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Natuurlijk Belang
Dé lokale partij voor een duurzaam en groen Ouder-Amstel
Wat is er aan de hand?

Natuurlijk Belang hee0 zich de afgelopen twee raadsperiodes van
een speciﬁeke lokale par;j voor de dorpskern Duivendrecht
getransformeerd naar een lokale par;j voor alle drie de
dorpskernen. Dit blijkt onder meer door de toetreding van
Natuurlijk Belang tot de coali;e. Natuurlijk hee0 onze frac;e de
belangen en knelpunten van Duivendrecht goed behar;gd maar
er is ook meerdere keren ingezet voor de belangen van de
dorpskern Ouderkerk aan de Amstel en de Waver (De Ronde
Hoep).
Op dit moment is de aandacht er niet alleen voor de
woonbootbewoners in het ABP- gebied maar ook voor de diverse
nieuwbouwprojecten in Ouderkerk aan de Amstel. Met name gaat
de aandacht uit naar de geplande nieuwbouw bij de Sint
Urbanuskerk, waarbij mogelijk sprake is van aantas;ng van het
beschermde dorpsgezicht door te massale bouwplannen van de
projectontwikkelaar. De te realiseren nieuwbouw bij de
voormalige ‘garage van Compier’, de Manege en het Verheulterrein vraagt om nadrukkelijke opleQendheid. Ook hier moet
gezorgd worden dat het unieke dorpse karakter behouden blij0.
Verder zullen wij de planontwikkeling van ‘Het Kampje’ kri;sch
volgen.
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Wij willen dat de inwoners mee kunnen praten en dus werkelijk
par;ciperen en een deel van hun inspraak bij deze ontwikkelingen
terugvinden in de uiteindelijke besluitvorming.
Als voorbeeld dient naar onze mening de besluitvorming die hee0
plaatsgevonden bij de herinrich;ng van het Dorpsplein in
Duivendrecht. Daar hebben de inwoners rechtstreeks met
ondernemers en via instellingen inbreng gehad in de
planvorming. De par;cipa;emaatschappij bestaat wel degelijk en
het zogenaamde ‘algemene belang’ hoe0 dus niet al;jd
doorgedrukt te worden.

Inwoners moeten mee kunnen praten
via daadwerkelijke participatie én hun
inbreng ook terugzien in de
besluitvorming.

Natuurlijk Belang gaat voor een groene duurzame gemeente waar
het ﬁjn wonen is voor jong en oud en waarbij ondernemers zowel
als instellingen hun kansen krijgen om zich te ontplooien ten
einde hun doelstellingen in woon- en werksfeer te kunnen
bereiken.
Kortom: een gemeente waar wij u uitnodigen om mee te doen.
In de hiernavolgende korte hoofdstukken 1 t/m 10 weet u
waarom u voor Natuurlijk Belang stemt.
Allan Blom, LijsQrekker
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1. Algemeen bestuur
Met de benoeming van de nieuwe burgemeester is de
onaYankelijkheid van onze gemeente wat langer gewaarborgd.
De samenwerking met Uithoorn en in mindere mate met Diemen
via DUO+ speelt hierbij een rol. De hieruit voortgevloeide
uitvoeringsorganisa;e lijkt de haalbaarheid van de door DUO+
gestelde doelen langzaam maar zeker binnen handbereik te
brengen.
Meer digitale dienstverlening is volgens Natuurlijk Belang een
grote wens. Zeker nu het ‘Ouder-Amstelse’ uitvoeringsapparaat in
Uithoorn geves;gd is. Wij gaan ervan uit dat de gemeente nu veel
sneller kan reageren waardoor de communica;e tussen inwoners
en de gemeente verbeterd wordt. Die communica;e is op dit
moment niet op;maal. Het wethouderspreekuur func;oneert
redelijk. Het gee0 de inwoners het gevoel dat er naar hen
geluisterd wordt. Als er door de wethouders toezeggingen gedaan
zijn, dan moeten deze ook nagekomen worden.

De participatieladder
Geïntroduceerd door David Wilcox in
1994.

Het gebruik van digitale middelen bij
de participatieladder maakt die
samenwerking makkelijker,
laagdrempeliger, effectiever en
efficiënter.

