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Woord vooraf 

Samenleven is een werkwoord. De aanpak van grote lokale 

vraagstukken vereist voortdurende samenwerking tussen inwoners, 

ondernemers en overheid. Burgerparticipatie hoort bij die 

wisselwerking en moet serieus inhoud worden gegeven. Zodat u 

weet waar u moet zijn met uw vragen, opmerkingen of initiatieven. 

Het gemeentelijk organisatievermogen – in dienst van de burger, en 

niet andersom – vereist een transparant en open functioneren van 

Raad en College. Kunnen we door het vernieuwen van de lokale 

bestuurscultuur nieuw geïnteresseerden verwelkomen in het 

politieke speelveld? Wie zal het zeggen. Voor Natuurlijk Belang is in 

elk geval duidelijk dat de starre indeling van de lokale problematiek 

toe is aan een verandering. Waarbij een soepele, maar 

doortastende benadering naar inwoners en ondernemers voorop 

staat. 

Natuurlijk Belang is een partij die staat voor het klimaatbestendig 

en duurzaam inrichten van onze leefomgeving. Bomen zijn 

belangrijk voor onze leefomgeving. Door hun zuurstofproductie, hun 

vermogen om fijnstof en CO2 te neutraliseren en omdat het fijn is om 

bomen in onze woonwijken te hebben.  

Natuurlijk Belang is in de afgelopen zittingsperiode ook een partij 

gebleken die de vinger op de zwakke plek van het openbaar bestuur 

weet te leggen. In onze moties en voorstellen weegt het belang van 

de leefbaarheid altijd het zwaarst. We proberen helder te 

communiceren en maken duidelijk waar we voor staan. Zelfbewust 

als het kan en zelfkritisch als het moet. 

In het politieke spel tussen Raad en College verwacht Natuurlijk 

Belang dat ook van onze medebestuurders die bij voorkeur 

afkomstig zijn uit onze eigen gemeenschap. Meer dan ooit moet de 

lokale politiek u nú als inwoner dienen. U vertegenwoordigen en 

wijzen op de mogelijkheden van een brede burgerparticipatie, 

zorgen dat de ambtelijke organisatie optimaal functioneert en 

werken aan een samenleving die antwoord kan geven op de grote 

maatschappelijke opgaven waar wij voor staan. Klimaatbeheersing, 

groen, leefbaarheid, energietransitie, cultuur, sport en dat alles met 

de (financiële) basis op orde.  

Als het aan Natuurlijk Belang ligt, geven wij in de komende 

zittingsperiode voorrang aan samenleven. In 2022 pakken wij door 

en gaan aan het werk voor de inwoners in onze gemeente, voor een 

prima ondernemersklimaat en een organisatorisch gezonde 

bestuurscultuur. 

In de komende volgende hoofdstukken leest u in meer detail wat 

onze plannen zijn. Wij hopen daarmee op uw welgemeende stem op 

Natuurlijk Belang, dé lokale partij in Ouder-Amstel. 

Ouder-Amstel, januari 2022 

Jacques Bos, fractievoorzitter 
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Algemeen Bestuur 

De gemeente Ouder-Amstel moet een toegankelijke gemeente zijn 

voor inwoners en ondernemers. Geen bureaucratische rompslomp, 

maar laagdrempelig contact met de gemeente voor inwoners en 

ondernemers. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen 

en zich niet verschuilen achter regels. Als lokale partij zeggen wij: 

samen met onze inwoners en ondernemers maken wij Ouder-

Amstel.  

Veiligheid en Openbare Orde  

Ouder-Amstel moet een gemeente zijn waar inwoners en 

ondernemers zich veilig voelen. Daarom houdt Natuurlijk Belang 

voortdurend de kwaliteit van die leefbaarheid in de gaten. Daar 

hoort een actieve wijkagent bij die open staat voor signalen van 

inwoners en ondernemers. En een vinger aan de pols houdt van wat 

er gebeurt in onze gemeente. Maar ook een voortdurende aandacht 

voor de verzorging van de buitenruimte door goed onderhoud aan 

de straten en het openbaar groen. Dit alles draagt bij aan de 

leefbaarheid van onze dorpskernen. Waarbij het voorkomen van 

problemen beter is dan genezen. Als je vroeg signaleert van wat er 

aan de hand is, kun je erger voorkomen. Dan heb je het over de 

beruchte stoepsteen maar ook gesprekken voeren om escalatie te 

voorkomen. En handhaven waar dat nodig is.  

