid AZARKAN
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Wij zullen strijden voor gelijke kansen op goed 
onderwijs. Daarom moeten gemeenten meer 
investeren in het onderwijsachterstandenbeleid. 

Wij zullen strijden tegen discriminatie en racisme. 
Ook gemeenten moeten meer maatregelen nemen 
om ervoor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten. 

Ik roep jou op om samen met DENK te strijden voor 
gelijke kansen. Voor een gemeente die werkt voor 
iedereen. 

Stem op 16 maart 2022 op DENK!

Farid Azarkan 
Politiek Leider DENK
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3 Verantwoording lijsttrekker DENK Amsterdam
Beste inwoner van Amsterdam,

Op 21 maart 2018 schreven wij geschiedenis. 
De Amsterdammer gaf een blijk van vertrouwen 
in onze boodschap van gelijkwaardigheid 
& rechtvaardigheid en beloonde ons met 
drie raadszetels. Nu, vier jaar later, willen wij 
verantwoording afleggen over wat wij  
bereikt hebben.

Op het gebied van antidiscriminatie en -racisme 
was DENK toch echt de kampioen. Een aantal 
voorbeelden van onze aangenomen moties: 

• De gemeente Amsterdam zelf moet meer 
gekleurde diversiteit creëren in met name in 
het midden- en hogere segment, waarbij ook 
bedrijven in eigendom van Amsterdam in wordt 
meegenomen; 

• De woningmarktdiscriminatie wordt integraal 
opgenomen in de aanpak tegen discriminatie;  

• Antizwart racisme wordt bespreekbaar gemaakt in 
alle gemeenschappen; 

• De stigmatisering van Oost-Aziatische 
Nederlanders ten gevolge van coronaracisme 
wordt aangepakt;
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• ‘Vergeten’ groepen zoals Hindoes en Sikhs 
worden betrokken bij het antidiscriminatiebeleid. 

Verder hopen wij dat de Amsterdammer ons heeft 
leren kennen als een betrokken partij die oog 
heeft voor de zwakkeren in onze samenleving 
en op de bres springt voor rechtvaardigheid. 
Onze fractieleden en -medewerkers hebben 
talloze gesprekken gevoerd om ervaringen van 
Amsterdammers aan te horen en er concreet 
iets mee te doen in de raad. Wij hebben hierdoor 
problemen kunnen agenderen die onvoldoende 
gehoor kregen, zoals:

• Aanmelddiscriminatie op de basisschool, waarbij 
kinderen met een Marokkaanse achtergrond 
werden geweigerd; 

• Het discrimineren van boerka- en 
niqaabdraagsters door het GVB en de  
gemeente Amsterdam; 
Het bepleiten van de keuzevrijheid als het gaat om 
de coronavaccinatie; 

• Het verdedigen van de belangen van de 
taxichauffeurs; 

• Integriteitsschendingen in zuidoost; 

• Woningen die geschikt zijn voor grotere gezinnen.
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Daarnaast heeft DENK leiderschap getoond door 
het initiatief te nemen om Amsterdam excuses aan 
te laten bieden voor het Amsterdamse aandeel in 
de slavernij en het kolonialisme. Deze historische 
gebeurtenis zou heel Amsterdam betrekken en 
daarom kozen we ervoor om het initiatief samen 
met andere partijen in te dienen. Gezamenlijk 
kregen wij voor elkaar dat, na de afschaffing van de 
slavernij in 1873, burgemeester Halsema namens 
het stadsbestuur – als eerste nederlandse overheid 
– eindelijk excuses aanbood op Keti Koti van 1 juli 
2021. Dit was een diep emotioneel moment dat we 
nooit zullen vergeten. 

Onze respect en waardering gaat uit naar alle 
(voorgaande) activisten op wiens schouders 
we hebben mogen staan op te komen tot deze 
historische dag. 

DENK streed ook vóór kansengelijkheid in het 
onderwijs. Op ons initiatief wordt het traject, om 
kinderen met een taalachterstand een extra leerjaar 

aan te bieden op de middelbare school, uitgebreid 
naar de gehele stad. De overgrote meerderheid in 
zo’n traject begint daarna een niveau hoger: van 
mavo naar havo of havo naar vwo. Dit heeft een 
grote positieve impact op hun carrière. 
Soms voelde het wel alsof we alleen stonden.  
Dat was het geval bij de affaire rondom het 
Cornelius Haga Lyceum. Deze islamitische 
middelbare school werd beticht van 
het onderhouden van banden met een 
terreurorganisatie en het doceren van 
antidemocratisch onderwijs. Wij plaatsten – in 
tegenstelling tot partijen als GroenLinks, D66 
en de Pvda – onze vraagtekens bij deze grove 
aantijgingen en bleven graven naar de juiste 
informatie. Uiteindelijk bleek dat wij bij het rechte 
eind hadden.  
 



Sheher KHAN
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De slotsom kan na vier jaar worden opgemaakt.

DENK staat vanaf het begin voor rechtvaardigheid. 
Het liefst strijden we gezamenlijk, maar als het 
moet alleen. Maar altijd met de belangen van de 
onderdrukten voorop. Dat was onze boodschap 
in 2018 en dat zal ook zo zijn bij de komende 
verkiezingen van 16 maart 2022.

Sheher Khan
Lijsttrekker DENK Amsterdam
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4 Masterplan Youth First
Jongeren hebben het extra zwaar gehad de afgelopen jaren. Zij delven het onderspit in de strijd om 
betaalbare woningen. Studeren is zwaarder geworden en blijven na hun studie achter met een enorme 
studieschuld. Prestatiedruk komt daarbij met alle stress en gevolgen van dien. Daarbovenop kwam ook nog 
de coronacrisis. Jongeren hebben hierdoor enorme achterstanden opgelopen en de problemen stapelen 
zich op: van werk en scholing naar woning en mentale gezondheid. 

Daarom stelt DENK een Masterplan Youth First voor, waarbij Amsterdamse jongeren voorrang krijgen  
op ondersteuning. 

25% van de sociale huurwoningen reserveren we vóór  

Amsterdamse jongeren 

Niet alle Amsterdamse jongeren maken kans op een woning in hun stad. 

Dakloosheid en thuisloosheid onder jongeren is een groot en groeiend 

probleem. Daarom breiden we de regeling om 25% van de sociale 

huurwoningen voor Amsterdamse jongeren te reserveren uit.  

Nu geldt dit alleen voor nieuwbouw, maar betrekken we ook de 

bestaande voorraad door de hele stad. Met extra aandacht voor de 

stadsdelen waar de nood het grootst is: Noord, Oost, West, Zuidoost en 

Nieuw-West. We maken afspraken met woningcorporaties en beleggers 

om ook quota voor Amsterdamse jongeren te hanteren bij middeldure 

huurwoningen. Daarbij maken we via de verkoop van grond afspraken 

met marktpartijen over hoe de te bouwen woningen ten gunste komen 

aan Amsterdamse jongeren. We hebben het hier niet over veredelde 

studio’s van 30 m2, maar volwaardige 1 en 2 kamer-woningen waar 

jongeren een goede start in hun wooncarrière te maken. 

DENK realiseert een Masterplan Youth First met de volgende maatregelen:



Betaalbare koopwoningen vanaf 150.000 euro voor  

jongeren en starters

Met zogeheten sociale koopwoningen kunnen gemeenten woningen 

goedkoper maken voor bepaalde doelgroepen. DENK wil dit instrument 

inzetten om betaalbare woningen voor jongeren en starters te regelen. 

Hierdoor kunnen koopwoningen beschikbaar gesteld worden vanaf 

slechts 150.000 euro! 

25% van de traineeships reserveren we voor  

Amsterdamse jongeren!  

Het aantal traineeships breiden we uit en reserveren 25% van die banen 

voor Amsterdamse jongeren, met name uit de meest achtergestelde 

wijken. Zodat binnen de diversiteit van het gemeentepersoneel deze 

groep uit die buurten óók vertegenwoordigd wordt.  

Er komen gemeentelijke traineeships  

óók vóór praktisch opgeleiden

Momenteel is dat alleen mogelijk voor mbo niveau 4, hbo en wo-

opgeleiden. Wij willen dit ook aanbieden voor jongeren met een werk- 

en DENKniveau van mbo kader en hoger. Dit doen wij in het kader van 

verduurzaming (zoals leerwerktrajecten als installateur en technicus), 

maar trekken we ook op met onze deelnemingen zoals het GVB en 

Havenbedrijf om deze functies mogelijk te maken.  

We dwingen banen en stageplekken af vóór  

Amsterdamse jongeren via inkoop 

Bedrijven en organisatie die een opdracht krijgen van de gemeente 

Amsterdam moeten in ruil daarvoor óók banen en stageplekken creëren, 

waarvan een deel wordt gereserveerd voor jongeren die woonachtig 

zijn in Amsterdam. Hierbij wordt ook expliciet rekening gehouden met 

jongeren die niet aan een VOG kunnen komen. 

Jongeren worden beter geïnformeerd  

over de kansen in de kraptesectoren 

Sectoren waar er sprake is van grote krapte, zoals de (informatie)

technologie, onderwijs en zorgsector, bieden grote arbeidskansen 

voor jongeren. Vaak óók met hoge startsalarissen. Daarom wordt er 

samenwerking gezocht met lokale rolmodellen en influencers om 

het huidige aanbod van om- en bijscholingstrajecten naar beroepen 

die krapte ondervinden beter onder de aandacht te brengen van 

Amsterdamse jongeren.   

 Masterplan Youth First  13 
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OV wordt gratis voor jongeren tot 18 jaar 

Reizen met het OV is de afgelopen jaren alleen maar duurder geworden, 

maar dat mag geen drempel worden voor jongeren om zich niet meer 

te kunnen verplaatsen door de stad. Door het OV gratis te maken voor 

jongeren tot 18 jaar verzekeren we hun recht op mobiliteit – ongeacht de 

dikte van de portemonnee.  

We kopen schulden op van jongeren 

Schulden mogen nooit een levenslange veroordeling zijn. DENK blijft 

een voorstander van het beleid om schulden over te nemen van jongeren 

en breiden deze regeling uit zodat méér jongeren hiermee geholpen 

kunnen worden. Uiteraard blijven wij investeren in het voorkomen van 

schulden door dergelijke jongerenprojecten en budgettrainingen te 

subsidiëren. Daarbij hebben we aandacht voor de specifieke problemen 

van de zogenaamde ‘spookjongeren’ – jongeren die zich uitschrijven bij 

instanties, maar zich niet elders inschrijven – die  vaak te kampen hebben 

met niet alleen hogere schulden maar ook geen werk en geen dak boven 

hun hoofd hebben. Er komt daarom een speciaal team dat niet alleen hun 

schulden overneemt, maar ook zorgt voor begeleiding naar woning  

en werk.   

DENK pakt de keerzijde van social mediagebruik aan 

Jongeren leven niet alleen ‘offline’, maar ook online. Dat kan soms  

grote negatieve invloed hebben op de jongeren en samenleving.  

Daarom starten we met een Social Mediabeleid: 

• We zetten in op meer bewustwording van de gevolgen van social 

media. Op niet alleen de sociale problematieken zoals geweld en 

shaming, maar ook de individuele gevaren zoals verslaving en een 

laag en/of verdraaid zelfbeeld. Dit doen we in samenwerking met de 

jongerenwerkers en scholen; 

• We ondersteunen positieve influencers en ontmoedigen negatieve 

influencers. Influencers hebben grote invloed op jongeren en 

bereiken hen vaak beter dan de gemeente dat kan doen. Dat geeft 

hen een unieke positie om boodschappen over te brengen aan de 

jeugd. De inhoud van die boodschappen verschilt per influencer, van 

positieve content zoals die van rapper Tur-G tot aan verwerpelijke 

en schadelijke clips waarin crimineel gedrag wordt verheerlijkt en 

seksuele uitbuiting van (minderjarige) meisjes en vrouwen. Gezien 

de impact van social media kan de gemeente er niet meer omheen 



om er geen sturing aan te geven. DENK wil positieve influencers 

gaan belonen door hen vaker in te huren voor een bijeenkomst of een 

lezing. Negatieve influencers daarentegen misbruiken hun podium 

om geweld te promoten of om meisjes te exposen en shamen. We 

letten extra op deze negatieve influencers en spreken de social 

mediabedrijven er direct aan op om dergelijk verwerpelijke content  

te verwijderen; 

• We spreken social mediabedrijven aan op hun eigen verantwoorde-

lijkheid om uitingen van geweld, extremisme, shaming & exposing of 

doxxing te verwijderen. Elke keer als een problematische video onze 

aandacht vat, dan spreken we die platformen direct aan.  

DENK wil jongerenwerk gericht op de jongeren

Vaak wil de gemeente bepalen hoe jongerenwerk eruit moet zien 

terwijl de jongerenwerkers de deskundigen zijn. Daarom wil DENK niet 

meer perse sturen op prestaties, maar stellen de kaders en vragen om 

verantwoording achteraf. We geloven dat jongerenwerkers zelf weten 

waar de problemen het meest urgent zijn en gunnen hen het vertrouwen 

dat ze hun prioriteiten zelf kunnen bepalen. Of dat een extra buurthuis 

betekent of meer tijd voor persoonlijke momenten, dat laten we aan de 

straatdeskundigen over. Achteraf beoordelen we of we het daarmee eens 

zijn of dat andere kaders noodzakelijk zijn. Verder laten we onderzoeken 

hoe de subsidiëring verloopt zodat óók kleinere jongerenwerkorganisaties 

een eerlijke kans maken op de gelden.    

DENK organiseert een jaarlijkse voetbaltoernooi:  

de “Champions League Amsterdam”

Jongeren uit de verschillende buurten voetballen tegen elkaar spelen 

om zich uit te roepen tot het beste Amsterdamse voetbalteam. We 

trekken hierbij op met professionele voetbalclubs zodat de deelnemende 

jongeren eventueel gescout kunnen worden. Bij succes breiden we 

dit uit naar een vierjaarlijks ‘De Amsterdamse Spelen’ naar Olympisch 

voorbeeld met de meest beoefende sporten van Amsterdam.  

DENK maakt zich sterk voor gratis sport en bewegen in de wijk  

Wij gaan burgers in wijken waar gezondheidsproblemen zich 

concentreren wijzen op de mogelijkheden en voorzieningen om 

(gratis) te sporten in onze stad. Daarnaast helpen we noodlijdende 

sportverenigingen met een korting op de gemeentelijke lasten.  
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Discriminatie en uitsluiting pakken we uiteraard hard aan

Geen enkel kind hoort op te groeien in armoede. Met de 

minimaregelingen zorgen we dat elk kind op gelijke wijze kan 

meedoen in de samenleving als het gaat om educatie, sport, cultuur 

en vrije tijdsbesteding. We zorgen dat er minstens in elk stadsdeel 

inclusieve speeltuinen komen voor kinderen die mindervalide zijn. 

Stagediscriminatie en arbeidsmarktdiscriminatie bestrijden we met 

loksollicitaties. Ook gaan we undercover uitgaansgelegenheden af om 

te controleren op discriminatoir deurbeleid. Uitgaansgelegenheden 

die zich hieraan schuldig maken, worden voor langere tijd gesloten.  

Cultuurinstellingen worden gewezen op hun verantwoordelijkheid 

voor inclusief aanbod voor en door jongeren en jongvolwassenen. 

De discriminerende bedrijven worden op een online racisme-register 

geplaatst. 