Natuurlijk Belang vindt dat het beleid van de gemeente mede
door haar inwoners in grote mate gevormd moet worden.
Burgerpar;cipa;e kan via ‘klankbordgroepen’ of door andere
inspraakmogelijkheden. Inwoners die bereid zijn deel te nemen
aan ‘werkgroepen’ en daarvoor een deel van hun vrije ;jd
beschikbaar stellen moeten serieus genomen worden (en dus
geen ‘rollenspelach;ge’ bijeenkomsten). Bij de start van een
inspraaktraject moet de gemeente duidelijk en nadrukkelijk
aangeven wat het doel is met de ‘werkgroep’. Inwoners moeten
vooraf weten in hoeverre hun inbreng bij de deﬁni;eve
besluitvorming meegenomen wordt. Dit om miscommunica;e en
teleurstellingen te voorkomen.
Een andere mogelijkheid van burgerpar;cipa;e is dat de
gemeente een site ter beschikking stelt. Op deze site kunnen
inwoners, maar ook ondernemers en instellingen, ideeën voor
verbeteringen van hun woonomgeving plaatsen.
Natuurlijk Belang denkt dat op deze manier de gemeentelijke
communica;e meer dienstbaar wordt gemaakt rich;ng de
betrokkenen. Dit is een onderdeel van klantgerichte
dienstverlening en een methode om de inwoners, ondernemers
en instellingen te betrekken bij de gemeentelijke doelstellingen.
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Dienstverlening moet ook voor ouderen in onze gemeente
toegankelijk zijn. Deze ouderen moeten hulp vanuit de gemeente
blijvend krijgen, zeker in deze digitale wereld. In dit verband is het
verstandig om in Duivendrecht een loket in het leven te roepen
dat op een nader te bepalen dagdeel in zekere regelmaat service
verleent aan inwoners die een paspoort of ID-kaart nodig hebben.

2. Veiligheid & openbare orde

Onder andere door een actieve en
betrokken wijkagent die openstaat
voor signalen van inwoners en
ondernemers.

Voor Natuurlijk Belang staat de veiligheid van de inwoners en hun
bezi^ngen voorop. Inwoners moeten zich thuis, maar ook in de
openbare ruimte, met name kinderen, ouderen en
gehandicapten, veilig voelen. Daarom zal Natuurlijk Belang
voortdurend gespitst zijn op de kwaliteit van de lee_aarheid en
de leefomgeving. Daar hoort een ac;eve wijkagent bij die open
staat voor signalen van inwoners en ondernemers. Deze
func;onaris neemt op passende wijze aangi0es in ontvangst,
houdt degenen die de aangi0e doet standaard op de hoogte van
de be- en aYandeling inclusief eventuele vervolgac;es.
Lee_aarheid in woon- en werkomgeving is voor iedere inwoner
van belang. Daarom is er voortdurend grote aandacht nodig voor
en de verzorging van de buitenruimte middels goed onderhoud
aan de straten en het openbaar groen. Dit draagt bij aan de
lee_aarheid en het woongenot en houdt verrommeling van de
buitenruimte op afstand. Bijzondere aandacht is nodig op de
loca;es met ruimtelijke projecten zoals in het Zonnehofgebied, op
Het Kampje en in de nabijheid van de Amstelbrug die vernieuwd
wordt. En natuurlijk is daar De Ronde Hoep, waar nog steeds geen
duidelijkheid is over de noodberging.

3. Openbare ruimte: verkeer
en vervoer
Invoering van blauwe zones vindt nu plaats in de dorpskern
Duivendrecht. Natuurlijk Belang vindt het belangrijk dat dezelfde
regels gelden voor alle blauwe zones, met dezelfde goedkope
tarieven. Goed overleg met de inwoners en ondernemers is
vanzelfsprekend, voordat je een blauwe zone invoert. Ook in
Ouderkerk aan de Amstel moet gekeken worden of er overlast is
van parkeren.
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Als blijkt dat het nodig is, daar dan ook blauwe zones invoeren,
uiteraard in goed overleg met inwoners en ondernemers.

Het gebruik van digitale middelen
voor meldingen in de openbare
ruimte maakt contact tussen inwoners
en gemeente laagdrempeliger,
effectiever en efficiënter.