Openbare Ruimte: verkeer en vervoer  

Natuurlijk Belang maakt zich zorgen over de afwikkeling van het 

dagelijkse verkeer in onze gemeente. De snelwegen rond de 

dorpskernen kunnen voor overlast zorgen (fijnstof/files). Natuurlijk 

Belang wil dit zo veel mogelijk beperken door middel van een 

maximale snelheid van 80 kilometer bij deze dorpskernen. De 

N522, de Burgemeester Stramanweg, zal door de bouw van De 

Nieuwe Kern en het eerder ophouden van de snelweg A2 drukker 

worden. Natuurlijk Belang vindt het belangrijk dat verkeer zoveel 

mogelijk wordt omgeleid door de weggebruikers zo veel mogelijk de 

andere snelwegen (A9 en A5) te laten gebruiken.  

Het toevoegen van 2.300 parkeerplaatsen in de Smart Mobility Hub 

zal helpen in de toekomstige wijk De Nieuwe Kern. En de overlast 

van het evenementenverkeer moet zo veel mogelijk beperkt worden.  

Het openbaar groen moet peil blijven. En waar nodig verbeterd. Dit 

doe je binnen de bestaande budgetten, dus geen onnodige 

uitgaven. En met ideeën van onze inwoners. Samen maken wij 

Ouder-Amstel mooi. 

Natuurlijk Belang vindt het noodzakelijk dat de kwaliteit van de fiets- 

en voetpaden verbeterd wordt. Dit kan door een totaalbeeld te 

maken hoe de toename van het fietsverkeer goed kan worden 

verwerkt. Betere verlichting en goede communicatie naar de 

gebruikers van de fietspaden is een must. In Duivendrecht is het 

werk in uitvoering, maar in Ouderkerk is fietsen door de staat van 

het wegdek zonder overdrijven levensgevaarlijk. Het huidige beleid 

moet hierop aangepast worden. Veiligheid moet voorop staan. 

Inwoners spelen een belangrijke rol door de gemeente op tijd te 

informeren over onveilige situaties. Dit kan door gebruik te maken 

van de app ‘Makkelijk melden’ voor meldingen over de openbare 

ruimte. Deze app moet zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht 

worden bij onze inwoners. De app kan bijdragen aan het  
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verminderen van overlast in de buitenruimte. Denk hierbij aan een 

kapotte verlichting of straattegels die niet goed liggen.  

Rond de scholen moet een duidelijk verkeersbeleid komen zodat 

kinderen veilig van huis naar school en weer terug kunnen. 

Onveilige verkeerssituaties moeten vlug aangepakt worden. 

Natuurlijk Belang denkt daarbij aan uitbreiding van de 30 km- en 15 

km-zones. Maar ook aan de invoering van één-richting verkeer in 

straten waar dit de veiligheid ten goede komt. 

Het aantal hybride en volledig elektrische auto’s groeit snel. Ouder-

Amstel is meer dan gemiddeld voorzien van oplaadpunten. 

Natuurlijk Belang wil graag dat dit zo blijft en dat de gemeente 

initiatieven van inwoners en bedrijven op dit onderwerp 

ondersteunt. 

De invoering van blauwe zones in de dorpskern Duivendrecht is met 

de laatste uitbreiding afgerond. Handhaven blijft belangrijk, zeker in 

de recent toegevoegde straten. Natuurlijk Belang vindt het 

belangrijk dat dezelfde regels gelden voor alle blauwe zones, met 

dezelfde goedkope tarieven. Ook in Ouderkerk aan de Amstel moet 

gekeken worden of er overlast is van parkeren. Als blijkt dat het 

nodig is kunnen daar ook blauwe zones ingevoerd worden. Uiteraard 

in goed overleg met inwoners en ondernemers. 