 

DENK wil meer politieke betrokkenheid van en  

zeggenschap voor jongeren

Jongeren die voor het eerst stemmen op jonge leeftijd zullen 

waarschijnlijk op een latere leeftijd blijven stemmen. Daarom is het 

belangrijk om in samenspraak met de scholen tijd vrij te maken om 

te gaan stemmen tijdens de verkiezingen. Het actieve en passieve 

stemrecht voor de stadsdeelverkiezingen blijft op 16 jaar.  Stemmen 

is één manier om politiek invloed te uiten. Samen met lokale partners 

bieden we cursussen aan jongeren over hoe zij succesvol hun belangen 

kunnen lobbyen, bij zowel de gemeente als hogere overheden.  

Daarnaast verhogen we de politieke zeggenschap van jongeren door 

de jongerenburgemeester een formele positie te geven binnen de 

gemeenteorganisatie. Hierbij krijgt de jongerenburgemeester het nodige 

budget en ambtelijke en facilitaire ondersteuning. 

Psychische hulp halen we uit de taboesfeer

In de afgelopen jaren is veel goed werk verricht ten aanzien van de 

bewustwording van psychische problemen. Wij blijven hiermee 

doorgaan. Ook is het belangrijk om de wachtlijsten van de jeugdzorg in te 

korten. Daarvoor is het noodzakelijk om bij elke mogelijkheid te lobbyen 

bij het Rijk voor meer structurele financiering. Verder blijven we aandacht 

houden voor een goede overgang van 18- naar 18+ zonder dat zij in een 

gat terechtgekomen. 



DENK neemt de obstakels van jonge mantelzorgers weg 

Jonge mantelzorgers lopen door hun zware zorgtaken het risico om 

op latere leeftijd zelf hulpbehoevend te worden. Vaak zijn ze zelf hier 

niet bewust van. Daarom zetten we in op voorlichting. Natuurlijk is 

het bewonderenswaardig dat kinderen voor hun ouderen of voogd 

zorgen, maar het uitgangspunt van DENK is dat kinderen kinderen 

moeten blijven. Daarom dient de overheid zoveel mogelijk hulp of zorg 

uit handen te nemen van de jonge mantelzorger. We voorzien hen 

daarom van informatie over hoe en op welke wijze zij gemeentelijke 

ondersteuning kunnen ontvangen. Indien de ouder(s) of voogd komen 

te overlijden, hebben zij niet altijd het recht om in de woning te wonen 

waar zij mantelzorg hebben verleend. Wij zetten ons maximaal in om dit 

te wijzigen. Tot slot is een kind geen alternatief voor een tolk. We zetten 

daarom tolken in die medische/volwassene zaken kunnen vertalen voor 

die ouders die het nodig hebben.  

 

De Jeugdzorg maken we veiliger

Te vaak wordt  pijnlijk duidelijk dat de meest kwetsbaren van alle plekken 

in de jeugdzorg worden misbruikt, verweesd of mishandeld. Procedures, 

werkwijzen en winsten lijken vóór de hulpbehoevenden te komen. 

We zien dat vooral bij jeugdzorginstellingen die in handen zijn van 

investeringsfondsen. Zij zetten hun personeel onder druk omwille van 

méér omzet en de zwaardere zorg wordt afgestoten. Samenwerking met 

dergelijke instellingen worden nog eens onder de loep genomen en in 

de voorwaarden zullen dergelijke praktijken als ontbindingsvoorwaarden 

worden opgenomen in overeenkomsten. Lokale instellingen krijgen meer 

kans om een samenwerking aan te gaan met de gemeente in plaats van 

die eigendom zijn van investeringsfondsen. 

 Masterplan Youth First  17 
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5 Gelijke kansen voor iedereen 
Onze democratie staat onder druk. Er zijn politieke krachten die van onze rechtsstaat een rassenstaat willen 
maken – en hun invloed neemt met de dag toe, getuige de opmars van partijen als PVV, FVD en JA21. 
De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten: dagelijks worden mensen beledigd, uitgesloten en zelfs 
aangevallen omdat ze afwijken van de norm. DENK staat voor iedereen die anders is, want wij zijn allemaal 
uniek. De verscheidenheid dient niet te worden ontmoedigd, maar gevierd te worden. Niet alleen tolerant 
zijn naar elkaar, maar wederzijdse acceptatie.  

DENK realiseert gelijke kansen voor iedereen met de volgende maatregelen:

Het bestrijden van institutioneel racisme en  

discriminatie wordt een topprioriteit

Er is minstens veertig jaar onderzoek beschikbaar naar de verschillende 

vormen van racisme en discriminatie, waaronder arbeidsmarkt- en 

woningmarktdiscriminatie. We weten dat het bestaat. Het is daarom de 

hoogste tijd om deze harder aan te pakken. 

De gemeente moet actief onderzoeken of organisaties zich schuldig 

maken aan bijvoorbeeld stage-, arbeidsmarkt-, woningmarktdiscriminatie 

of discriminatoir deurbeleid. Met onder meer de inzet van loksollicitaties 

en -bezoeken moet worden aangetoond bij welk bedrijf dit het geval 

is. Zwangerschapsdiscriminatie krijgt meer aandacht in de bestrijding 

van (arbeidsmarkt)discriminatie. Bedrijven waarbij discriminatie wordt 

geconstateerd, verwijzen we gelijk door naar de Inspectie Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. Daarnaast worden discriminerende bedrijven 

opgenomen in het nog op te richten racisme-register.  
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Bedrijven moeten in hun beleid aantonen  

dat ze niet discrimineren

Ze moeten aan de voorkant duidelijk maken op welke wijze zij trachten 

om een discriminatievrij recruitment proces te voeren. Sollicitanten en 

werknemers krijgen daarmee het recht om informatie op te vragen of de 

eigen regels en procedures van het bedrijf om discriminatie tegen te gaan 

wel op de juiste wijze zijn gevolgd. Vervolgens kunnen de sollicitanten/

werknemers bepalen of ze juridische stappen ondernemen. Als landelijke 

wetgeving dit toelaat, voeren we deze procedure zo snel mogelijk in bij de 

gemeente zelf, onze partners en onderzoeken we of dit als voorwaarde 

kan worden opgenomen bij de inkoopprocedures.  

 

DENK is vóór een gemeentelijke coördinator  

discriminatie en racisme

Het bestrijden van discriminatie en racisme is verspreid over verschillende 

portefeuilles (van algemene zaken tot wonen), waardoor het inboet 

aan samenhang en effectiviteit. Daarom stellen we een gemeentelijke 

coördinator discriminatie en racisme voor. Deze stelt zich op als kritische 

waakhond, die let op het verwezenlijken van de beleidsambities van het 

college door deze continu te volgen, evalueren en aanbevelingen doet 

over hoe het beleid beter kan.  

 Aanpakken van haatmisdrijven wordt prioriteit

In de veiligheids-driehoek (Burgemeester, Openbaar Ministerie en 

Politie) maken we afspraken om haatmisdrijven gericht op huidskleur, 

geloof, seksuele oriëntatie, handicap etc. hogere prioriteit te geven 

en daadwerkelijk te handhaven. We maken daarbij gebruik van 

antidiscriminatierechercheurs om discriminatie en racisme aan te pakken. 

 

Aangifte- en meldingsbereidheid vergroten we door strakker 

aan te sturen op het Anti-Discriminatie Bureau

Bij alle vormen van discriminatie komt naar voren dat het Meldpunt 

Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) niet zichtbaar genoeg is. We 

maken daarom concrete afspraken met het MDRA om hun zichtbaarheid 

aanzienlijk te vergroten. Als dat niet op korte termijn verbetert, dan 

verleggen we de wettelijke taak voor een antidiscriminatievoorziening 

naar een andere instelling die meer gemeenschapsgericht is en beter 

geworteld is in de diverse gemeenschappen van Amsterdam. Daarnaast 

moet er steviger worden opgetreden tegen bedrijven die zich schuldig 

maken aan discriminatie. We zijn klaar met pappen en nathouden. 
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DENK wil racisme gezamenlijk aanpakken,  

dus óók mét witte mensen

Net zoals seksisme beter te bestrijden door samen te werken met 

mannen, geldt dat ook voor racisme. Er zijn tal van witte rolmodellen 

en groeperingen die zich keihard inspannen om racisme tegen te gaan. 

DENK waardeert hun inzet. In het gemeentelijk antiracismebeleid zien 

we doorgaans dat vooral groeperingen van kleur worden betrokken (en 

terecht), maar dit is niet volledig zonder het bondgenootschap van witte 

mensen. DENK stelt daarom voor om óók witte antiracisten nadrukkelijker 

te betrekken bij het antiracismebeleid en méér witte mensen bewust te 

maken hoe racisme functioneert en hoe daartegen in actie te kunnen 

komen. Dergelijke activiteiten (in het kader van antiracisme) dient ook te 

worden gesubsidieerd.  

In Amsterdam doen wij niet aan preventief fouilleren 

Als overheid kunnen we niet toestaan dat slechts specifieke etnische 

of geloofsgroepen worden geraakt door overheidsbeleid. Dat is 

onvermijdelijk het gevolg van preventief fouilleren, ook in de wijze hoe 

het momenteel is opgezet. Uit de evaluatie blijkt dat “aselect” fouilleren 

in de praktijk niet lukt. Hierdoor blijft de ruimte openstaan voor etnisch 

profileren. Daarnaast letten we ook scherp op het gebruik van algoritmen 

die discriminatie in de hand kunnen werken of indicatoren waarin dat is 

opgenomen zoals de Leefbaarometer. DENK maakt geen gebruik van 

dergelijke instrumenten.  

 

DENK stopt met ‘radicaliseringsdenken’ en  

gaat voor gemeenschapsbeleid

Het is essentieel dat de burger gelijke behandeling mag verwachten van 

zijn of haar overheid. Maar in het huidige antiradicaliseringsbeleid van 

de gemeente nemen we op de koop toe dat onschuldige burgers ten 

onrechte worden aangemerkt als ‘geradicaliseerde’, met alle gevolgen 

van dien. Sterker, de casus van het Cornelius Haga Lyceum laat zien dat 

het radicaliseringsdenken de kritische zelfreflectie uitschakelt, omdat een 

mogelijke dreiging ooit in de toekomst handelen van nu rechtvaardigt. Zo 

legitimeert de overheid ingrijpen in de persoonlijke levens van burgers 

onder het mom van het bestrijden van extremisme – terwijl daar feitelijk 

geen basis voor is. DENK wil hiervan af, maar de strijd tegen extremisme 

blijven we vanzelfsprekend voeren. De gemeente moet daarom niet als 

een soort veiligheidsdienst opereren, maar als vertrouwenspersoon van 

de verschillende gemeenschappen. Door juist hechter samen te werken 
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met de gemeenschappen versterken we onze informatiepositie en is 

het mogelijk om de extremisten te isoleren. Uiteraard is iedereen een 

gesprekspartner zolang die handelt binnen de kaders van de wet.  

Dit geldt voor alle vormen van extremisten, dus ook rechtsextremisme 

en anti-overheidsextremisme. Tegelijkertijd destigmatiseren we de islam, 

die sinds 9/11 ten onrechte in verband wordt gebracht met terrorisme. 

Fundamenteel onderdeel hiervan is dat we geen uitvoering geven aan 

beleid dat in strijd is met de grondbeginselen van onze rechtsstaat, zoals 

het inhuren van onderzoeksbureaus die op illegale wijze moskeeën 

heimelijk observeren of racistisch en seksistisch beleid zoals het 

boerkaverbod. Tot slot streven we een overheid te zijn die haar fouten 

erkent en zich schappelijk opstelt, zodat de banden sneller kunnen 

worden hersteld met – onder meer de islamitische – gemeenschappen 

en breder de gemeenschappen van kleur. Daaronder begrijpen wij 

ook een officieel excuses richting het Cornelius Haga Lyceum die ten 

onrechte beschuldigd is van het onderhouden van banden met een 

terreurorganisatie en het doceren van antidemocratisch onderwijs. 

 

 

 

Na excuses is het tijd voor herstel van vertrouwen 

Amsterdam had een groot aandeel in de handel in totslaafgemaakten 

en was voor een derde eigenaar van Suriname. Als gevolg hiervan 

is de Surinaamse gemeenschap op achterstand gezet, waaronder 

Amsterdamse nazaten van hen. Daarbovenop heeft de gemeente etnisch 

woonbeleid gevoerd, onder meer door Surinaamse immigranten te 

segregeren in Zuidoost. Het historisch besef bij de overheid begint zich 

aan te dienen en dat leidt ertoe dat zij bereid is om daarvoor excuses 

aan te bieden, zoals dat op 1 juli 2021 ook plaatsvond op initiatief van 

DENK. Daar dient ook gevolgen aan te worden verbonden om verder te 

werken aan verzoening en herstel. De gemeente Amsterdam zou daarom 

over moeten gaan tot herstelbetalingen op de wijze die is geïnspireerd 

op hoe de Joodse gemeenschap wordt gecompenseerd met Joodse 

Erfpachttegoeden. Dat kan materieel, maar ook anderszins. Die beslissing 

willen wij overlaten aan de gemeenschappen zelf. Het uiteindelijke 

doel moet leiden tot een gelijkwaardiger speelveld op de verscheidene  

aspecten van het leven, zoals arbeidsmarkt, woonmarkt, cultuur, 

psychologisch, historisch enzovoort. Daarnaast moet ingezet worden op 

nationalisering van ongedocumenteerde Surinamers die geboren zijn 

vóór de Surinaamse onafhankelijkheid.
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Bij Holocausteducatie geven we óók aandacht aan de 

ontmenselijking van groepen mensen

Antisemitisme blijft de kop opsteken. Daarom zetten we nog meer in 

Holocausteducatie aangevuld met het volgende: we hebben niet alleen 

oog voor de gevolgen van de Shoah, maar gaan ook aandacht geven 

aan de racialiseringsprocessen die daaraan ten grondslag liggen. Met 

andere woorden, de ontmenselijking van Joden door politieke actoren die 

daarmee de weg hebben geplaveid naar de vernietigingskampen.  

We leggen daarmee de connectie met hedendaagse vormen van racisme 

en uitsluiting. Zo maken we Holocausteducatie toegankelijker voor de 

huidige generatie voor wie denken dat de verschrikkingen van de  

Tweede Wereldoorlog in een ver verleden zitten of een heel andere  

geschiedenis kennen.

We beveiligen alle religieuze instellingen bij bedreiging

Religieuze instellingen die worden bedreigd gaan we beveiligen, net 

zolang dat nodig. Daarbij gaat het niet alleen om beveiliging tegen diefstal 

of brand, maar ook tegen een mogelijke aanslag. Dat geldt voor joodse en 

islamitische instellingen, maar ook andere religieuze gebedshuizen (bv. 

hindoetempels) indien nodig. 

 

Amsterdam gaat mensenrechten internationaal uitdragen 

We spreken daarom onze steun uit voor de internationale BDS-beweging 

en werken niet samen met bedrijven of organisaties die actief zijn in de 

bezette Palestijnse gebieden. De stedenbanden richten we fundamenteel 

anders in: we gaan alleen partnerschappen aan met steden uit de 

voormalige koloniën van Nederland. De insteek is om elkaar te versterken 

en hoe wij onze kennis en informatiepositie kunnen inzetten om hen te 

helpen. Verder stoppen we zo snel als mogelijk de samenwerking met Tel 

Aviv omdat daar, net als in de rest van Israël, sprake is van Apartheid. 
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Het VN-verdrag Handicap verplicht ons om de positie van 

mensen met een beperking te verbeteren. 