Natuurlijk Belang vindt het noodzakelijk dat de kwaliteit van de
ﬁets- en voetpaden verbeterd wordt. Op bepaalde plekken is het
gevaarlijk om te ﬁetsen omdat gleuven waarin ﬁetswielen
gemakkelijk terecht komen en losziQende tegels ongelukken
kunnen veroorzaken. Dat er nauwelijks ongelukken gebeurd zijn,
is een wonder. Er moet een duidelijk ﬁets- en voetpadenbeleid
komen. Hierin kan een dorpsraad (voor iedere woonkern) een
belangrijke rol spelen, door de gemeente op ;jd te informeren
over onveilige situa;es. Tegelijker;jd moet er snel een 'app '
komen voor meldingen openbare ruimte. Meldingen kunnen al
via de website van de gemeente, maar nog niet via je telefoon.
Onveilige verkeerssitua;es moeten vlug aangepakt worden. Rond
de scholen moet een duidelijk én veilig verkeersbeleid komen,
zodat kinderen veilig van huis naar school en visa versa kunnen.

4. Kinderopvang en onderwijs

Goed onderwijs, vanzelfsprekend!

Natuurlijk Belang wil in Ouder-Amstel een goed leedlimaat,
waarbij kinderen veilig opgroeien en mogelijkheden tot
ontplooiing krijgen. Opvoeden van kinderen is de
verantwoordelijkheid van de ouders. Indien er problemen zijn dan
moet laagdrempelige hulp voorhanden zijn. De signalen van
begeleiders en leerkrachten zijn van groot belang om adequate
hulp te bieden. In het geval dat de ﬁnanciële situa;e van het gezin
een belemmering vormt voor de doorontwikkeling van kinderen
wil Natuurlijk Belang dat de gemeente haar taak opneemt om
met scholen, sportverenigingen en andere instellingen te
overleggen ten einde de gewenste ontwikkeling te realiseren. Het
is logisch dat problemen van schooluitval e.d. van kinderen door
het kernteam opgepakt worden zodat de juiste zorgbehoe0e ;jdig
verstrekt wordt.
Duurzame huisves;ng voor scholen is belangrijk. Kinderen
behoren in een schone, veilige school onderwijs te krijgen.
Samenwerking van scholen met sportverenigingen, bibliotheken,
het muziekcollec;ef is een must. Wij vinden dan dat daar een
regierol voor de gemeente is weggelegd.
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5. Welzijn en maatschappelijke
ondersteuning

Voor elke kern een Kernloket!

Natuurlijk Belang wil dat alle sociale voorzieningen toegankelijk,
betaalbaar en bereikbaar zijn voor diegenen die daar recht op
hebben. Het gaat hier om speciaal openbaar vervoer, aanpassing
van woningen, huishoudelijke hulpverlening en
maal;jdvoorziening. Goede zorg en ondersteuning met name
voor de jeugd, ouderen en mensen met een beperking of te
smalle beurs horen daarbij. Deze zorg moet aangeboden worden
in een centraal gelegen gebouw in de dorpskern. Inwoners
kunnen hier terecht voor informa;e en hulp, vereenzaming,
verwaarlozing, demen;e, et cetera. Dit alles drukt al zwaar op de
samenleving maar die druk zal naar verwach;ng toenemen.
Het is daarom dat een laagdrempelige en goede eerste opvang dit
moet helpen te voorkomen, voordat de samenleving
geconfronteerd wordt met onoplosbare voortwoekerende
problemen. Vertrouwen over en weer in de aanpak is belangrijk
voor con;nuïteit en kwaliteit van de zorg. Natuurlijk Belang zal er
op toezien dat voorzieningen niet sluipenderwijs verdwijnen.
Natuurlijk Belang vindt dat Buurthuis Waver voor de inwoners in
de Waver moet blijven als ontmoe;ngsplek inclusief recrea;e en
educa;e. In Ouderkerk aan de Amstel is hiervoor niet alleen ‘de
Bindelwijk’ maar ook 'het Dienstencentrum '(Coherente) en in
Duivendrecht is het Dorpshuis. Waar mogelijk moet het aanbod
aan ac;viteiten voor jong en oud worden uitgebreid. Natuurlijk
Belang vindt dat het Dorpshuis in Duivendrecht voor meer
groepen op meerdere dagen toegankelijk moet zijn, waarbij
bardiensten gegarandeerd worden.

6. Cultuur, sport, recreatie,
toerisme

Natuurlijk Belang vindt de
mogelijkheid van sporten
onmisbaar.