Financiën en Economie  

Helaas heeft onze gemeente de afgelopen jaren te maken gehad 

met tekorten in de jaarrekening. Dit kwam mede door hoge uitgaven 

voor jeugdzorg. Natuurlijk Belang gaat voor een blijvend financieel 

gezonde gemeente. Geen onnodige uitgaven voor onderzoeken. Wel 

zorgen dat de voorzieningen en onderhoud aan het openbaar groen 

op peil blijven. Of zelfs beter worden. Onze gemeente moet 

betaalbaar zijn voor inwoners en ondernemers en de woonlasten 

moeten daarom niet meer dan de inflatie stijgen. Voor ondernemers 

moet Ouder-Amstel een gemeente zijn waar er geen onnodige regels 

zijn. Het Amstel Business Park is een ideale plek voor starters en 

een gebied waar wonen en ondernemen samenkomen. De 

middenstand in de dorpskernen zijn belangrijk. Leegstand in de 

winkelstraten moet voorkomen worden. Een evenwichtig 

winkelbestand draagt bij aan goed wonen en leven in onze 

gemeente.  

Wonen 

Betaalbaar wonen voor alle doelgroepen (starters, jonge gezinnen, 

ouderen en studenten) is een belangrijke doelstelling voor onze 

gemeente. De verhouding tussen sociale woningbouw en vrije 

sector-huurwoningen moet wat ons betreft 30-70 blijven. Betaalbare 

huurwoningen zijn essentieel. Niet iedereen kan een koopwoning 

betalen. Het liefst ziet Natuurlijk Belang een goede mix van 

betaalbare koop- en huurwoningen in Ouder-Amstel. 

In ‘De Nieuwe Kern (DNK)’ moet daarom zo gevarieerd mogelijk 

worden gebouwd. Betaalbaarheid moet vooropstaan en toekomst 

gericht bouwen zodat doorstroom bevorderd wordt. Voor 

koopwoningen moet, zo mogelijk, een anti-speculatiebeding 

opgenomen worden. Het zelf bewonen van de gekochte woning is 

een vereiste, want er wordt niet gebouwd voor speculanten.  
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Daarnaast moet DNK een energie-neutrale wijk worden die aansluit 

bij de dorpskernen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel.  

De ontwikkeling van Entrada (Duivendrecht) kan een mooie kans 

zijn om voor het middensegment te kunnen bouwen. Geen 

hoogbouw bij de flats van Duivendrecht. Hoogbouw kan beperkt 

toegestaan worden langs het spoor. Entrada moet een integraal 

onderdeel van Duivendrecht worden.  

Amstel Business Park (ABP) wordt getransformeerd tot een 

werkstad. Wonen en werken gaan hand in hand. In de visie van 

Natuurlijk Belang kunnen startende ondernemers hier beginnen met 

hun onderneming. En kunnen jonge mensen/studenten een 

betaalbaar eerste woning in dit gebied krijgen. Werkstad Over-

Amstel geeft hierbij mooie kansen.  

Onderwijs en kinderopvang 

De kwaliteit van het onderwijs moet altijd voor op staan. Onze 

voorkeur gaat daarom uit naar kleinschalig en toegankelijk 

onderwijs. Een massale school in de Bindelwijk vinden we niet 

wenselijk. Kinderopvang moet toegankelijk zijn voor alle inkomens 

en doelgroepen. Mooi zou zijn als de kinderopvang aansluit bij de 

basisscholen. Op deze brede opzet van voor- en naschoolse opvang 

moet worden ingezet. Alle kinderen in onze gemeente moeten 

dezelfde kansen krijgen. Dyslexie en leerachterstanden moeten 

volledige aandacht hebben. 

Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

Natuurlijk Belang wil alle sociale voorzieningen toegankelijk en 

betaalbaar houden voor die inwoners die er recht op hebben. Het 

deel uit blijven maken van onze samenleving staat daarbij voorop. 

Een voorziening als vervoer, aanpassingen aan de woning om zo 

lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, huishoudelijke 

hulpverlening en maaltijdvoorziening voor ouderen en mensen met 

een beperking horen hier ook bij. Maar we vergeten de behoefte van 

jongeren om elkaar te ontmoeten natuurlijk niet. Soms is het 

noodzakelijk om hulp op maat te geven of inwoners met een tekort 

aan inkomen te informeren wat er mogelijk is. Dan is het belangrijk 

om een goed bereikbaar dorpshuis of dienstencentrum te hebben 

waar iedereen zich veilig voelt om hulp te vragen of geïnformeerd te 

worden. Hierbij denken wij aan eenzaamheid bij jongeren en 

ouderen, verwaarlozing, dementie en wat zich zoal meer voordoet. 