We nemen deze groepen daarom nadrukkelijker mee in de 

besluitvorming, niet alleen bij antidiscriminatiebeleid, maar ook het OV, 

ruimtelijke ordening, woningbouw en toegankelijkheid van de openbare 

ruimte. 

 

DENK betrekt óók de stillere minderheidsgroepen bij 

antidiscriminatiebeleid

De aandacht bij antidiscriminatiebeleid gaat voornamelijk uit naar de 

‘grote vier’: joden, moslims, lhbtiq+ en zwarte mensen. Die aandacht 

is goed, maar moet verbreed worden naar alle groepen die uitsluiting 

ervaren: van de kleine etnische minderheden – zoals Hindostanen, 

Sikhs, Ghanezen, christenen van kleur en Oost-Aziatische groepen – tot 

mindervaliden, ongedocumenteerden, arbeidsmigranten en praktisch 

opgeleiden. Daarnaast ondersteunt DENK ook het recht op een eigen 

gebedshuis voor die groepen die nog geen volwaardig gebouw hebben in 

Amsterdam. 

 

De aanpak tegen racisme en discriminatie vraagt  

om principieel leiderschap

Daarom vormen we een cordon sanitaire tegen racistische partijen. 

Tijdens de verkiezingscampagne zullen sommige politieke partijen 

racistische partijen uitsluiten van bestuurlijke deelname vanwege hun 

verwerpelijke opvattingen en voorstellen. DENK vindt dat als je racistische 

partijen uitsluit van bestuurlijke deelname, dan dien je ook niet met hen 

samen te werken in de raad. Wij stellen daarom een cordon sanitaire voor 

tegen elke politieke partij die zich racistisch uitlaat of dergelijke voorstellen 

doet. Zo minimaliseren we racisme naar de marges – waar het thuishoort. 

Er komt een gedenkwaardig migratiemonument

Migratie zit in het DNA van Amsterdam: van de verdreven joden uit 

Al-Andalus tot de huidige groep oorlogsvluchtelingen uit Syrië en 

Afghanistan. Al eeuwenland is Amsterdam een migratiestad. Desondanks 

is er geen plek waar men gezamenlijk bij elkaar kan komen om deze of 

delen van onze migratiegeschiedenis te herdenken. DENK stelt daarom 

een migratiemonument voor waar Amsterdammers trots op mogen zijn.  
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Géén handhaving op de coronapas

De coronapas is bewezen ineffectief. Het houdt de besmetting van 

het coronavirus nauwelijks tegen, omdat gevaccineerden óók het 

virus kunnen verspreiden. Daarnaast leidt het tot een tweedeling in de 

samenleving, waarbij ongevaccineerden worden belemmerd om normaal 

mee te doen. DENK heeft vertrouwen in dat bijvoorbeeld de horeca-

ondernemer of zwembadbeheerder op een veilige en gezonde manier 

klanten/bezoekers kunnen ontvangen. Zolang er geen concrete signalen 

komen van het overtreden van de regels, zetten wij de handhaving 

hiervan op het laagste niveau. 

Het Rijk wordt gemaand haar steentje bij te dragen. 

We pleiten richting het Rijk voor:

• Extra budget in de strijd tegen uitsluiting en roepen op tot 

inclusiegemeenten naar het voorbeeld van de regenbooggemeenten. 

• Om de salarisstructuur aan te passen in de strijd tegen 

leeftijdsdiscriminatie bieden we één salaris aan per vacature.  

Daarbij laten we beperkte ruimte bestaan voor prestatiestijgingen. 

Dit in tegenstelling door een kandidaat in te schalen op een bepaald 

niveau. De werkgever bepaalt welke waarde er wordt toegekend 

aan een functie en haalt daarmee de grootste reden weg voor 

leeftijdsdiscriminatie, namelijk: dat oudere werknemers te duur 

zouden zijn. Het is eveneens effectief middel om salarisafwijkingen 

tussen genders tegen te gaan. 
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• Om in 2023 150 jaar de feitelijke afschaffing van de slavernij te 

herdenken. Daarbij koppelen we meer bewustwording voor de nieuwe 

vorm van slavernij als gevolg van de afschaffing daarvan, namelijk: 

contractarbeiders uit India, Indonesië en China;

• Om de Keti Koti herdenking te erkennen als een nationale 

herdenkings- c.q. feestdag waarbij de gemeente deze aanmerkt als 

een vrije dag; 

• De keuze voor Surinamers die geboren zijn als nederlander (vóór 

de onafhankelijkheid van 1975) om terug te kunnen keren tot het 

Nederlanderschap. Waarbij hun nakomelingen dezelfde keuze krijgen 

voorgelegd  wanneer (één van) hun ouders of grootouders kiezen voor 

her-naturalisatie; 

 

 

 

 

 

• DENK wil het nationaal slavernijmuseum in Amsterdam.  

Het perspectief van de tot slaaf gemaakten blijft daarbij centraal  

staan. We zorgen ervoor dat alle basisschoolkinderen van Amsterdam 

tenminste één keer een bezoek brengen aan het museum.
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6 Betaalbaar wonen voor iedereen 
Iedereen heeft recht op een woning. Maar de stad is onbetaalbaar geworden.  
Dakloosheid is een structureel probleem en jongeren en starters komen niet meer aan een woning.  
Hun leven staat daarom stil. De middengroepen verlaten de stad noodgedwongen in hoog tempo. 
Amsterdam dreigt een kloof te worden waarin enkel de armen en de rijken kunnen wonen.  
De marktwerking in de woonsector is kapot. Het is een graaibak geworden voor beleggers en 
huisjesmelkers. Het woonsysteem moet fundamenteel anders.

DENK gaat sturen op het aantal betaalbare  

sociale huurwoningen

We verschuiven daarmee het doel van “bouwen, bouwen, bouwen” naar 

betaalbare woningen en een gereguleerde woonmarkt. Dat wordt het 

hoofddoel van de nieuwe wethouder Volkshuisvesting. Concreet vertaald 

naar beleidsambities zijn dat: 

• Een sociale huurwoning bemachtigen mag niet langer dan 5 jaar op 

zich laten wachten. De gemeente dient dit binnen 10 jaar gerealiseerd 

te hebben;

• Een bouwverdeling van 60% sociaal, 30% middenhuur  

en 10% koop; 

• We streven ernaar om jaarlijks 4500 sociale huurwoningen  

bij te bouwen; 

• De helft van de sociale huurwoningen van nieuwbouwprojecten wordt 

gereserveerd voor Amsterdammers; 

 

DENK realiseert betaalbaar wonen voor iedereen met de volgende maatregelen:
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• We vergemakkelijken het voor woningcorporaties om sociale en 

middenhuurwoningen te bouwen door grond en erfpacht goedkoper 

uit te geven en onrendabele projecten te helpen financieren tegen 

(bijna) 0% rente; 

• Er komt een stop op het verkopen van sociale huurwoningen en 

gentrificatiebeleid; 

• Scheefwoners worden verleidt om hun woning in te ruilen door 

bijvoorbeeld de inzet van huurkoop of sociale koop (zie verderop). 

Aan de andere kant verlengen we de regeling Van Groot naar Beter 

waardoor ook sociale huurwoningen vrijkomen; 

• Niet verkopen, maar opknappen van slecht onderhouden woningen. 

DENK start een offensief tegen slecht  

onderhouden sociale huurwoningen

Teveel mensen wonen in een slecht onderhouden woning; waaronder 

de zogenaamde vocht- en schimmelwoningen die vaak ook slecht 

geïsoleerd zijn. Momenteel worden door de woningcorporaties 

woningen vooral beoordeeld op onderhoud aan de buitenkant van het 

pand. De binnenkant wordt daarin niet meegenomen. We willen dat 

de binnenkant van de woning standaard wordt meegenomen in de 

beoordeling voor het onderhoud van woningen. Dit willen we concreet 

meenemen in de prestatieafspraken. Daarbij willen we dat de huurders 

worden betrokken bij het besluitvormingsproces. Er worden individuele 

prestatieafspraken met individuele woningcorporaties gemaakt in plaats 

van collectieve prestatieafspraken met de gehele sector. Hierdoor kan 

de gemeenteraad per corporatie controleren of ook daadwerkelijk nul 

sociale huurwoningen worden verkocht en kunnen slecht presterende 

corporaties op achterstallig onderhoud zich niet meer achter de goed 

presterende corporaties verschuilen. Door individuele prestatieafspraken 

met woningcorporaties te maken, krijgen we meer grip op de behaalde 

doelen en kunnen daarop scherper aansturen. 

Er volgen sancties als die afspraken niet worden  

gehaald of worden nageleefd

Een van de instrumenten van sancties kan de inzet van overheveling 

van beheer zijn. Wanneer het (ernstig) achterstallig onderhoud van een 

dergelijke woning binnen een jaar na melding niet wordt aangepakt, 
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wordt het gehele pand waar de woning in zit onder beheer gebracht bij de 

gemeente. Die vangt dan ook de baten van het pand. Dit blijft het geval 

totdat de oorspronkelijke verhuurder de woning(en) met achterstallig 

onderhoud heeft aangepakt. 

 

Pas dan keert het pand weer terug onder het beheer van de verhuurder.  

Dit instrument wordt ook ingezet bij woningen waar nog loden leidingen 

zitten. Ook deze woningen, inclusief de baten, komen onder beheer van 

de gemeente totdat de verhuurder de loden leidingen heeft vervangen. 

Vocht- en schimmelwoningen gaan we ook preventief tegen door 

voorlichtingsbijeenkomsten te houden in samenwerking met lokale 

bewonerscollectieven. 

Slecht onderhouden woningen worden ook als inzet gezien in de aanpak 

tegen energie-armoede. In Amsterdam zijn er momenteel 100.000 

woningen met enkelglas. Door het aantal na 4 jaar te verlagen naar 

minstens 50.000 en al onze aandacht en inspanningen voor dit doel te 

richten is het met deze simpele aanpak al mogelijk  een grote eerste stap 

te maken om de woningisolatie te bevorderen en energie-armoede flink 

tegen te gaan.  

 

DENK spant zich maximaal in voor  

het behoud van de middenklasse 

Zij komen helaas niet in aanmerking voor sociale huur en de huidige vrije 

sector huurwoningen of koopwoningen zijn te duur voor hen. Deze groep 

is dus klem komen te zitten en verlaat de stad in rap tempo. Voor de 

balans van onze stad is het belangrijk om de middenklasse te behouden. 

Voor deze groep is het daarom belangrijk om in te zetten op gereguleerde 

middenhuur. 

• We bouwen jaarlijks 2250 midden huurwoningen; 

• We regelen voorrang voor Amsterdammers. Woningen tot €1.500,- 

per maand worden gereserveerd zodat onze burgers daar als eerst 

aanspraak op maken; 

• In plaats van een gemeentelijke woningcorporatie op te richten, 

krijgen woningcorporaties een grotere rol in de realisatie van 

middenhuur. De gemeente ondersteunt hen hier actief bij door 

bijvoorbeeld grond goedkoper uit te geven. Corporaties die slechte 

woningonderhoud goed aanpakken worden voorgetrokken; 
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• We garanderen het voortbestaan van middelhuur door deze 

(eeuwigdurend) vast te leggen in de erfpachtcontracten. 

Leegstand pakken we voortvarend aan

We geven pandeigenaren maximaal 1 jaar om hun woningen te verhuren. 

Dan zullen boetes volgen. Indien het beeld over de hele stad is dat 

het niet werkt, dan nemen we de woning in eigen beheer over.  De 

gemeente zorgt dan voor de opknapbeurt en verhuur van de woningen. 

De pandeigenaar kan tegen vergoeding van de gemaakte kosten, 

inclusief beheerkosten, het pand weer onder eigen beheer terugkrijgen. 

Uiteraard met behoud van de aangegane huurcontracten. Leegstaande 

kantoorpanden ondergaat hetzelfde lot, tenzij de pandeigenaar het 

kantoorpand binnen een bepaalde periode start met de transformatie 

van kantoor naar woningen. Er komt een maximale termijn waarin de 

pandeigenaren aan de voorwaarden moeten hebben voldaan om hun 

pand weer terug te krijgen. Wordt die termijn verstreken, dan wordt een  

onteigeningstraject ingezet. 

DENK wil betaalbare koopwoningen,  

de woningprijzen moeten dus om laag

Er wordt nu een opkoopbescherming ingevoerd, waarbij de koper het 

pand pas na vier jaar mag verkopen. DENK wil deze opkoopbescherming 

verder uitbreiden door de verkoop van woningen enkel aan particulieren 

toe te laten en verkochte woningen niet meer het huursegment op mag 

komen. Daarnaast moet een ieder die een woning koopt, voldoen aan de 

woonplicht – zonder uitzondering. DENK wil deze algemene woonplicht 

invoeren voor zowel nieuwe als bestaande bouw. Daardoor kan een 

instituut geen woningen meer kopen en blijft het in bezit van burgers 

die aan de woonplicht kunnen voldoen. Woningen zijn immers om in te 

wonen. Verder moet het puntensysteem bepalend zijn voor 75% van 

de huurprijs van woningen. Investeerders mogen enkel huurwoningen 

bouwen in de verhouding 60% sociale huur, 30% middenhuur en 10% 

vrije sector om te verhuren. Opkopen van woningen door investeerders 

behoor tot het verleden. Ook mogen gekochte woningen niet meer 

worden verkamerd of verhuurd. Verhuur van woningen wordt zoveel 

mogelijk alleen door woningcorporaties en commerciële verhuurders 

met meerdere panden gedaan. Verder starten we met sociale koop om 

Amsterdamse starters uit een lage of middeninkomensklasse voorrang te 

geven op goedkope koopwoningen (naar Zaans voorbeeld). Deze sociale 
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koopwoningen blijven in bezit van de gemeente Amsterdam en kunnen 

alleen doorverkocht worden aan (toekomstige) starters uit dezelfde 

inkomensklassen. Zo beschermen we koopwoningen tegen beleggers en 

behouden we deze woningen voor Amsterdamse starters.   

Parasiterende investeerders en beleggers op de woningnood  

weren wij

We maken daarin geen onderscheid tussen een internationale of 

nationale oorsprong. De gemeente moet zoveel mogelijk bouwgrond 

verwerven door middel van haar voorkeursrecht. Hiermee kan ze 

speculatie van de bouwgrond tegengaan. Daarnaast willen we de 

mogelijkheden onderzoeken om de grond binnen de ring in Amsterdamse 

handen te krijgen. Het kan niet zo zijn dat alleen van  woningbezitters 

buiten de ring waardevermeerdering worden afgeroomd door de 

gemeente en dat de binnenstad hiervan buiten schot blijft. In wijken met 

veel ruimte zoals in Nieuw-West, Noord en Zuidoost is er nog voldoende 

plek voor ontwikkeling. Dat kunnen extra huizen zijn, een speelplaats 

of groen voor ontspanning en rust. De bewoners krijgen hierbij 

eigenaarschap om zelf voorstellen aan te dragen.  

 

DENK gaat óók bouwen vóór grote gezinnen.