Cultuur en sport zijn onmisbaar voor de samenhang in onze
gemeente. Samen in verenigingen, met vrijwilligers, het is iets
waar Coherente nog al;jd met grote inzet aan werkt. Natuurlijk
Belang wil dat sporten voor iedereen mogelijk is. Er zijn situa;es
dat contribu;e van een vereniging of de aanschaf van
sportkleding en andere materialen een ﬁnancieel probleem
oplevert. In die situa;e wil Natuurlijk Belang in overleg met de
7
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sportverenigingen en de gemeente tot een oplossing komen
zodat kinderen uit die gezinnen toch hun sport kunnen
beoefenen.

Als laatste gemeente in de randstad
dankzij Natuurlijk Belang nu ook OuderAmstel haar lokale erfgoedbeleid.

De ’Bieb’ als ‘huiskamer’ bij het
Kernloket.

Cultuur, kunst en erfgoed geven kleur aan onze samenleving.
Natuurlijk Belang hee0 zich ingezet om het erfgoedbeleid bij de
gemeente aanhangig te maken met als resultaat het zo genoemde
gemeentelijk monumentenbeleid. Dit is door de Gemeente Raad
aangenomen. Ouder-Amstel hee0 een rijke geschiedenis en is
zelfs ouder dan de gemeente Amsterdam. In de komende
raadsperiode zal het erfgoedbeleid verder vorm krijgen, met grote
opmerkzaamheid gevolgd door Natuurlijk Belang.
Natuurlijk Belang volgt tevens met belangstelling de
ontwikkelingen van het museum in Ouderkerk aan de Amstel. Het
bestuur van het museum hee0 een grote verbouwing gepland.
Het museum kan daarom modern en vol 'living history' een
belangrijke plaats in de nabije toekomst innemen, interessant
voor de 'Ouder-Amstelse' gemeenschap en bezoekers van buiten.
Cultuur en erfgoed hebben veel met elkaar gemeen. Het
beschermd dorpsgezicht in Ouderkerk met onder andere Beth
Haim en de kerken vormen een gaaf voorbeeld van cultureel
erfgoed. Toeristen die de waarde hiervan inzien komen graag naar
Ouderkerk aan de Amstel en Natuurlijk Belang is van mening dat
bezoek en excursies bevorderd moeten worden. Wat betre0
Duivendrecht hee0 de belangstellende bezoeker dit qua
architectuur unieke lintdorp al ontdekt. Ook hier is een s;mulans
door bijvoorbeeld een beschermd dorpsgezicht van toepassing te
verklaren, vanzelfsprekend door Natuurlijk Belang gewenst. De
Ronde Hoep met de idyllische plekjes en het fraaie erfgoed is
allang ontdekt door wandelaars en ﬁetsers. Blijvende aandacht
voor het wel en wee van dit juweeltje qua natuur in combina;e
met cultuur is wat betre0 Natuurlijk Belang voor de hand liggend.
Onze twee bibliotheken zijn centra waar jong en oud
samenkomen om zowel digitaal als in kranten, ;jdschri0en en
boeken laagdrempelig en met deskundige hulp zich te informeren
en te studeren. Een onmisbare voorziening vindt Natuurlijk
Belang die bovendien zo langzamerhand in een 'huiskamer'behoe0e voorziet inclusief lezingen, presenta;es, et cetera.
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7. Duurzaamheid, milieu &
ruimtelijke ordening

Vandaag al aan morgen denken.

Van afval naar grondstoffen, ofwel
een keteleconomie met recycling.

Nieuwe ontwikkelingen geven
volop kansen voor ambitieuze
duurzaamheidsinitiatieven.