Een eerstelijnsopvang is daarom heel belangrijk om erger te 

voorkomen. Natuurlijk Belang zal er dus voor waken dat er 

voorzieningen verdwijnen. En nieuwe voorzieningen invoeren als dat 

nodig is. Zo vinden we dat het buurthuis Waver voor de inwoners 

van de Waver moet blijven als ontmoetingsplek voor recreatie en 

educatie. In Ouderkerk aan de Amstel hebben we hiervoor de 

Bindelwijk en het Dienstencentrum (Coherente). In Duivendrecht 

vervult het Dorpshuis deze rol. Het verdient de aanbeveling voor alle 

locaties het aanbod aan activiteiten voor jong en oud uit te breiden. 

Hierbij is initiatief vanuit de inwoners belangrijk want alleen geld is 

niet de oplossing.  

Zo ook moet er aandacht zijn voor jongeren. Heel belangrijk om geld 

te investeren in ontmoetingsplekken voor jongeren. Dit zal 

preventief werken tegen overlast. Wij zijn tenslotte allemaal jong 

geweest.  
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Sport 

Sport heeft een belangrijke maatschappelijke, educatieve en sociale 

functie. Sport brengt de mensen samen en bevordert de 

gezondheid. Door de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk de 

clubs draaiende te houden. Natuurlijk Belang vindt sporten 

belangrijk en daarom moet sporten gestimuleerd worden en voor 

‘iedereen’ ook financieel mogelijk zijn. Ook voor de laagste 

inkomens. Er zijn situaties dat de contributie van een 

sportvereniging of de aanschaf van sportkleding en andere 

materialen een financieel probleem oplevert. In die situatie wil 

Natuurlijk Belang in overleg met de sportverenigingen en de 

gemeente tot een oplossing komen zodat kinderen uit die gezinnen 

toch hun sport kunnen beoefenen.  

Aangezien Ouder-Amstel over veel water beschikt met o.a. De 

Amstel, Bullewijk en de Ouderkerkerplas, moeten we de watersport 

aantrekkelijk maken voor onze inwoners. Er is vraag naar een plek 

om te kunnen suppen en paddlen. Natuurlijk Belang is ervoor dat 

we samen met Coherente naar de mogelijkheden kijken om deze 

sporten te kunnen beoefenen in onze gemeente.  

Recreatie 

Recreatie is goed voor onze hele gemeente en er zijn volop 

mogelijkheden om te recreëren. Wat Natuurlijk Belang betreft gaat 

recreëren hand in hand met de natuur. Wandelen, fietsen, varen en 

verder nog vele andere manieren om te ontspannen. Hier biedt de 

Ouderkerkerplas en De Ronde Hoep heel veel gelegenheid voor. 

Maar ook het Venserpark in Duivendrecht is een mooie plek om te 

recreëren of sporten. Natuurlijk Belang wil zich inzetten voor de 

uitbreiding van de sportfaciliteiten om van dit park optimaal gebruik 

te kunnen maken.  

Cultuur 

Cultuur is wat de mensheid onderscheidt en daarom is het 

belangrijk om dit te behouden. Je denkt dan al gauw aan het 

dorpsgezicht van Ouderkerk, Beth Haim en de kerken. Dat zijn 

gemeentelijke monumenten waar we trots op mogen zijn. Maar ook 

de plaatselijke musea waar mooie stukken te bezichtigen zijn. En 

wat te denken van de kunstenaars in onze gemeente? Cultuur is 

alles wat je ziet en meemaakt en daarom van geniet. De Ronde 

Hoep is een fraai voorbeeld van erfgoed dat door wandelaars en 

fietsers is ontdekt. Evenementen en tradities dienen gesteund te 

worden. We willen dan ook culturele activiteiten bevorderen waar 

dat mogelijk is. Dit moet uiteraard in zoveel mogelijk bestaande 

budgetten. De gemeente zou ook goed het historisch karakter van 

Ouder-Amstel kunnen promoten. Meer toerisme betekent ook meer 

inkomsten voor o.a. ondernemers. Dit bevordert het 

ondernemersklimaat. En onze dorpen hebben veel te bieden voor 

iedereen. 
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Duurzaamheid  

Duurzaamheid is belangrijk in het programma van Natuurlijk Belang. 

Het raakt heel veel aspecten van onze samenleving. Denk aan 

natuur/groen, bouw, maar ook aan afvalverwerking en 

energievoorziening.   