Bij de meeste gezinswoningen wordt uitgegaan van in totaal vier 

gezinsleden. Dat is niet altijd een gegeven in Amsterdam. Daarom wil 

DENK méér gezinswoningen van minimaal 80 m2 die geschikt zijn voor 

families met méér dan twee kinderen.  

Renteloos woningen kopen gaat tot de mogelijkheden behoren

Duizenden huishoudens willen een woning kopen, maar uit principiële 

en/of religieuze redenen géén hypotheek met rente aannemen. DENK 

wil dit mogelijk maken dat óók deze burgers een woning kunnen kopen 

conform hun normen en waarden. Hierdoor zullen er ook duizenden 

woningen vrijkomen wat de doorstroming ten goede zal komen.  

Dit kunnen wij mogelijk maken met de volgende opties: 

• Middels sociale koop (zie hierboven) betaalbare koopwoningen vanaf 

€150.000,- aanbieden met een rentevrije starterslening;  

• Als gemeente zelf woningen op te kopen te komen, door een 

gemeentelijk woningbedrijf op te richten, en vervolgens verkopen we 

deze betaalbare woningen door via een huurkoopconstructie; 
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• Afspraken te maken met woningcorporaties om dergelijke woningen 

óók te verkopen in een huurkoopconstructie; 

• Het oprichten van een wooncoöperatie te vergemakkelijken, daarbij 

geven we korting als gemeente op de grond én bieden we een 

renteloze starterslening aan om deze vorm van wonen betaalbaar te 

houden. 

DENK staat voor een eerlijk en transparant erfpachtsysteem

Erfpacht is momenteel niet transparant, niet eerlijk en niet duidelijk. 

Tegelijkertijd is het een goed instrument om de welvaart te verdelen. 

Ook kan het goed ingezet worden als middel tegen speculatie en slecht 

onderhoud van huurwoningen in de private sector. Daarvoor moeten 

de regels wel vooraf duidelijk en te volgen zijn. Maar dat mag niet door 

woningeigenaren op de kosten te jagen. Daarom gaan we in gesprek 

met belanghebbenden om een erfpachtsysteem te creëren waar alle 

betrokkenen zich in kunnen vinden.

Woningmarktdiscriminatie wordt actief  

opgespoord en bestreden

Met lokklanten en mystery guests stellen we vast wie discrimineert. 

Daarover voeren we een stevig gesprek met de verhuurder of makelaar 

en bij herhaling dienen we aangifte in van discriminatie. Verder zetten 

we het nog in te voeren vergunningenstelsel voor verhuurders in om 

woningmarktdiscriminatie te bestrijden bij commerciële verhuurders.  

 

Huisvesting van (internationale) studenten doen we 

gezamenlijk met de universiteiten en hogescholen

Deze zijn eigenlijk primair verantwoordelijk voor de huisvesting van – 

vooral internationale – studenten. Disputen en studentenverenigingen 

kunnen ook daarbij worden betrokken. We kijken met onze regionale 

partners of we op korte termijn zoveel mogelijk (internationale) studenten 

elders kunnen huisvesten, bijvoorbeeld in regiogemeenten zoals 

Almere. Op de lange termijn werken we aan meer betaalbare en tijdelijke 

woningen voor (internationale) studenten. De verkamering van woningen 

blijven we begrenzen op maximaal 3 inwonenden om de rechten als 

huurder van deze vaak kwetsbare studenten te kunnen waarborgen.  

De woningdelersvergunning blijven we dus handhaven aan de voorkant. 

Het uitsluiten van internationale studenten van een kamer of woning is 

óók discriminatie. Dat accepteren we niet en pakken we net zo hard aan. 

Zeker als disputen hierin een rol blijken te spelen.
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7 Leefbare wijken voor iedereen 
Sommige partijen spreken nog steeds van een ‘dreigende tweedeling in onze stad’. De harde realiteit 
is: die is er al. Dat manifesteert zich in de coronacrisis door onder meer de hoge armoedecijfers, 
veiligheidsproblematieken en de lage opkomstcijfers bij verkiezingen. De Amsterdamse ring A10 
symboliseert die grens tussen de twee verschillende werelden, alhoewel er binnen de ring ook wijken 
zijn waar deze (meervoudige) problematiek spelen. Om Amsterdam weer een ongedeelde stad te maken, 
kiezen wij ervoor om een generatielang structureel te investeren in de achtergestelde wijken – en daarmee 
vergroten we de ring van inclusie naar die buurten die tot voorheen achtergesteld werden. 

De gemeente moet inclusief communiceren

De coronacrisis liet zien dat overheidscommunicatie grote beperkingen 

kent. De groepen die voorlichting het hardst nodig hadden, werden 

niet bereikt. DENK hierbij aan laaggeletterden, meer- of anderstaligen 

en analfabeten. Hierdoor ontstond er ruimte voor desinformatie met 

alle gevolgen van dien. Maar het probleem is veel breder: ook op 

andere domeinen zien we dat bepaalde groepen burgers niet bereikt 

worden. Dat is geen eenvoudige taak. Daarom stelt DENK een team 

van communicatieprofessionals voor dat zich voltijd gaan buigen over 

de vraag hoe en op welke wijze de gemeente deze moeilijk bereikbare 

groepen wél kan bereiken. Burgers moeten daarbij de optie krijgen 

om hun overheidsinformatie op een voor hun toegankelijke manier te 

ontvangen, dat mag dus ook in simpeler Nederlands, in een andere taal, 

audio en/of meer visueel.

DENK realiseert leefbare wijken voor iedereen met de volgende maatregelen:



DENK is vóór een integrale wijkenaanpak

Daarvoor komt een Wethouder Wijkenaanpak die verantwoordelijk wordt 

voor alle inspanningen om de achtergestelde gebieden te ondersteunen. 

De diverse Masterplannen – die we structureel gaan financieren – en 

ontwikkelbuurten worden opgenomen in deze portefeuille. Zo behouden 

we het overzicht van alle (lopende) plannen en committeert een 

wethouder zich volledig tot deze aanpak.  

DENK is voor generatielang investeren in de  

achtergestelde wijken

We geven extra aandacht en geld aan de achtergestelde wijken van 

Amsterdam.  We vergroten de leefbaarheid, veiligheid, sociale cohesie 

en kwaliteit van de woningen. We werken daarbij samen met lokale 

organisaties, bewonerscollectieven en sleutelfiguren om die mensen te 

bereiken die de hulp het hardst nodig hebben. We zijn herkenbaar en 

zichtbaar wekelijks aanwezig op elk plein of drukke straat in de buurt, 

zodat de mensen ons fysiek weten te vinden op korte afstand van hun 

huis.  Met de partners uit de wijk – van scholen tot woningcorporaties 

– spreken we af om niet één raadsperiode, maar een generatielang te 

investeren. Dat doen we door te schuiven met de budgetten, waarbij 

het zwaartepunt van het gewicht komt te liggen op de achtergestelde 

wijken.  Daarop aanvullend stimuleren we de wijkeconomie. We zetten 

zoveel mogelijk opdrachten uit waarbij bedrijven en organisaties uit de 

wijk voorrang krijgen.  We geven lokale ondernemers voorrang op (inter)

nationale bedrijven die naar onze stad komen. Hiermee trekken we geld 

en investeringen uit de private sector. De gemeente stimuleert cultuur- 

en kunst in de wijken door de cultuursubsidies inclusiever te maken. 

Cultuurorganisaties buiten de ring krijgen meer kansen door betere 

subsidiëring in de wijken. Daarnaast moedigen we uit de deur werken 

voor ambtenaren aan, met name in de lokale buurthuizen. 

Criminaliteit en onveiligheid pakken we aan  

met de volksgezondheids-aanpak

In de volksgezondheidsaanpak wordt criminaliteit aangepakt zoals een 

infectieziekte. Bij jeugdgeweld bijvoorbeeld wordt de hele buurt betrokken 

om het te voorkomen gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke 

inzichten. We betrekken jeugd-, maatschappelijke en welzijnswerkers, 

lokale ondernemers en bewonerscollectieven om kwetsbare jongeren 

te helpen in samenwerking met hun ouders. Daarnaast zetten we 

de straatcoaches om in buurtcoaches, die als verlengstuk van de 
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wijkagent gaan opereren. Zij zijn dagelijks in de wijk aanwezig en zijn 

het eerste aanspreekpunt voor problemen in de buurt waaronder ook 

wijkverloedering. Indien zij deze kunnen oplossen door bijvoorbeeld 

overlast gevende jongeren aan te spreken, dan doen zij dat. Wanneer 

dat niet mogelijk is, rapporteren en schakelen zij de politie, handhaving 

en of jongerenwerker in. Voor deze aanpak is het nodig om constant 

herhaaldelijk wetenschappelijk onderzoek doen om het probleem 

helder te hebben, zodat we duidelijk definiëren van de oorzaken van 

het probleem en hoe kunnen deze voorkomen worden. Zo kunnen we 

tijdig op basis van deze kennis interventies ontwikkelen en bij succes 

de maatregelen uitbreiden. Tot slot geven agenten en professionals aan 

dat de term ‘ondermijning’ te abstract is en dat het zelfs contraproductief 

werkt. Daarom spreken we weer van ‘georganiseerde misdaad’. 

De aanpak van de binnenstad mag niet leiden tot een 

waterbedeffect naar de rest van de stad

Bij de invoering van maatregelen om de drukte en overlast in de 

binnenstad te reguleren mogen de problemen niet verschuiven naar 

buiten de binnenstad. Dit overloopeffect nemen we nadrukkelijk mee in 

onze overwegingen. Wanneer er toch effecten zijn die de problemen in de 

achtergestelde wijken vergroten, dan stemmen wij niet in. DENK daarbij 

aan het parkeerbeleid en het drugs- en alcoholbeleid in de binnenstad 

en de verplaatsing van deze problemen naar gebieden waar kwetsbare 

jongeren makkelijker worden verleidt.

 

De drukte in de binnenstad blijft wel een punt van zorg. Toeristen blijven 

echter nog steeds welkom in de stad en we maken daarbij geen vals 

onderscheid tussen ‘budgettoeristen’ en ‘kwaliteitstoeristen’. Ook mensen 

met een kleine portemonnee zijn hier welkom. Maar om de drukte 

aan te pakken verspreiden we de toeristen over de stad en de regio 

daarbuiten, zetten in op vermindering van het aanbod van drugs, alcohol 

en sekswerkers. We voeren een zero tolerance-handhavingsbeleid in het 

centrum we voorkomen dat de verspreiding terecht komt in de buurt van 

woonwijken. 

Burgers krijgen een grotere rol bij nieuwe 

bestemmingsplannen

We kijken wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving als het gaat 

om wonen, publieke voorzieningen en vervoer en betrekken daarbij 

uitdrukkelijk lokale bewoners(collectieven). We reserveren ruimte (in 



bestemmingsplannen) voor initiatieven van burgers. Deze toetsen we 

wel vóóraf op haalbaarheid, mogelijke uitsluiting en toegankelijkheid. 

Bewoners krijgen daarnaast een grotere stem om meer invloed te uiten 

op nieuwe ontwikkelingen in hun wijk. We kijken samen met de buurt 

naar de invulling van winkelleegstand. De bewoners krijgen daarmee 

een stem in wat voor soort winkels zij graag daarin willen zien. Op deze 

manier krijgt de burger meer regie over zijn eigen buurtveranderingen en 

vergroten we de onderlinge verbondenheid in de wijk.  

De voorzieningen in de achtergestelde wijken komen terug 

DENK aan de lokale bibliotheek waarop is bezuinigd of lokale spreekuren 

onder meer in buurthuizen. We maken geld vrij om deze terug te laten 

keren voor zover die al zijn verdwenen. Ook houden we de lokale sport, 

vrijetijdsbesteding en cultuuraanbod in de wijk betaalbaar en toegankelijk 

voor de bewoners. Samen met het Juridisch Loket kijken we naar een 

betere locatie in de stad, die beter bereikbaar is met idealiter een gratis 

parkeervoorziening of regelmatig spreekuren kan houden in buurthuizen. 

Daarnaast herinrichten we de openbare ruimte zodanig dat publieke 

voorzieningen binnen maximaal 15 minuten afstand – al dan niet te voet, 

per fiets of OV – bereikbaar zijn voor alle burgers.

Hoewel we al goede stappen hebben gezet naar eeuwige grafrust 

binnen Amsterdam, willen we deze nog verder uitbreiden en lobbyen 

we voor een gemeentelijke begraafplaats dat voornamelijk bestaat 

uit eeuwigdurende grafrust. In nieuwe gebiedsontwikkelingen 

houden nadrukkelijk rekening met het opnemen van gebedshuizen in 

bestemmingsplannen.

 

Verder zorgen we voor een goede verhouding van woningbouw en groen. 

Parken, bomen en groen zorgen voor ontspanning en rust, maar zijn ook 

plekken van ontmoetingen en verbindingen. We koesteren deze plekken 

en zorgen ervoor dat er genoeg groene ruimte is  

voor iedereen. 

We voorkomen verloedering van de buurt

We blijven inzetten op het voorkomen van straatafval en handhaven 

streng daar waar het nodig is. Bij de groei van de stad en bij de 

verspreiding van de drukte van toerisme is een schone stad een 

belangrijke opgave. Daarmee voorkomen we het voorkomen van overlast 

gevende dieren. Buurten die nu al last hebben van overlast gevende 

dieren bestrijden die wel met voorrang.
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8 Werk en Inkomen voor iedereen
Een zekere baan voor een goed loon moet voor iedereen realistisch zijn.  
De gemeente heeft bij DENK een belangrijke taak om dit te stimuleren.  
Voor diegenen, met of zonder werk, die in armoede terecht zijn gekomen,  
wil DENK dat de gemeente solidair is. DENK accepteert geen armoede in  
onze gemeente.

We vergoeden witgoed voor de werkende  

armen en middenklasse

Het wettelijk sociaal minimum (WSM) is gesteld op iets meer dan 

€1.200,- per maand. Veel huishoudens die in geldnood verkeren, komen 

hierdoor niet aan in aanmerking voor de armoederegelingen (die gelden 

voor 120% van bovengenoemd wettelijk sociaal minimum). Wij maken de 

witgoed-regeling mogelijk voor huishoudens tot 250% van het wettelijk 

sociaal minimum, aangezien dit een grote uitgave is die de meeste 

burgers meestal verrast én zij het niet alleen kunnen bekostigen. Daarom 

investeren we extra in deze regeling voor een grote groep.  

€200,- compensatie voor de gestegen energierekening

Lage inkomensgroepen worden geconfronteerd met soms wel een 

verdubbeling van de energierekening. Amsterdammers met een 

inkomen tot 130% van het WSM gaan daarom aanspraak maken op een 

energiecompensatie van maximaal €200,- als zij te kampen hebben 

met energie-armoede. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden 

om een collectieve energiecontract af te sluiten (net zoals bij collectieve 

zorgverzekering), waardoor lagere inkomens extra korting kunnen 

ontvangen op hun rekening.

 

DENK realiseert werk en inkomen voor iedereen met de volgende maatregelen:
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Het bijstandsbeleid moet menswaardiger

Het bijstandsbeleid dient uit te gaan van een positief mensbeeld: de 

bijstandsgerechtigde is niet een potentiële fraudeur die met achterdocht 

bejegend moet worden, maar heeft recht op een uitkering om in zijn 

of haar levensonderhoud te voorzien én verdient een menswaardige 

behandeling. Bijstandsgerechtigden worden vaak gewezen op hun 

plichten als ontvanger, maar niet op hun rechten. Ook vrezen ze vaak 

de gevolgen voor hun uitkering als ze te veel vragen zouden stellen. 