Duurzaamheid hee0 een zeer belangrijke betekenis. Het hee0
niet alleen te maken met natuur, doch ook met bouw,
afvalverwerking en energievoorziening. Natuur: Natuurlijk Belang
is van huis uit een 'groene' par;j en investeert daarom ;jd in het
groen van onze gemeente. Zie hiervoor ook onze columns in het
Weekblad van Ouder-Amstel: de aandacht voor 'bomenkap' in het
algemeen en die in het Zonnehofgebied in het bijzonder.
Natuurlijk Belang is voor (her-)beplan;ng van bomen en het
behoud van het groene gezicht van onze mooie gemeente. Het
onderhoud van het openbaar groen moet regelma;g en zinvol
zijn. De Nieuwe Kern en andere nieuwbouwprojecten moeten
duurzaam gebouwd worden en energie-neutraal zijn. Uiteraard
geldt deze eis ook voor herbouwprojecten. Duurzame ini;a;even
door inwoners en ondernemers in samenwerking met de daartoe
in het leven geroepen instellingen moeten door de gemeente
worden ges;muleerd door middel van kennisdeling en exper;se.
Afval(ofwel: grondstof)verwerking: Uitgangspunt bij grondstof/
afval is niet alleen het gescheiden inleveren van papier, glas,
plas;c en restafval maar ook de verdere op;malisa;e van
verantwoord hergebruik, de zo genoemde materialencircula;e.
De 'milieustraten' zowel in Duivendrecht als Ouderkerk aan de
Amstel zijn hierbij van groot belang. Wij vinden dat het scheiden
van afval beloond moet worden, doe je het goed, dan betaal je
minder aan belas;ngen.
Energievoorziening: Natuurlijk Belang denkt bij
energievoorziening niet alleen aan zonnepanelen en windenergie
via windmolens en turbines maar tevens aan koude-en
warmteopslag net als aan nieuwe varianten. Natuurlijk Belang
vindt dat nieuwe ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied
gesteund moeten worden door de gemeente via vereenvoudiging
van het verstrekken van vergunningen e.d.
De ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente zoals De
Nieuwe Kern, Entrada, omgeving van de Ouderkerkerplas , Sint
Urbanuskerk , garage van Compier et cetera zullen duurzaamheid
hoog in het vaandel moeten hebben.

`
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Met betrekking tot de bouw van woningen in De Nieuwe Kern
moet rekening gehouden worden met veiligheidsaspecten en
geluidsoverlast door vliegtuigen. De aanvliegroute voor de
Buitenveldertbaan op Schiphol 'raast' boven dit gebied en zal
beperkingen opleveren.
Een goede afweging is nodig, de
Nieuwe Kern ligt onder de
aanvliegroute van de ‘bulderbaan’.

8. Regionale samenwerking
Ouder-Amstel is geen eiland. Samenwerking met de regio is van
belang. Door bijvoorbeeld samen te werken in de vervoersregio
Amstel en Meerlanden zorgen wij er voor dat er goed
func;onerend openbaar vervoer blij0. Verder zijn er andere
onderwerpen van belang voor onze gemeente waaronder: de
leefomgeving en de woonruimteverdeling, jeugdzorg, onderwijs
en milieu die blijvend van onze aandacht verzekerd zijn.

9. Financiën
Helaas hee0 onze gemeente de afgelopen jaren te maken gehad
met tekorten op de begro;ng. Dit kwam mede door de crisis en
investeringen in grote projecten. Natuurlijk Belang wil zich voor
de komende jaren inzeQen op een solide sluitende begro;ng.
Natuurlijk Belang gaat voor een blijvende ﬁnancieel gezonde
gemeente.
Natuurlijk Belang wil een solide
en sluitende begroting.

10. Afsluitend
Natuurlijk Belang is in een ;jd van 8 jaar, 2 Raadsperiodes,
uitgegroeid tot een gewaardeerde partner in de lokale poli;ek.
De frac;e haalde, mede door uw steun en betrokkenheid,
voldoende stemmen om onze par;j te kunnen
vertegenwoordigen in de Gemeente Raad. Let op de Gemeente
Raad is het hoogste orgaan met beslissingsbevoegdheid binnen
de Gemeente. Natuurlijk Belang hee0 door het toetreden tot de
coali;e de afgelopen jaren de belangen van alle inwoners,
ondernemers en instellingen kunnen behar;gen.
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Kiest u voor een
duurzame groene
gemeente? Stem op
Natuurlijk Belang!

Uiteraard zijn er besluiten door het College voorgesteld en door
de meerderheid van de Raad aangenomen waarvan Natuurlijk
Belang geen voorstander was. Willen wij onze lokale democra;e
beter benuQen, en de invloed op de poli;ek van alle 3 en straks 4
(De Nieuwe Kern)dorpskernen samen met U verbeteren. GA dan
Stemmen. Lees onze columns die allemaal op onze vernieuwde
website staan. U vindt hier mede onze betrokkenheid voor onze
gemeente, Ouder-Amstel, in terug. Natuurlijk Belang gaat voor
een duurzame groene gemeente waar wij ﬁjn in kunnen wonen
en waarin inwoners, ondernemers en instellingen zich samen
kunnen vinden in een democra;sche besluitvorming tot ieders
tevredenheid .
Stem op:
Natuurlijk Belang dé lokale par7j van Ouder-Amstel
Hoe meer stemmen hoe meer invloed dankzij U.
Allan Blom, LijsQrekker en Frac;evoorziQer

www.natuurlijkbelang.nl
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