Natuur/groen 

Natuurlijk Belang is van huis uit een ‘groene’ partij en houdt daarom 

de groenvoorziening nauwlettend in de gaten. Het openbaar groen 

moet op peil blijven. En waar nodig verbeterd. Dit doen we binnen 

bestaande budgetten. We schrijven erover in het Weekblad van 

Ouder-Amstel in columns en vragen aandacht voor ‘bomenkap’ in 

het algemeen en bij grote nieuwe ontwikkelingen in onze gemeente. 

Natuurlijk Belang is voor (her-)beplanting van bomen en het behoud 

van het groene gezicht van onze mooie gemeente. Het onderhoud 

van het openbaar groen moet regelmatig en zinvol zijn.  

 

Bouw  

In de Nieuwe Kern en andere nieuwbouwprojecten moet er 

duurzaam gebouwd worden en energie-neutraal. Uiteraard geldt 

deze eis ook voor herbouwprojecten. Duurzame initiatieven door 

inwoners en ondernemers in samenwerking met de daartoe in het 

leven geroepen instellingen moeten door de gemeente worden 

gestimuleerd door middel van kennisdeling en expertise. 

 

Afvalverwerking 

Jammer genoeg heeft de gemeente de bestaande manier van afval 

scheiden met ondergrondse containers losgelaten. Nu zijn de 

restafvalcontainers alleen nog met een pasje te openen en zijn er  

geen PMD-containers meer. Inwoners kunnen gecontroleerd worden 

op hun afvalproductie via de pasjes. Het pasjessysteem veroorzaakt 

overlast, doordat afval naast de container wordt geplaatst, omdat 

mensen niet willen betalen voor het openen van de klep. Het liefst 

zou Natuurlijk Belang zien dat het pasjessysteem werd afgeschaft 

en dat er een beter contract kwam met de afvalverwerkende 

bedrijven. Nu houden we een vinger aan de pols om de totale 

kosten voor de afvalverwerking in toom te houden. Wij vinden dat er 

ingezet moet worden op na-scheiding en een reductie van 

verpakkingsmateriaal bij de supermarkten/winkeliers, zodat het 

restafval afneemt. En inwoners moeten beloond worden voor goed 

afval scheiden en het makkelijk worden gemaakt. De ‘milieudepots’ 

in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel leveren een 

belangrijke bijdrage aan het scheiden van afval.  

 

Energievoorziening  

Natuurlijk Belang denkt bij de energievoorziening niet alleen aan 

zonnepanelen en windenergie via windmolens maar tevens aan 

koude- en warmteopslag. Windmolens geven veel overlast bij 

woongebieden. En daarom heeft dit niet onze voorkeur. Natuurlijk 

Belang vindt dat nieuwe ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied 

gesteund moeten worden door de gemeente via het vereenvoudigen 

van het verstrekken van vergunningen. 

Bij de ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente zoals De 

Nieuwe Kern, Centrumplan, Entrada, Dialogue, enzovoort moet 

duurzaamheid hoog op de agenda staan.  
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Bij de bouw van woningen in De Nieuwe Kern moet rekening 

gehouden worden met veiligheidsaspecten en geluidsoverlast van 

vliegtuigen, wegverkeer en evenementen. Vliegtuigen die gebruik 

maken van de Buitenveldertbaan vliegen over dit gebied. Dat zal 

beperkingen met zich meebrengen. 

Water 

Door de klimaatverandering worden hoge eisen gesteld aan 

waterbeheer. De gemeente moet voorbereid zijn op de opvang en 

afvoer van meer water in korte tijd, en ook op de berging van water 

voor droge perioden. Water speelt ook een rol bij de winning van 

energie. Zo is de gemeente gevraagd om samen met het 

waterschap de mogelijkheden te onderzoeken voor een laag-

temperatuur warmtenet en de winning van Thermische Energie uit 

Afvalwater (TEA) of uit Oppervlaktewater (TEO). Wij vinden dit heel 

belangrijk en zijn benieuwd wat er uit het onderzoek komt.  

Omdat de natuur ook gebruik maakt van water moet daar in de 

plannen rekening mee gehouden worden. Dat kan door 

voorzieningen te treffen zodat kikkers niet vast komen te zitten in 

straatkolken of andere putten. Maar ook bij de plannen voor het 

waterbeheer.  

Bij de aanleg en vervanging van riool moet regenwater en afvalwater 

zoveel mogelijk gescheiden worden opgevangen. Daardoor wordt 

vervuiling van het oppervlaktewater zoveel mogelijk voorkomen 

doordat het vuile water uit de huizen en het regenwater apart 

worden verwerkt.  