Dit hoort niet. De begeleiding van bijstandsgerechtigden maken we 

daarom gelijkwaardiger: de bijstandsgerechtigde mag ook zijn stem 

uitoefenen zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. Tenslotte 

hebben bijstandsgerechtigden het recht op een uitkering en zouden niet 

onder druk mogen worden gezet om te gaan werken of te participeren. 

De tegenprestatie en taaleisen voeren we niet in. Bijverdienen blijft 

(beperkt) mogelijk. En uitstroom uit de bijstand realiseren we door 

als gelijkwaardige partner gezamenlijk te kijken naar de realistische 

mogelijkheden en niet door ongeschikte banen aan hen op te leggen. 

Daarnaast voeren we een uitgebreide proef uit met het basisinkomen 

(verderop meer daarover). 

 

We maken gebruik van de uitzonderingsregels van de kosten-delersnorm 

om deze niet toe te passen en blijven hard lobbyen voor het schrappen 

van deze boete voor samenwonen. Zeker als wij als overheid tekort 

schieten om hen van een eigen woonruimte te kunnen voorzien. 

Omdat we uitgaan van vertrouwen in de burger schaffen we het Meldpunt 

Bijstandsfraude af. Mede omdat de gemeente reeds over voldoende 

mogelijkheden bezit om fraude op te sporen en aan te pakken en het 

enkel wantrouwen en achterdocht bij de bijstandsgerechtigde creëert 

jegens de overheid en hun mede-Amsterdammers. We ontwikkelen een 

app waarmee bijstandsgerechtigden inzage krijgen in hun verrekeningen 

en vorderingen. Dit zorgt ervoor dat zij aan het eind van de maand niet 

verrast worden door enorme vorderingen vanuit de gemeente.

Dak- en thuislozen maken soms meer kosten dan reguliere 

bijstandsontvangers, maar ontvangen desondanks minder  

uitkering. De uitkering van hen maken we rechtvaardiger.  

Tot slot: bijstandsgerechtigden ouder dan 50 jaar hoeven niet  

meer te solliciteren. 
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Schuldenaren krijgen een schone lei

Schuldenaren die niet in staat zijn om hun schulden terug te betalen, 

moeten worden geholpen aan een schone lei. We maken het makkelijker 

voor burgers in schulden om in de schuldhulpverlening terecht te 

komen en intensiveren de schuldenaanpak. We gaan schulden zo vroeg 

mogelijk proberen te voorkomen en Denken met de schuldenaren mee 

om deze op te lossen. Dit doen we  door de zogeheten pauzeknop uit te 

breiden, maar ook door een gemeenschappelijk, sociaal incassobeleid 

te voeren met andere overheden. Overheidsschulden worden pas inbaar 

als er een uitzicht is op een schuldenvrije positie en worden zo mogelijk 

kwijtgescholden. Daarnaast zorgen we dat overheidsschulden niet 

opstapelen en schorten factureringen vanuit de overheid op. Als overheid 

zorgen we dat ze niet beginnen met een schuldpositie naar de overheid.  

We zijn daarnaast zeer terughoudend met het overnemen van schulden 

aan derden. Bovenal zetten we onze nieuwe communicatie-aanpak in 

om groepen te bereiken die normaliter niet bereikt worden door  

de gemeente. 

 

 

 

De gedupeerden van het toeslagenschandaal  

ondersteunen we maximaal

Een speciale groep die buiten elke hulp werd gehouden zijn de 

gedupeerden van het toeslagenschandaal. We zien nu pas een tipje van 

de sluier hoever zij nadelig werden behandeld door de overheid en niet in 

aanmerking kwamen voor welke overheidshulp dan ook. Daarom zorgen 

wij ervoor dat elke gedupeerde het recht krijgt op woningurgentie, hulp bij 

problemen rondom uithuisplaatsing van hun kind(eren) en (mentale) zorg 

voor hoelang dat noodzakelijk is. Dat geldt ook voor andere burgers die 

ten onrechte door de overheid zijn aangemerkt als fraudeur. 

Voor financieel laaggeletterden richten we  

betere administratieve hulp in

Men heeft een hbo diploma financiën nodig om alle brieven, toeslagen, 

aanslagen, beschikkingen, contracten enzovoort van de overheid en 

private bedrijven te begrijpen. Samen met sociaal raadslieden kijken we 

hoe de financiële huishoudboekjes van economisch zwakkeren kunnen 

versterken. We helpen hen hoe zij de maandelijkse lasten kunnen 

verminderen en waar het mogelijk is om hun inkomsten te verbeteren; al 

dan niet met behulp van gemeentelijke potjes waar zij recht op hebben. 
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Bij het beheren van de uitgaven wordt ook expliciet gekeken naar 

energiearmoede. Verder vergroten we de digitale zelfredzaamheid door 

meer te investeren in lokale organisaties die burgers hiermee helpen. 

Voedselhulp voor iedereen die het nodig heeft

De voedselbanken hebben de minderbedeelden en de mensen die 

het moeilijk kregen door de coronamaatregelen door de coronacrisis 

geholpen. Wij zijn hun inzet enorm dankbaar. Echter, aangezien de 

behoefte voor voedselhulp aanzienlijk blijft, blijven we de voedselbanken 

steunen op de lange termijn. We werken zoveel mogelijk aan een 

circulaire voedselbehoefte: voedselproducten en -bedrijven gaan 

nauwer samenwerken met elkaar en met de lokale voedselbanken om 

voedselverspilling tegen te gaan én deze te brengen bij de behoeftigen. 

Lokale voedselhulpinitiatieven dienen hierin te worden meegenomen. 

De nieuwe inburgeringswet voeren 

we in lijn uit met de Amsterdamse traditie

We stellen ons dus zeer terughoudend op met het sanctioneren van 

inburgeraars. Daarnaast blijven we lobbyen richting het Rijk voor lagere 

taaleisen voor inburgeringseisen en aanpassing op het beleid dat meer 

gericht is op landen en meedoen in Nederland. Daarnaast gaan we 

nieuwkomers helpen bewustmaken van hun rechten, als bijvoorbeeld 

huurder of werknemer en bij welke instanties zij terecht kunnen voor  

meer hulp.

We experimenteren met het basisinkomen

We houden een proef met 1.000 werklozen van verscheidene 

achtergronden en problematiek; als controlegroep wordt ook 1.000 

alleenstaande ouders meegenomen zonder werk. Proefpersonen 

zijn evenredig verdeeld over de stadsdelen. Zij krijgen een onbelaste 

basisuitkering van ongeveer € 1.500,- zonder enige verplichting. 

Daarnaast worden zij wel halfjaarlijks gemonitord zonder consequenties. 

De proef duurt 4 jaren. Na 4 jaar wordt geëvalueerd wat de sociale en 

economische gevolgen zijn voor de proefpersonen, hun omgeving.  

Ook kijken we naar wat het de samenleving heeft gebracht zonder daar 

een waarde aan te verbinden. Bij succes vergroten we de proef.
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9 Onderwijs voor iedereen
Je wieg bepaalt helaas in grote mate je kansen in het leven. Op wijkniveau zien we grote 
verschillen: in bepaalde buurten ontstaan er elitewijken en in de overige wijken zien we een 
opstapeling van problemen. Vanzelfsprekend heeft dat ook gevolgen voor de kinderen uit  
die wijken. 

Dat uit zich onder meer in grote verschillen in de cito-scores per gebied: in het Centrum en Zuid 
gaat de helft naar het VWO en in delen van Zuidoost en Nieuw-West naar de MAVO. Dit is een 
duidelijke indicatie dat schoolprestaties afhankelijk zijn van een kwalitatief goede school en dito 
leraren, maar ook of de persoonlijke omgeving de leerprestaties van het kind voldoende weet te 
faciliteren. Dit is geen natuurwet, maar het gevolg van politieke verwaarlozing. 

DENK wil daarom extra aandacht en middelen reserveren om deze achterstanden weg te werken.
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Bijles voor elk kind uit de achtergestelde wijken

Het verschil in leerprestaties tussen scholen uit bijvoorbeeld het Centrum 

en Zuidoost laat duidelijk zien dat het groeipotentieel van voornamelijk 

kinderen uit de achtergestelde wijken nog steeds onvoldoende wordt 

benut. Deze achterstanden wil DENK corrigeren door voor elk kind die dat 

nodig heeft uit de achtergestelde wijken bijles gratis te maken. 

Er komt een studiezaal in elke buurt

Lang niet alle scholieren hebben thuis een veilige en stille werkplek om 

te studeren. Deze mogelijkheid wordt reeds geboden door studiezalen, 

maar willen wij zodanig uitbreiden dat er in elke buurt, op 5 minuten 

loopafstand, een veilige leerwerkplek is voor scholieren om rustig te 

kunnen studeren. 

 

 

 

 

 

DENK wil gratis ontbijt voor scholieren

We zien dat er teveel kinderen zonder ontbijt naar school komen. We 

subsidiëren een gratis gezond ontbijt voor die scholen waar er veel 

leerlingen met een hongerige maag aan de lessen beginnen en werken 

we naar een Frans model alwaar gezonde vers gemaakte maaltijden 

worden aangeboden. De kinderen in Frankrijk leren zo al op jonge leeftijd 

om gezond te eten en is vast onderdeel van het curriculum op school. 

DENK wil investeren in het zelfvertrouwen  

van kinderen uit de achtergestelde wijken

Uit onderzoek weten we dat het stellen van hoge verwachtingen positieve 

impact heeft op de schoolcarrière van basisschoolleerlingen. Samen 

met scholen gaan wij daarom samen optrekken met rolmodellen uit de 

buurt. We geven daarmee aan met name leerlingen in de achtergestelde 

buurten de boodschap dat de overheid en onderwijsinstelling hoge 

verwachtingen van hen heeft. We nemen daarin ook goede algemene 

gedragsnormen op school mee. 

DENK realiseert onderwijs voor iedereen met de volgende maatregelen:
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We gaan pleiten voor het verbeteren van basisvaardigheden 

We zien dat een kwart van alle leerlingen de basisschool verlaat met 

een taalachterstand van 2,5 jaar. Deze leerlingen beginnen daarom met 

een achterstand op de middelbare school met ingrijpende consequenties 

voor het verdere verloop van hun (school)carrière. Dit is onacceptabel. 

DENK gaat daarom in alle gremia lobbyen voor basisscholen waar meer 

aandacht gegeven wordt aan het ontwikkelen van algemene ontwikkeling 

en elementaire basisvaardigheden als rekenen en taal.  

 

DENK gaat pestgedrag actiever bestrijden

Op scholen waar (structureel) gepest wordt, zien we dat de directie te 

weinig doet aan het aanpakken van pesten, het verkeerd doet door de 

gepeste leerling te isoleren of verzuimt om het personeel mee te nemen 

in de pestaanpak. De Raden van Toezicht (van de scholen), ofwel de 

RvT, moet bewogen worden om daarin een actievere rol innemen om 

hun directie(s) hierop aan te spreken.  De gemeente, als aansteller 

van personen voor de Raden van Toezicht, moet zelf ook vaker de 

RvT’s aanspreken en controleren op hun toezichthoudende rol. Als 

de gemeente geen signalen ontvangt dat onvoldoende tegen pesten 

wordt opgetreden, moeten we de RvT ‘onder curatele’ kunnen stellen. 

Bij uitblijven van resultaten kan het ontslag van de gehele RvT worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente gaat ook kijken welke 

andere instrumenten kunnen worden ingezet om de school te dwingen 

om effectief op te treden tegen pesten op school. Als blijkt dat de 

maatregelen van de school vooral de gepesten treft, gaat de gemeente 

direct op zoek naar vervanging van de gehele RvT, gevolgd door oneervol 

ontslag van de huidige RvT. 
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DENK pakt het lerarentekort aan

Kinderen mogen niet de dupe worden van het lerarentekort. Elk kind 

heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die wonen in buurten met een 

groot lerarentekort mogen buiten hun gebied op zoek naar een geschikte 

school. Daarbovenop financieren we scholen die bovengemiddeld te 

kampen hebben met leerachterstanden. Maatregelen als woonurgentie 

voor leraren, een parkeerontheffing en een extra toelage op hun 

salarissen gaan met voorrang gelden voor leraren op scholen waar 

het tekort het grootst is. Daarnaast stimuleren we nieuwe en oude 

leraren die in de buurt van de school wonen of goed bekend zijn met 

de buurt om terug te keren. Ook zij mogen dan gebruik maken van de 

stimuleringsmaatregelen voor leraren. De regeling schalen we niet af 

zoals nu het geval is, maar schalen we juist op. Daarnaast dient benoemd 

te worden dat de witte vlucht een sterke rol speelt in het uiteindelijk 

creëren en bestendigen van het lerarentekort. Verder kan het lerarentekort 

niet alleen door de gemeente aangepakt worden: hulp van het Rijk is 

essentieel. Naast extra bonussen op het salaris voor leraren in deze 

achtergestelde wijken, zien wij ook graag een volledig gratis vijfdaagse 

kinderopvang voor de midden- en onderklasse.
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10  Zorg voor iedereen
De gezondheidskloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen is veel 
zichtbaarder geworden door de coronapandemie. De leeftijdsverwachting 
tussen Turkse, Marokkaanse, Ghanese en andere gemeenschappen 
van kleur in vergelijking met witte Nederlanders verschilt nogal. Maar die 
verschillen tekenen zich ook af langs klasse en opleidingsniveaus.  
Daarom is het noodzakelijk meer in te zetten op het verminderen van 
obesitas, een gezonde leefstijl en goede beweging. 

Helaas heeft de gemeente deze gemeen-schappen niet voldoende te 

weten bereiken. Dat moet anders. Wat ook door corona meer in het 

vizier is gekomen, is de eenzaamheid onder jongeren. Door afschaling 

van activiteiten en lockdowns komen jongeren elkaar veel minder tegen, 

zonder dat zij goed begeleid worden om hiermee om te gaan. 

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben de coronamaatregelen bijgedragen aan de verdere 

eenzaamheid van ouderen waarvan we al wisten dat die hier al veel mee 

te maken hadden. Door de coronacrisis in de ziekenhuizen worden vooral 

ouderen en zwakkeren geraakt, omdat veel  noodzakelijke reguliere 

zorg is uitgesteld, zijn de wachtlijsten voor zorg en huishoudelijk hulp 

toegenomen en eisen de bezuinigingen op de (jeugd)zorg hun tol. 

Uiteindelijk moet voldoende en liefdevolle zorg een basisvoorziening  

zijn voor iedereen in de gemeente.



We zetten in om de leeftijdsverwachting te verhogen van de 

lagere inkomensgroepen

Mensen die arm zijn en hooguit een vmbo-opleiding hebben genoten, 

leven ruim zes jaar minder dan theoretisch opgeleiden. Ook hebben ze 

vaker kans op bepaalde ziekten en sterven zelfs baby’s relatief vaker 

rond de geboorte (“perinatale sterfte”) in wijken met meer praktisch 

opgeleiden als in de rijkere delen van de stad. We gooien daarom het 

roer fundamenteel om. Samen met zorgverzekeraars en zorgorganisaties 

spreken we daarom duidelijke kaders en concrete doelstellingen af 

om de leeftijdsverwachting van arme burgers en inkomensgroepen 

te verbeteren. Een hogere leeftijdsverwachting gaat gepaard met 

vermindering van bepaalde ziekten als diabetes, minder overgewicht 

en hogere deelname aan preventieprogramma’s. Door het stellen van 

concrete doelstellingen kan de gemeenteraad de voortgang nauwgezet 

volgen en snel bijsturen indien nodig. 