Dierenwelzijn 

Goede opvang voor alle diersoorten is nodig. Op dit moment worden 

gevonden en afgestane dieren vooral door hardwerkende 

vrijwilligers in dierenasiels en opvangcentra geholpen.  

De gemeente kan de dieren ondersteunen door te handhaven bij 

dierenmishandeling. Dit moet hoog staan op het takenpakket van 

de handhavers. Bij het aanleggen en vervangen van de 

buitenverlichting moet de gemeente kiezen voor diervriendelijke 

verlichting.  

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 functionerend 

openbaar vervoer blijft. Ook andere onderwerpen zijn van belang 

voor onze gemeente waaronder: de leefomgeving en de 

woonruimteverdeling, jeugdzorg, onderwijs en milieu die blijvend 

onze aandacht krijgen. Ook zal onze gemeente zich vaker moeten 

laten horen in Den Haag (2e kamer). Er zijn problemen rond onze 

gemeente die lokaal niet opgelost kunnen worden. Ouder-Amstel 

blijft wat Natuurlijk Belang betreft een zelfstandige gemeente.
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Afsluitend  

Natuurlijk Belang is een partij die samenwerkt. Met onze inwoners, 

ondernemers en verenigingen.  

Samen maken en houden wij onze gemeente leefbaar en prettig om 

in te wonen. 

Stem op dé lokale partij van Ouder-Amstel:  

Natuurlijk Belang 

Hoe meer stemmen, des te meer invloed - dankzij ú. 

Jacques Bos, lijsttrekker en fractievoorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

© 2022, Vereniging Natuurlijk Belang. Dit verkiezingsprogramma is met zorg samengesteld. Op onze website www.natuurlijkbelang.nl 

kunt u informatie over onze kandidaten vinden. Tijdens de campagne kunt u ons regelmatig vinden in de dorpskernen en vragen 

stellen.  
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Doorpakken in Ouder-Amstel: waar staat Natuurlijk Belang voor? 

• Anders kijken betekent dikwijls meer zien; meer perspectief, meer samenhang, meer hoop 

• Natuurlijk Belang is lokaal actief, met een globaal bewustzijn 

• Natuurlijk Belang richt zich primair op wat we kunnen beïnvloeden in onze eigen leefomgeving 

• Natuurlijk Belang koppelt verbeeldingskracht aan moed en realisatiekracht. 

• Natuurlijk Belang is anders; prikkelend en aanspreekbaar. 

Samenleven is een werkwoord. De tijd van wijzen naar ‘de politiek’ voor de aanpak van grote vraagstukken 

is voorbij. Het is hoog tijd burgerparticipatie serieus inhoud te gaan geven. Het gemeentelijk 

organisatievermogen moet in dienst gesteld worden van burgerinitiatieven, in plaats van andersom. Ook 

het functioneren van Raad en College is aan herijking toe. Zodat nieuwe geïnteresseerden makkelijker 

kunnen invoegen in wat nu te vaak ervaren wordt als ‘een politieke arena’.   

De gemeente is volledig project- en portefeuillegericht. Voor de inwoners is hun omgeving primair een 

leefruimte (in plaats van een economische ruimte). Een integrale inwoner-gerichte benadering is dan ook te 

verkiezen boven de uitkomst van een opstapeling van allerlei deelbelangen. 

Natuurlijk Belang staat voor het klimaatbestendig en duurzaam inrichten van onze leefomgeving. Bomen 

zijn voor ons levende wezens, die ons verblijf op deze aarde veraangenamen door hun zuurstof productie, 

hun vermogen om fijnstof en CO2 te neutraliseren en het aangename woonklimaat, dat ze helpen te 

creëren.  

Bij dit alles past een excellent functionerende gemeentelijke organisatie en een gemeentebestuur dat 

uitblinkt in:  

1. Oordeels- en handelingsbekwaamheid (doortastend optreden) 

2. Transparantie en openheid 

3. Zelfbewust en zelfkritisch optreden naar provincie en rijk  

4. Bestuurders die helder communiceren en duidelijk maken waar ze zelf voor staan 
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Kieskompas Stellingen 2022 
 

  Kieskompas Stellingen 2022     

  Stelling    Motivatie 

1 In Ouder-Amstel mogen geen (extra) 

windmolens komen 

mee eens Natuurlijk Belang denkt bij de energievoorziening niet alleen aan zonnepanelen 

en windenergie via windmolens. Maar ook aan koude-en warmteopslag. 