 

 

 

DENK komt met een actieplan voor de vergrijzing van kleur 

De eerste generatie expats uit landen zoals Turkije en Marokko zijn 

inmiddels aardig op leeftijd. Het is een groep die over het algemeen 

de Nederlandse taal niet voldoende beheerst, met weinig sociale 

contacten en wonen in slechte woningen die vaak niet passend zijn bij 

de oude leeftijd en validiteit. DENK wil deze groep zo volledig mogelijk 

in beeld krijgen en hen maximaal ondersteunen met de bestaande 

voorzieningen. Tegen eenzaamheid onder ouderen, in het bijzonder die 

met een expatachtergrond, stimuleren we geclusterd wonen. Zo komen 

ze meer in contact met elkaar en voorkomen we (ernstige) eenzaamheid. 

We zoeken naar oplossingen binnen de bestaande woningvoorraad. 

Binnen dit verband bouwen we meer seniorenwoningen. Dat kan 

ook door de mantelzorgers erbij te betrekken. DENK daarbij aan 

meer aanleunwoningen, waarbij we het makkelijker maken om 

woningaanpassingen te doen. Mantelzorgers blijven we ondersteunen 

door hen niet te korten op de bijstandsuitkering (indien van toepassing) en 

versimpelen we de mogelijkheid om een parkeervergunning  

aan te vragen.  

DENK realiseert zorg voor iedereen met de volgende maatregelen:
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DENK wil verzorgingstehuizen vóór etnische minderheden 

Hoe ouder mensen worden, hoe meer zij teruggrijpen naar de 

gewoonten en gebruik van hun jongere jaren. Dit geldt des te meer 

voor dementerende ouderen. Daarom is  cultuursensitieve zorg van 

levensbelang. DENK wil dat faciliteren door verzorgingstehuizen mogelijk 

te maken voor bijvoorbeeld ouderen van Turkse, Marokkaanse en/of 

Ghanese komaf.   

Ongezond voedselaanbod ontmoedigen we

Net als coffeeshops willen we ook geen snackbars in de buurt hebben 

van scholen. Ook wordt de openbare ruimte standaard rookvrij met 

hier en daar enkele rookzones. De slijterijen en het sigarettenaanbod 

verminderen we aanzienlijk in de stad en in de buurt van scholen 

verdwijnen deze helemaal. 

 

Daarnaast stimuleren we kinderen om hen te laten sporten in 

clubverband. Ook de frequentie om te sporten moet omhoog. 

Inschrijvingen voor sportactiviteiten en clubs moeten kunnen 

plaatsvinden op school. Hiermee proberen we actief de schermtijd bij 

kinderen te verminderen en beweging te stimuleren. Het gebruik van 

lachgas blijft overal verboden. 

DENK verbetert de zorg

We kiezen niet voor de laagste prijsaanbieders van thuiszorg, maar voor 

de beste kwaliteit van thuiszorg; daarnaast bepaalt niet de gemeente, 

maar de arts of iemand thuiszorg nodig heeft en in welke mate. In de 

jeugdzorg pakken we instellingen aan die kinderen geen veilige zorg 

kunnen bieden. Misbruik en mishandeling van kinderen wordt hard 

aangepakt; de gemeente doet aangifte hiervan tegen de instelling bij de 

politie wanneer hier melding van wordt gemaakt door derden. Gelden 

kunnen worden teruggevorderd en de gemeenteraad moet opnieuw 

toestemming geven om gelden voor besteding bij deze instelling vrij 

te geven. De wachtlijsten in de huishoudelijke hulp korten we zoveel 

mogelijk in. We investeren daarom extra in deze hulp en blijven lobbyen 

naar het Rijk voor meer middelen. De uitvoerders van aanvullende 

ouderen- en gehandicaptenvervoer moet aan de verwachtingen voldoen. 

Bij een bepaald percentage niet behaalde doelstellingen kan het contract 

kosteloos worden verbroken. Verder doorbreken we taboes over het 

accepteren van mentale zorg en hulp. Dat geldt ook voor slachtoffers van 

huiselijk geweld of uitbuiting. We intensiveren campagnes om hen beter 

te benaderen en hen te helpen met hun zelfhulp en aangifte als dat moet. 



We stimuleren het aanleggen van hartstarters

Overal in Amsterdam dienen er hartstarters (ofwel automatische externe 

defibrillator) te zijn. Met dit draagbaar toestel kunnen levens gered 

worden wanneer er sprake is van een hartstilstand. DENK gaat zich 

inzetten op een dergelijke hartstarter binnen maximaal 5 minuten radius. 

Burgers met een AED krijgen een tegemoetkoming in de kosten van de 

daarmee gepaard gaande EHBO cursus en de herhaalcursussen. 

 Zorg voor iedereen   47 



48   Verkiezingsprogramma DENK Amsterdam 2022 – 2026

11  Democratie en barmhartigheid voor iedereen 

De Amsterdamse democratie
Een geloofwaardige overheid begint bij een democratische overheid die niet alleen luistert 
naar de burger, maar ook ruimte laat voor initiatieven voor de burger. Om dat mogelijk te 
maken, is vertrouwen in de kracht van de burger nodig. Die kunnen zich ook verenigen in 
bewonerscollectieven. Daarom werken wij naar een overheid die transparant is, vertrouwen  
heeft in de burger en bereid is om macht te delen.  

Bewoners en hun collectieven ziet DENK als  

gelijkwaardige partners

We geven bewonerscollectieven een betere positie om gelijkwaardig 

met de overheid opdrachten in de buurt uit te voeren. We leggen deze 

infrastructuur stadsbreed aan, waardoor er in elke buurt de mogelijkheid 

ontstaat om een dergelijk buurtplatform op te zetten. We zetten in op de 

ondersteuning van de netwerken die reeds in de buurten bestaan en die 

maatwerk kunnen leveren per buurt. Bewonerscollectieven die zichzelf 

reeds bewezen hebben, hoeven zich niet herhaaldelijk te bewijzen om 

in aanmerking te komen voor incidentele subsidies. Deze goedkeuringen 

zijn geldig voor 4 jaren en dienen opnieuw worden ingediend op de 

helft van elke raadstermijn. We sturen niet meer op prestaties, maar op 

verantwoording. Bewonerscollectieven krijgen kaders mee waarbinnen 

zij hun activiteiten kunnen ontplooien. We laten ze vrij in hoe ze dat 

verder doen. Om dit mogelijk te maken, reserveren we structureel een 

deel van het stadsdeelbudget voor bewonerscollectieven. Ook is het 

DENK realiseert democratie en barmhartigheid voor iedereen met de volgende maatregelen:



belangrijk om een cultuur binnen de gemeentelijke organisatie te creëren, 

waarin de ambtenaar die als opbouwwerker bezig is het vertrouwen 

geniet van de leiding om bewonerscollectieven goed te ondersteunen. 

Een foutje maken mag, ambtenaren zijn tenslotte menselijk. Er wordt 

vanzelfsprekend wél ingegrepen wanneer er structureel misstappen 

worden begaan of als er sprake is van intentionele fraude. 

We faciliteren kinderopvang voor actieve buurtbewoners

We zorgen ervoor dat alle buurtbewoners die actief willen zijn in de buurt, 

toch kunnen participeren. Voor hen die dat niet kunnen vanwege de zorg 

voor hun kinderen, kijken we naar gratis kinderopvang in de buurt.  

De transparante overheid werkt aan vertrouwen en integriteit

Vertrouwen van de burger krijg je door open en eerlijk te zijn. Op initiatief 

van DENK is het integriteitsbeleid reeds aangescherpt. Wij blijven deze 

ontwikkelingen volgen en zien toe op het verbeteren van de integriteit, 

zoals de klokkenluidersregeling. Ambtenaren dienen niet ontmoedigd te 

worden vanwege de beperkte beschermingsregelingen. We maken ons 

sterk voor ontslagbescherming van klokkenluiders. De WOB-procedures 

gaan we verbeteren. Te vaak en te onpas worden persoonlijke of geheime 

informatie gebruikt als reden om documenten niet te openbaren of zwart 

te lakken. Wij passen daarom de regeling zodanig aan dat niet hele 

pagina’s en alinea’s zwart gelakt hoeven te worden. Herleidbaarheid 

blijven we voorkomen. Desondanks dienen WOB-verzoeken maximaal 

geopenbaard te worden en vooral ook binnen de wettelijke termijnen 

publiekelijk gemaakt worden. Burgers moeten bij een ontvangen brief 

een persoonlijke afzender te zien krijgen zodat zij een mens kunnen 

spreken en niet het systeem wanneer er iets niet klopt of vragen hebben 

over hetgeen hen is toegezonden. In buurten waarin de overheid wordt 

gewantrouwd is het belangrijk dat de Gemeente fysiek dichtbij en 

laagdrempelig toegankelijk is. Door herkenbare voorzieningen op pleinen 

en drukke straten in de buurt te realiseren maakt de gemeente zichzelf 

toegankelijk, laagdrempelig en vindbaar. 

Stadsdeelcommissieleden krijgen significant  

meer mogelijkheden

In het huidige stelsel zijn de stadsdeelcommissieleden zeer beperkt in 

hun invloed die zij kunnen hebben in hun stadsdeel. Ondanks het feit 

dat juist zij dichterbij de burger staan, eerder en preciezer weten wat er 

zich afspeelt in de buurt, waar behoefte aan is en de impact overziet van 

het stadsbeleid dat de buurt overkomt. Zij kunnen enkel de onvrede van 

burgers naar voren brengen zonder dat zij kunnen ingrijpen. Ook burgers 
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zijn daar inmiddels achter en vindt er veel minder inspraak plaats in de 

stadsdelen en veel meer in de centrale stad. Daarnaast is het voor de 

gemeenteraad onvoldoende mogelijk om het Dagelijks Bestuur in het 

stadsdeel behoorlijk te kunnen controleren. Daarom willen we dat de 

stadsdeelcommissies die bevoegdheid krijgen gedelegeerd. Het beleid 

dat wordt gevoerd door het Dagelijks Bestuur kan dan uitvoerig worden 

gecontroleerd, gecorrigeerd en in bijzondere gevallen zelfs ongedaan 

gemaakt door de stadsdeelcommissieleden. We stellen budgetten met 

brede kaders ter beschikking aan de stadsdeelcommissies die zij binnen 

die kaders naar eigen inzicht kunnen besteden en ten uitvoer aanbieden 

aan het Dagelijks Bestuur waarvan de voortgang en het resultaat wordt 

gecontroleerd door de stadsdeelcommissieleden zelf. Om hen te helpen 

bij hun bredere taken en uitvoering krijgen zij ook meer en betere steun 

vanuit de lokale griffie en stadsdeelambtenaren. 

De publieke voorlichting van en over de raad moet beter 

Op initiatief van DENK is de ‘Dagmail’ – het dagelijkse overzicht 

van beleidsstukken voor de raadscommissies en de gemeenteraad 

– openbaar geworden én kunnen burgers zich erop abonneren om 

op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van hun gemeente. 

Maar dit is nog onvoldoende. De raadsinformatie is ondoorzichtig en 

daarmee niet inclusief genoeg. We stellen daarom een burgerpanel in 

(bestaande uit een divers gezelschap, waaronder ook laaggeletterden, 

visueel beperkten, anderstaligen, enzovoort) dat gaat onderzoeken 

hoe toegankelijk de raadsinformatie is en komt met aanbevelingen ter 

verbetering.  We ontwikkelen een Raads020-app geïnspireerd op de 

Tweede Kamer-variant ‘Debat Direct’, zodat burgers de raad beter kunnen 

volgen. We experimenteren ook met roulerende commissievergaderingen 

door de stad, om te kijken of het leidt tot meer zichtbaarheid en 

betrokkenheid van burgers buiten het centrum. 

De Amsterdamse democratie blijft zich vernieuwen

Landelijk is het debat gaande over macht en tegenmacht, over het 

functioneren van onze parlementaire democratie. De Europese 

Commissie voor Democratie door Recht oordeelde hard over de 

gebrekkige democratie van Nederland en de houding van de overheid 

die geen verantwoording aflegt. Maar ook in Amsterdam kennen we 

casussen die vragen oproepen over de macht en tegenmacht en de 

bestuurscultuur. Zo waren de zaken Ait-Taleb,  het Cornelius Haga 

Lyceum en de Amsterdamse brandweer, waarbij de raad – met 

uitzondering van DENK – het naliet om haar controlerende functie naar 

behoren uit te voeren. We laten daarom een onderzoek uitvoeren naar de 



werking van de Amsterdamse democratie en of de macht en tegenmacht 

voldoende functioneert. In ieder geval lobbyen we richting het Rijk om 

lichtere varianten van een raadsenquête mogelijk te maken, waarvoor niet 

een raadsmeerderheid nodig is. Maar minimaal een derde voldoende is 

voor een lichter onderzoek. Zo doorbreken we de numerieke macht van 

de coalitie om broodnodige onderzoeken mogelijk te maken.  Daarnaast 

steunt DENK deelname aan bovenlokale besturen ten behoeve van 

de regionale samenwerking zoals de Metropool Regio Amsterdam 

en de Vervoersregio Amsterdam. Maar dit mag nooit ten koste gaan 

van de democratische controle binnen de verschillende gremia die zij 

vertegenwoordigen. 

De Amsterdamse barmhartigheid

Amsterdam is de stad van vrijheid en gelijkheid, maar er is ook een 

schaduwkant. Best veel Amsterdammers komen door hun status 

officieel niet in aanmerking voor overheidshulp en hebben geen 

democratische rechten. Dat maakt deze groep extra kwetsbaar voor 

uitbuiting. Dit geldt des te meer voor arbeidsmigranten en in het bijzonder 

ongedocumenteerden. DENK staat pal voor de mensenrechten van 

elke burger en nog meer voor die van de meest kwetsbaren. Wij roepen 

Amsterdam daarom uit tot uitbuitingsvrije stad en doen er alles aan om 

elke burger van bescherming te voorzien. 

Amsterdamse ongedocumenteerden  

zijn eveneens Amsterdammers

En daarom genieten zij de barmhartigheid en bescherming van de 

gemeente. De barmhartige stad zorgt ervoor dat we ons maximaal 

inspannen om hen van een menswaardig bestaan te voorzien. We 

gedogen daarom als geconstateerd wordt dat zij doen aan onderhuur. 

We blijven daarom aandacht hebben voor hun benarde positie en 

lobbyen voor een generaal pardon voor alle ongedocumenteerden. 

Daarnaast brengen we deze diverse groep zo goed mogelijk in kaart, 

zodat inzicht wordt verkregen in de omvang en de specifieke hulpvragen 

van de verschillende subgroepen binnen de ongedocumenteerden. 

Verder moet de registratie van staatlozen sneller en accurater. We zetten 

daarom in op een grotere bewustwording binnen onze gemeentelijke 

afdeling Burgerzaken zodat staatlozen beter geholpen kunnen worden. 

We houden ook rekening met het gebrek aan documentatie van 

ongedocumenteerden bij de geboorteaangifte en erkenning van kinderen. 