Windmolens geven veel overlast bij woongebieden. En daarom heeft dit niet 

onze voorkeur. 

2 Ouder-Amstel moet uiterlijk in 2040 

energieneutraal worden, ook als 

dat leidt tot hogere kosten voor 

inwoners  

neutraal Ambities zijn mooi, maar voor de muziek uit lopen is een illusie. Natuurlijk 

Belang wil realistisch beleid. Waar mogelijk, kan Ouder-Amstel de doelen 

eerder halen. Maar dit mag nooit leiden tot gedwongen hogere kosten voor 

onze inwoners. 

3 De belastingen mogen worden 

verhoogd voor beter 

groenonderhoud 

neutraal Het openbaar groen moet peil blijven. En waar nodig verbeterd. Dit doe je 

binnen de bestaande budgetten, dus geen onnodige uitgaven. En met ideeën 

van onze inwoners. Samen maken wij Ouder-Amstel mooi. 

4 Om de luchtkwaliteit te verbeteren, 

moeten bij de bouw van woningen 

strengere milieuregels gelden dan 

de landelijke richtlijnen 

niet mee 

eens 

Natuurlijk Belang vindt dat regels voor iedereen duidelijk moeten zijn. En dat 

die geen ruimte mogen geven aan discussie en twijfel. Daarom zijn er geen 

strengere regels nodig dan landelijk. 

5 Om de luchtkwaliteit te verbeteren 

moet de gemeente zich inzetten om 

de snelheid op wegen te verlagen 

Helemaal 

mee eens 

De snelwegen rond de dorpskernen kunnen voor overlast zorgen (fijnstof/files). 

Natuurlijk Belang wil dit zo veel mogelijk beperken door middel van een 

maximale snelheid van 80 kilometer bij deze dorpskernen. 

6 Om het buitengebied te 

beschermen, mag er meer 

hoogbouw in Ouder-Amstel komen 

niet mee 

eens 

Natuurlijk Belang is voor het behoud van het dorpse karakter van Ouder-

Amstel. Te veel hoogbouw zorgt er voor dat de woongebieden onpersoonlijk 

worden. En de sociale cohesie verdwijnt. Het buitengebied moet sowieso 

beschermd worden, en dat kan zonder hoogbouw. 

7 Kantoorgebied Entrada moet 

worden omgebouwd tot een 

woonwijk met stedelijk karakter  

neutraal De ontwikkeling van Entrada (Duivendrecht) kan een mooie kans zijn om voor 

het middensegment te kunnen bouwen. Geen hoogbouw bij de flats van 

Duivendrecht. Hoogbouw kan beperkt toegestaan worden langs het spoor. 

Entrada moet een integraal onderdeel van Duivendrecht worden.  

 

8 Er moeten meer koopwoningen 

gebouwd worden, ook als dat ten 

koste gaat van het aantal 

huurwoningen 

niet mee 

eens 

Betaalbare huurwoningen zijn essentieel. Niet iedereen kan een koopwoning 

betalen. Het liefst ziet Natuurlijk Belang een goede mix van betaalbare koop- 

en huurwoningen in Ouder-Amstel. 

9 Minimaal 40% van de 

nieuwbouwwoningen moeten 

sociale huurwoningen zijn 

niet mee 

eens 

Betaalbaar wonen voor alle doelgroepen (starters, jonge gezinnen, ouderen en 

studenten) is een belangrijke doelstelling voor onze gemeente. De verhouding 

tussen sociale woningbouw en vrije sector huurwoningen moet wat ons betreft 

30/70 blijven.  

 

10 In Ouder-Amstel moet meer ruimte 

voor de fietsers komen, ook als dit 

ten koste gaat van ruimte voor 

autoverkeer 

mee eens Bewegen is gezond. Daarom vindt Natuurlijk Belang het belangrijk om dit goed 

te faciliteren. Ook het milieueffect is belangrijk. Minder uitstoot van gassen 

door minder auto's. 

11 De gemeente moet zich inzetten 

voor uitbreiding van het openbaar 

vervoer, ook als dit ten koste gaat 

van ruimte voor de auto 

mee eens Goede OV-verbindingen zijn belangrijk. Dat is goed voor het milieu. En zorgt er 

voor dat bewoners kunnen reizen zonder gebruik te maken van de auto. 