Daarnaast lobbyen we bij het Rijk dat staatloze kinderen die zijn geboren 

op Nederlandse bodem het recht krijgen op het Nederlanderschap. 

Ongedocumenteerde jongeren moeten evenveel rechten krijgen als 

reguliere (expat) studenten. Nu mogen deze jongeren nog een opleiding 

volgen totdat ze volwassen worden (18 jaar) en daarna houdt het op. 

De mogelijkheid om zichzelf te blijven ontwikkelen wordt hen hiermee 
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ontnomen met alle gevolgen van dien. Een definitieve oplossing hiervoor 

moet komen vanuit het Rijk – en daarvoor blijven we lobbyen – maar 

zolang dat uitblijft, neemt Amsterdam hier een voortrekkersrol in. We 

kijken naar internationale voorbeelden zoals het Duitse systeem van 

“Duldung” of de Amerikaanse regelingen voor zogenaamde “DREAMers” 

om perspectief en opleiding mogelijk te maken voor deze groep. Dat 

doen we door op te trekken met de educatieve instellingen van onze 

stad om vervolgopleiding mogelijk te maken. Daarvoor kan er een 

gestandaardiseerd aanmeldingsformulier worden ingesteld voor mensen 

zonder een BSN-nummer. Zo kunnen de ongedocumenteerde jongeren 

zichzelf inschrijven. Wanneer zij een mbo-opleiding volgen, waarbij een 

stageverplichting geldt, moeten ze ook stage kunnen lopen zodat ze hun 

opleiding kunnen afmaken. Ook na hun 18e jaar. 

 

Zolang het Rijk het hen onmogelijk blijft maken om stage te lopen, 

maken wij het mogelijk dat zij stage kunnen lopen bij de gemeente 

(of bij een van onze aangesloten (semi-)publieke instellingen) door 

het instellen van een gemeentelijke verzekering. We richten een 

gemeentelijk fonds op waarmee we zorg voor ongedocumenteerden 

kunnen vergoeden die buiten het basispakket valt. Verder maken we 

het mogelijk dat ongedocumenteerden ook in aanmerking komen voor 

bepaalde minimaregelingen en pleiten we bij het Rijk voor een tijdelijke 

werkvergunning voor ongedocumenteerden zodat ze belasting kunnen 

afdragen en in aanmerking komen voor zorgvoorzieningen. 

DENK staat vóór permanente opvang en zorg voor daklozen  

en ongedocumenteerden

We gaan van een winteropvang naar permanente opvang met 

begeleiding en perspectief. Daklozen en ongedocumenteerde ouderen 

verkeren vaak in een kwetsbare positie: de zorgbehoefte neemt met 

de dag toe, maar hun netwerk kan hen niet altijd de juiste hulp bieden 

als ze die al hebben. Zorgverleners zijn niet altijd op de hoogte van hun 

omstandigheden terwijl daklozen en ongedocumenteerden gewoon 

recht hebben op noodzakelijke zorg. Een aanvullend probleem is de 

taalbarrière. We gaan daarom regelmatig zorgverleners wijzen op de 

kwetsbare situatie van de ongedocumenteerden en bieden desnoods 

tolken aan als deze nodig zijn.



DENK staat voor een hardere aanpak van uitbuiting van 

arbeidsmigranten en ongedocumenteerden

We onderzoeken of het meldpunt ‘misstanden arbeidsmigranten’ goed 

bekend is bij de doelgroep. Daarnaast breiden we het meldpunt uit 

voor ongedocumenteerden die enorm kwetsbaar zijn voor uitbuiting. 

We zorgen ervoor dat dit meldpunt goed aansluit op de leefwereld van 

zowel de arbeidsmigranten als de ongedocumenteerden, zodat zij zich 

beschermd en vertrouwd voelen wanneer zij melding willen maken 

een misstand. Bij geconstateerde misstanden doen we altijd melding 

bij de daarvoor verantwoordelijke instanties en zorgen ervoor dat ze bij 

dergelijke meldingen geen consequenties ondervinden zoals uitzetting 

en/of detentie.

De pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) 

zetten we door

Als het Rijk niet over de brug komt, dan doen we het zelf. We verlaten het 

gebruik van een maximale termijn. In plaats daarvan zetten we maatwerk 

in per persoon. We bieden verblijf en begeleiding net zolang als dat nodig 

wordt geacht. Regiobinding passen we pas strikt toe wanneer er sprake 

is van een landelijke dekking zodat iedereen ergens naar toe kan. Is dat 

niet het geval, dan gebruiken we deze uitsluitende regel niet zodat deze 

mensen niet aan hun lot worden overgelaten. We brengen goed in kaart 

welke mensen in de opvang vastlopen en aan welke problematiek ze 

lijden. Deze informatie delen we met onze partners en het Rijk zodat 

de LVV verbeterd kan worden. Ongedocumenteerden die niet kunnen 

worden toegelaten tot de LVV-opvang laten we niet los. We blijven met 

hen in contact en proberen hen zo goed als mogelijk verder te begeleiden.
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Onze aandacht gaat daarbij met name uit naar de reizigers met een 

kleine beurs en die mindervalide zijn. Voor mensen met een kleine 

portemonnee wordt het steeds moeilijker om mobiel te zijn in de stad.  

En dat geldt vooral voor kwetsbare burgers als ouderen en mindervaliden. 

Bij de inrichting van de stad houden wij daarom nadrukkelijk rekening  

met de meest kwetsbare groepen zodat ook zij overal in de stad  

kunnen komen. We voorkomen dat mensen opgesloten dreigen te raken 

in hun buurt. De hele stad is immers van alle Amsterdammers.

12  Verkeer en ruimte in onze stad 
De Amsterdamse bevolking neemt toe naar 1 miljoen inwoners en Amsterdam wordt groter 
en drukker en duurder. Daarnaast worden onder meer de gemeenten Weesp en Driemond 
toegevoegd aan de gemeente Amsterdam. De ambities voor mobiliteit, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid moeten daarom aansluiten bij die groei. 

DENK staat voor een goedkoper en eerlijker OV

Reizigers buiten het centrum betalen meer per rit omdat de afstanden 

langer zijn. Dit is oneerlijk voor mensen die buiten de binnenstad wonen 

en werken. Dat gaat straks ook gelden voor de nieuwe gemeenten die 

zich bij ons zullen aansluiten. Dus ook het OV-aanbod moet daarop 

aansluiten. Zo moeten (dichtbijgelegen) parken of ontspanningsgebieden 

– zoals Nieuwe Meer, ‘t Twiske of het Amsterdamse Bos – voorzien 

zijn van een betere en liefst directe busverbinding vanuit relatief verre 

achtergestelde wijken. Andersom moeten we de weg en ov-verbindingen 

goed op elkaar laten aansluiten zodat burgers óók de nog te ontwikkelen 

gebieden kunnen bezoeken zonder al te veel omwegen (en daarmee ook 

meer kosten te moeten maken) te moeten afleggen en zonder al te veel 

DENK realiseert verkeer en ruimte  in onze stad met de volgende maatregelen:



te hoeven overstappen. We streven daarom naar een eerlijker berekening 

van de reistarieven en kortere reistijden.

DENK introduceert voordelige gezinskaarten

Het OV dient sowieso gratis te zijn voor kinderen tot 18 jaar. Daarnaast 

moet het ook voordeliger zijn voor de rest van de stad die gebruik willen 

maken van het OV. Momenteel is een bezoek brengen met de kinderen 

financieel voordeliger met de auto dan met het OV. Dat kan beter. Door 

voordelige gezinskaartjes en gezinstarieven te introduceren geven we 

een financiële prikkel aan gezinnen om gebruik te maken van het OV. 

Het OV-netwerk moet fijnmaziger

De afgelopen jaren zijn er veel haltes opgeheven waardoor burgers een 

veel grotere afstand moeten afleggen om bij het OV te kunnen komen. Dit 

raakt vooral bejaarden, mindervaliden en mensen met (meerdere) kleine 

kinderen. Buurten als Cruquius, de Aker en Eendracht zijn voorbeelden 

hiervan. We zorgen er daarom voor dat elke wijk binnen een radius van 

400 meter een OV halte moet zijn. Daarbij letten we in het bijzonder op 

de afstanden tot bejaardentehuizen en zorginstellingen. Haltes moeten 

zoveel mogelijk voor de deur komen te liggen. 

De OV-haltes worden toegankelijker voor mindervaliden

DENK geeft prioriteit aan het realiseren van een lift bij de haltes aan 

de Derkinderenstraat en Johan Huizingalaan. Momenteel moeten 

mindervaliden en hulpbehoevenden kilometers omlopen naar of 

station Lelylaan of Surinameplein. Daarnaast krijgt ook de onderhoud 

en renovatie van liften een hogere prioriteit. Verder pakken we ook de 

zogenaamde ‘vluchtheuvelhaltes’ aan om deze veiliger te maken voor 

mindervaliden en zorgen voor een betere toegankelijkheid. Liever richten 

we haltes zodanig in dat zij niet midden op de straat komen te liggen. 

De nieuwe trams zijn lager waarvoor er nieuwe haltes zijn aangelegd, 

waarvan sommigen soms wel tot 150 meter verderop zijn geplaatst 

zoals bij de Kinkerstraat. Dit is extra afstand en schept verwarring bij 

(mindervalide) reizigers met de bestaande haltes. We zetten daarom in 

op het verlagen en verbreden van de bestaande tramhaltes in plaats van 

nieuwe te creëren die op grote afstand staan. Bij het plaatsen van nieuwe 

tijdelijke haltes hanteren we als harde eis dat het ook toegankelijk moet 

zijn voor mindervalide reizigers. 

 Verkeer en ruimte in onze stad   55 



56   Verkiezingsprogramma DENK Amsterdam 2022 – 2026

Het OV moet in dienst staan van de reiziger en niet de 

portemonnees van de aandeelhouders

Daarom zetten we in op:

• Het terughalen van de oude route van bus 21;

• wederom een rechtstreekse (tram) verbinding van Osdorp naar 

Centraal Station;

• een Oost-West verbinding (zoals de oude route van lijn 14);

• het doortrekken van de metro vanaf Isolatorweg naar het Centraal 

Station;

• een verbinding met Schiphol die vanuit of via Nieuw-West gaat en 

24-uur per dag rijdt. 

Tenslotte zetten we in op méér regionale integratie. Daar zit de groei van 

Amsterdam als metropool. DENK gaat daarom lobbyen voor directe (snel)

metroverbindingen met onze buurgemeenten zoals Almere, Zaanstad,           

Hoofddorp, Haarlem en Purmerend. 

DENK staat voor voldoende parkeerplaatsen: er komen 

20.000 plekken bij

We draaien het besluit om 10.000 parkeerplaatsen te schrappen terug 

en creëren daarbovenop nog extra 10.000 plekken. Verder bouwen we 

voldoende parkeerplaatsen in nieuw te bouwen wijken. In buurten waar er 

reeds sprake is van een krapte aan parkeerplaatsen, zoeken we naar vrije 

ruimte om extra parkeerplekken te creëren. Elke burger heeft recht op 

een beschikbare parkeerplaats voor de deur.  Dat kan heel goed gepaard 

gaan met groen. In de naoorlogse wijken is er nog veel ongebruikte 

ruimte. Wanneer die niet worden ontwikkeld voor woningbouw of 

recreatieplaatsen, dan zetten we die zo mogelijk in voor extra (gratis) 

parkeerplaatsen. Vanzelfsprekend zorgen we voor voldoende aanbod van 

invalideparkeerplaatsen 

Gratis parkeren op de twee islamitische feestdagen  

én Keti Koti

De veranderende demografie van onze stad betekent ook dat we anders 

dienen te kijken naar het huidige aanbod van dagen waarop er gratis 

geparkeerd kan worden. Daarom wil DENK gratis parkeren mogelijk 

maken op de twee islamitische feestdagen (Eid al-Fitr en al-Adha) én Keti 



Koti; dit ter benadrukking van de vieringen én om elkaar zonder grote 

kosten op te kunnen zoeken. 

Parkeertarieven worden niet meer verhoogd en er komt een 

stop op de uitbreiding hiervan

Het huidige college heeft het haast onmogelijk gemaakt voor de 

automobilist met een kleine portemonnee om een bezoek te brengen. 

DENK staat daarom voor een stop op de verhoging én uitbreiding van  

de parkeertarieven. 

We stoppen met het huidige plan autoluw

We handhaven het beleid om daar waar het nodig is om de auto te gast te 

maken. Maar daar waar de auto harder kan, mag het harder. We richten 

daarentegen meer op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Uiteraard 

blijft elke wijk bereikbaar met het OV, de auto, te fiets én te voet. Voor 

voetgangers creëren we genoeg ruimte om overal veilig te bewegen.

Parkeertarieven gaan omlaag bij de ziekenhuizen

Een ziekenhuisbezoek is een enorme kostenpost geworden.  

Dit komt door de verhoging van de parkeertarieven door de coalitie 

van GroenLinks, D66 en de PvdA. Het is voor met name de lagere 

inkomensgroepen een financiële aderlating geworden om hun dierbaren 

op te zoeken in het ziekenhuis of zelf met de auto te gaan. We gaan 

daarom in gesprek met de ziekenhuizen om de tarieven in hun garages  

te verlagen. 

De korting op de bezoekersvergunning gaat naar 100%

Het is voor vele Amsterdammers moeilijk geworden om bezoek te 

ontvangen zonder hen enorm op de kosten te jagen. Daarom verhogen 

we de korting op de bezoekersvergunning naar 100%.  Ook maken we 

deze dienst gebruiksvriendelijker door aanmelding en beheer van het 

bezoekersaccount via een (mobiele) app mogelijk te maken.  

Voor mantelzorgers moet het mogelijk zijn om een parkeervergunning  

in de wijk van de verzorgende te kunnen krijgen.
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Veiligheid en luchtkwaliteit staan altijd voorop

Schone lucht ademen is immers een recht voor elke burger.  

De luchtkwaliteit staat onder druk als de stad wordt doorkliefd door 

een drukke snelweg. Er is al aangetoond dat kinderen die opgroeien in 

de buurt van een snelweg enkele jaren korter leven. We gaan daarom 

voorkomen dat er vele omwegen moet worden gemaakt om slechts 

100 meter verderop te geraken. De Weesperstraat knippen we dus niet 

op en draaien de knip bij de voorkant het Centraal Station weer terug. 

Verkeersveiligheid zorgt ook voor betere doorstroming. Daarom pakken 

we bekende gevaarlijke punten met voorrang aan. Dat geldt ook  

voor kruispunten. 

Alle kruispunten in de stad worden onderzocht met behulp van een 

Quickscan op de verkeersveiligheid. Daarnaast toetsen we terrassen 

op toegankelijkheid. We willen geen terrassen die het zicht volledig 

blokkeren op kruispunten waardoor de verkeersveiligheid in het geding 

komt. Verder blijft DENK zich inzetten op goede doorstroming van het 

verkeer. We willen voorkomen dat auto’s te lang blijven ronken op een 

plek. Beroepsvervoer faciliteren we aan de randen van de stad. Door 

lesterreinen voor bijvoorbeeld motorscholen en andere beroepsvervoer 

mogelijk te maken bij de stadsgrenzen, concentreren we het lesverkeer in 

een bepaald gebied en beperken we daarmee de uitstoot. Ook is het goed 

voor de verkeersveiligheid aangezien leerlingen direct al op een dergelijk 

lesterrein kunnen beginnen. 

Verder wil DENK dat vrachtwagens uit de woonwijken gaan. Het aantal 

vrachtwagens dat in woonwijken geparkeerd staan, neemt helaas 

toe. DENK wil dat grote transportvoertuigen zoveel mogelijk buiten de 

stad worden geparkeerd. Tegelijkertijd moeten we werken naar een 

situatie waarbij grote vrachtwagens de stad niet meer in kunnen. Denk 

bijvoorbeeld aan distributie in kleiner en elektrisch vervoer.

Bij het herstel van de kades en bruggen wordt goed gekeken welke 

investering nodig is binnen welke tijdlijn. We beperken in ieder geval het 

zwaar verkeer over de grachten om deze ontlasten. 

De hele stad begrenzen op 30 km/h doen we niet en draaien we 

desnoods terug, omdat onder meer de hulpdiensten zoals ambulance 

en politie – maar ook het OV – harder moet kunnen rijden. Daarnaast 

communiceren we duidelijker aan het eind van alle tijdelijke 

snelheidsverlagingen dat deze  snelheidsbeperking ten einde is. Dit is 



conform landelijke regelgeving, maar wordt nog niet toegepast door 

Amsterdam. Deze verkeersonduidelijkheid belemmert de vlotte beweging 

door de stad. Hetzelfde gebeurt ook voor de snorfietsrijder: wanneer 

mogen die op het fietspad (zoals mag buiten de ring) en wanneer moeten 

zij weer terug naar de rijbaan (binnen de ring)? Dit zorgt voor gevaarlijke 

situaties en grote onduidelijkheid bij verkeersdeelnemers. Het is aan de 

gemeente om te zorgen voor duidelijkheid. Zolang er onduidelijkheid 

bestaat, worden boetes voor die plekken niet geïnd.

Daarnaast zorgen we voor voldoende groen in de stad en worden er 

geen gezonde bomen gekapt; enkel bij uitzondering. Groen is tenslotte 

onze productie van zuurstof in onze stad. Verder zetten we ons Schiphol 

aandeelhouderschap in om te lobbyen voor minder vliegbewegingen en 

het stoppen met nachtvluchten.

DENK blijft zich inspannen voor de belangen van de taxichauffeurs. 

Zij vormen een essentieel onderdeel van ons verkeersaanbod. Helaas 

krijgen zij niet de waardering die ze verdienen. Bovendien moeten 

zij vaak en veel extra kosten maken als gevolg van gemeentebeleid, 

wegafsluitingen en de hoge kosten zoals een slagboomheffing. Maar 

ze worden ook geconfronteerd met een oneerlijke concurrentiepositie. 

We blijven ons daarom inzetten voor een gelijk speelveld met 

deelplatformaanbieders zoals Uber. Daarnaast willen we sneller en 

directer in contact komen met de taxichauffeurs om hun signalen beter 

op te vangen. We zetten daarom een communicatiekanaal op met 

taxichauffeurs zelf in plaats van via de TTO’s.

Deelmobiliteit is een aanvulling op reguliere 

vervoersmogelijkheden én géén vervanging.

We blijven deelconcepten stimuleren als aanvulling op het bestaande 

OV. Het blijft een extra optie, waarbij het ook toegankelijk moet zijn 

voor Amsterdammers met een kleine beurs. We stellen als eis (voor 

het verkrijgen van vergunningen) dat aanbieders van deelmobiliteit hun 

diensten moeten bieden in de gehele stad – en niet alleen binnen de  

Ring A10. 

Naast de elektrische auto en bromfiets, stimuleren we ook de elektrische 

fiets & scooter. Daarvoor zijn er momenteel te weinig oplaadpunten en 

daarom dienen deze verder uitgebreid te worden. 

 Verkeer en ruimte in onze stad   59 



60   Verkiezingsprogramma DENK Amsterdam 2022 – 2026

Het woord ‘energietransitie’ bestaat uit ‘energie’ en ‘transitie’. Energie 

heeft betrekking op de technologie van het creëren van de duurzame 

energie. Maar wat vaak vergeten wordt is dat ‘transitie’ staat voor het 

meenemen van mensen. 

In het geweld van welke technologie het meeste rendement oplevert en 

de schoonste is, worden de burgers vergeten en worden zij er achteraf 

haastig met de haren bijgetrokken. Want opeens beseft men dat voor hen 

er veel verandert in het dagelijkse leven als de burgers luidruchtig daarop 

moeten wijzen. Maar tot nu toe krijgen mensen het idee dat ze slecht 

gehoord worden.  

En dan ontstaat er ruimte voor de klimaatontkenners om desinformatie en 

verdeeldheid te zaaien, terwijl er wel degelijk een grote klimaatuitdaging 

voor ons staat. Het is dus zeer belangrijk dat er voldoende draagvlak 

wordt gecreëerd. Daarom zetten wij niet alleen in op voldoende 

technologische energietransitie, maar gaan we extra aandacht geven om 

mensen mee te nemen in de plannen.

13  Duurzaamheid voor iedereen 
Klimaatverandering blijft de grootste uitdaging van onze tijd. Wij dienen er alles aan te doen 
om onze planeet te beschermen tegen de gevolgen daarvan en het zoveel mogelijk te 
beperken. De energietransitie speelt daar een essentiële rol in. 



€2.500,- subsidie om vervuilende auto’s in te ruilen voor 

minima en de middenklasse

De plannen om de milieuzones aan te scherpen in 2025 en 2030 

mag er niet toe leiden dat lagere inkomensgroepen de stad niet meer 

in kunnen. We roepen daarom een fonds in het leven, van waaruit we 

lagere inkomensgroepen (tot 250% van het wettelijk sociaal minimum) 

subsidiëren om hen te motiveren om hun vervuilende diesel of benzine 

auto in te ruilen voor een zuinige benzine, hybride of elektrische auto. 

Voor de financiering hiervan wenden we ons tot de verschillende 

klimaatfondsen van het kabinet Rutte IV. 

We spannen ons extra in de klimaatdoelen te halen

De nationale klimaatafspraken zijn wat DENK betreft te mild. Amsterdam 

moet vóór 2050 energieneutraal zijn, maar het uitgangspunt blijft ‘de 

sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ – dit moet als een rode 

draad door alle plannen heenlopen. Wij vragen van de welvarende en 

meest energie-intensieve bedrijven de grootste bijdrage alsook van de 

hogere inkomens. Wanneer hier niet aan voldaan kan worden, trappen we 

op de rem en zorgen we voor de nodige bijsturing. De midden- en lagere 

inkomensgroepen mogen niet de dupe worden van de energietransitie. 

Hetzelfde doen we ook als blijkt dat bepaalde maatregelen de 

gezondheid van bewoners (indirect) kan schaden zoals het geval kan zijn 

bij te dicht geplaatste windturbines (en beslist niet minder dan 600 meter 

vanwege de gevolgen voor de gezondheid). Klimaatmaatregelen mogen 

niet ten koste gaan de volksgezondheid. Want dan redden we het milieu, 

maar gaat de mens op een andere manier ten onder.

Inclusieve draagvlak-organisatie bij bewoners in de  

energietransitie is essentieel

Niet alle burgers voelen zich gehoord of weten überhaupt van de 

klimaatplannen af. We zien dat bij informatiedagen en -avonden over 

duurzaamheid vaak dezelfde slag burgers langskomen: theoretisch 

opgeleide betrokken burgers. Dat is mooi, maar klimaatopwarming gaat 

ons allemaal aan en daarvoor is het belangrijk dat de gemeente het 

participatieproces inclusiever gaat insteken. Dat doen we door harde 

eisen te stellen bij de organisatie van participatie-avonden over de 

energietransitie. Per buurt moet er sprake zijn van een minimale opkomst 

afgezet tegenover een proportionele demografische vertegenwoordiging 

van die specifieke wijk; de gemeente blijft zich inspannen om die 

minimale opkomst te bereiken en gaat pas door met het verdere 

DENK realiseert duurzaamheid voor iedereen met de volgende maatregelen:
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traject zodra dat gelukt is. Om burgers beter te informeren, gaan we 

samenwerken met rolmodellen en lokale organisaties die goed geworteld 

zijn in de wijken om meer aandacht en bewustwording te verspreiden 

over de noodzaak van de energietransitie; daarbij zijn we altijd eerlijk over 

de mogelijke gevolgen voor hen: of het nu gaat om hun portemonnee, 

gezondheid of woonkwaliteit.

We zorgen ervoor dat we aanspreekbaar, en dus ook zichtbaar 

aanwezig, zijn in de wijken op straat. De gemeente gaat de wijken in 

met bijvoorbeeld mobiele loketten om bewoners te informeren over 

deze plannen, voordat er grote besluiten worden genomen over het 

klimaatbeleid in Amsterdam. DENK aan bijvoorbeeld de RES 2.0 

of het aardgas vrij maken. Bovenal zorgen we voor een inclusievere 

communicatievoorziening, waardoor ook laaggeletterden, anderstaligen, 

visueel beperkten en analfabeten informatie over de klimaatplannen 

aangeboden krijgt. 

DENK accepteert energie-armoede niet

Hoeveel draagvlak voor de energietransitie zullen mensen met een 

krappe beurs hebben als zij het hardst zullen worden geraakt: geen 

toegang meer hebben tot energie in een al maar verder elektrificerende 

wereld; financieel relatief het meeste moeten bijdragen; in de slechtst 

geïsoleerde huizen moeten wonen; de stijgingen van het OV en de 

brandstof straks niet meer kunnen betalen? Hoeveel draagvlak zal er dan 

zijn van burgers die het al krap hebben?

Op lokaal niveau kunnen we dat doen door direct energiebesparende 

maatregelen aan te brengen bij slecht geïsoleerde woningen op het 

moment van inspectie. DENK stelt voor om daarvoor energieconciërges 

in te zetten. Die kunnen dan gelijk, op locatie, de benodigde 

besparingsmaatregelen direct aanbrengen en daarmee de bewoners 

ontzorgen die het vaak niet zelf kunnen doen en/of betalen. Deze 

energieconciërges beginnen bij de gereguleerde huurwoningen en in het 

bijzonder in die wijken waar energiearmoede het grootst is. 

Woningen isoleren, isoleren en isoleren! 

8 procent van de corporatiewoningen is onvoldoende geïsoleerd. 

Dit leidt tot onzuinige, tochtige, vochtige (en in de winter ijskoude) 

woningen waarbij de energierekening omhoog schiet. Het isoleren 

van (sociale) huurwoningen is ondermaats opgepakt waardoor teveel 

woningen kampen met beperkte isolering. DENK wil dat de gemeente 

de regie oppakt en een stadsbreed isolatieplan opzet om alle (sociale) 



huurwoningen op minimaal energielabel B te brengen. We maken 

concrete afspraken met huiseigenaren/VvE’s/woningcorporaties en 

maken desnoods gebruik van financiële voordelen om die als eerst te 

isoleren naar minimaal energielabel B. Daarbij worden de woningen 

c.q. panden met het laagste energielabel als eerste aangepakt. Bij het 

aansluiten van woningen op stadswarmte moeten deze voldoen aan 

de minimale isolatie-eisen van het energielabel B.  Huurders kunnen 

zelf ook een grote rol spelen in de isolatie van hun eigen woningen. 

Bestaande regelgeving maakt het al mogelijk om in samenspraak 

met de (particuliere) verhuurder dubbelglas aan te leggen. Hiervoor 

kunnen ze persoonlijke begeleiding en ondersteuning ontvangen van 

hulporganisaties zoals !WOON die DENK meer wil gaan subsidiëren.

DENK staat vóór een realistisch klimaatbeleid 

Houtige biomassa is helemaal niet duurzaam en daarom nemen 

we zo snel mogelijk afscheid ervan. We zetten in plaats daarvan 

meer in op alternatieve warmtebronnen zoals geothermie en dienen 

minder afhankelijk te worden van warmtenetten van hoge en midden 

temperatuur. De Amsterdamse warmtenetten zijn grotendeels in handen 

van twee warmteleveranciers (Vattenfall (die Nuon heeft overgenomen) 

en Westpoort Warmte (waarvan 50% via Nuon Warmte van Vattenfall is). 

Door deze monopolie positie is de consument niet altijd verzekerd is van 

de laagste prijs. Door de infrastructuur in overheidshanden te nemen, kan 

het mogelijk worden om het gebruik hiervan door warmteleveranciers 

aan te besteden. Hierdoor kunnen we energievoorzieningen goedkoper 

aanbieden voor de Amsterdamse consument.

Totdat aan de energietransitie is voldaan trekken we géén datacenters 

meer aan en sturen actief aan op vermindering van het huidige aantal 

datacenters in onze stad. Datacenters die nog geplaatst mogen worden, 

moeten aantoonbaar laten zien dat zij minstens 50% minder drinkwater 

zullen verbruiken dan de reeds bestaande datacenters in de stad. Ook 

moeten zij het water dat zij vervuilen ofwel (laten) zuiveren ofwel via een 

extra belasting meebetalen aan de zuiveringskosten door Waternet. Zo 

versterken we ook de financiële positie van Waternet. We Denken samen 

met de Provincie Noord-Holland serieus mee aan alternatieven voor 

fossiele brandstoffen. Daarmee sluiten we niet uit om mee te Denken 

of kernenergie (met een thoriumreactor) en waterstofcentrales daartoe 

kunnen behoren.
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DENK gelooft dat de begroting ten dienste staat van de inwoners en niet 

andersom. Zeker nu de gemeente de taak heeft om de samenleving 

uit de coronacrisis te investeren. DENK accepteert het daarom voor de 

komende periode om het weerstandsvermogen van de gemeente zo 

mogelijk op een verantwoorde wijze te laten afnemen, om als gemeente 

te kunnen blijven investeren in een weg uit de crisis. 

DENK wil stoppen met het programma Autoluw en verkeersprojecten 

temporiseren die niet zijn gereserveerd voor het verbeteren van de 

verkeersveiligheid. 

Verder zijn we vóór het terugdraaien van de beslissing om 10.000 

parkeerplaatsen te verwijderen en het aanleggen van in totaal 20.000 

parkeerplaatsen. Dit zal afhankelijk van het aantal fiscale plekken een 

structurele opbrengst kunnen betekenen van tientallen miljoenen euro’s. 

Ook is DENK geen voorstander van het onnodig tegenhouden van 

toeristen. In 2025 worden de inkomsten uit de toeristenbelasting 

ingeschat op bijna 200 miljoen euro jaarlijks (voor het jaar 2022 is de 

verwachting 135 miljoen). Door nu  volop in te zetten op herstellen van 

de toeristeninstroom, halen we de verwachte inkomsten uit 2025 eerder 

naar voren. De inkomsten uit de toeristenbelasting kan daarmee dienen 

als een kickstart voor zowel onze lokale economie als de gemeentelijke 

portemonnee.  

Zodra de toeristeninstroom is hersteld, is DENK bereid om te lobbyen 

voor een bredere stadsbelasting zodat de gehele toeristenbranche 

bijdraagt aan de stad – wat ook tientallen miljoenen extra inkomsten kan 

betekenen. In totaal zal hierdoor voldoende financiële ruimte vrijkomen 

om onze beloften uit te voeren.   

14  Financiën 
DENK gelooft dat de begroting ten dienste staat van de inwoners en niet andersom.  
Zeker nu de gemeente de taak heeft om de samenleving uit de coronacrisis te investeren. 
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