12 De gemeente moet meer geld 

uittrekken voor BOA's 

(ordehandhavers) 

niet mee 

eens 

Handhaving is belangrijk. Binnen het bestaande budget kan er goed 

gehandhaafd worden. Belangrijk voor Natuurlijk Belang is inzet op preventie. 

Door middel van preventie kun je een hoop problemen voorkomen. Mocht 

preventie niet helpen, dan ga je handhaven. 

13 Er moet meer cameratoezicht 

komen, ook als dit ten koste gaat 

van de privacy 

helemaal 

niet mee 

eens 

Cameratoezicht in kleine dorpen schaadt te veel de privacy. En deze maatregel 

is zeer kostbaar. Natuurlijk Belang vraagt zich af welk probleem hiermee 

opgelost moet worden. 

14 De gemeente moet meer geld 

investeren in ontmoetingsplaatsen 

voor jongeren 

mee eens Heel belangrijk om geld te investeren in ontmoetingsplekken voor jongeren. Dit 

zal preventief werken tegen overlast. Wij zijn tenslotte allemaal jong geweest. 

15 De gemeente moet meer geld 

uitgeven aan kunst en cultuur 

mee eens Cultuur is wat de mensheid onderscheidt en daarom is het belangrijk om dit te 

behouden. Je denkt dan al gauw aan het dorpsgezicht van Ouderkerk, Beth 

Haim en de kerken. Dat zijn gemeentelijke monumenten waar we trots op 

mogen zijn. Maar ook de plaatselijke musea waar mooie stukken te bezichtigen 

zijn. En wat te denken van de kunstenaars in onze gemeente. Cultuur is alles 

wat je ziet en meemaakt en daarom van geniet. De Ronde Hoep is een fraai 

voorbeeld van erfgoed dat door wandelaars en fietsers is ontdekt. 

Evenementen en tradities dienen gesteund te worden. We willen dan ook 
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culturele activiteiten bevorderen waar dat mogelijk is. Dit moet uiteraard in 

zoveel mogelijk bestaande budgetten.  

 

16 De gemeente moet meer geld 

investeren in sportverenigingen 

mee eens Natuurlijk Belang vindt sporten belangrijk en daarom moet sporten 

gestimuleerd worden en voor ‘iedereen’ ook financieel mogelijk zijn. Ook voor 

de laagste inkomens. Er zijn situaties dat de contributie van een 

sportvereniging of de aanschaf van sportkleding en andere materialen een 

financieel probleem oplevert. In die situatie wil Natuurlijk Belang in overleg met 

de sportverenigingen en de gemeente tot een oplossing komen zodat kinderen 

uit die gezinnen toch hun sport kunnen beoefenen. 

17 Er moet meer geld komen voor 

armoedebestrijding, ook al stijgt 

hierdoor de lokale belasting 

neutraal Aan armoedebestrijding moet altijd gewerkt worden. Iedereen moet mee 

kunnen doen in onze gemeente. Dit moet zoveel mogelijk gedaan worden 

binnen bestaande budgetten. 

18 De gemeente moet schulden van 

inwoners tijdelijk kunnen 

overnemen om boetes 

(incassokosten) te voorkomen 

niet mee 

eens 

Schuldpreventie is belangrijk. Mensen in de schulden moeten geholpen 

worden. Daar is de schuldhulpverlening voor. 

19 Om gemeentelijke voorzieningen in 

stand te houden, mag de OZB (de 

belasting op huisbezit) worden 

verhoogd 

niet mee 

eens 

Helaas heeft onze gemeente de afgelopen jaren te maken gehad met tekorten 

in de jaarrekening. Dit kwam mede door hoge uitgaven voor jeugdzorg. 

Natuurlijk Belang gaat voor een blijvend financieel gezonde gemeente. Geen 

onnodige uitgaven voor onderzoeken. Wel zorgen dat de voorzieningen en 

onderhoud aan het openbaar groen op peil blijven. Of zelfs beter worden. Onze 

gemeente moet betaalbaar zijn voor inwoners en ondernemers en de 

woonlasten moeten daarom niet meer dan de inflatie stijgen. 

20 De gemeente moet extra 

programma's aanbieden op alle 

basisscholen die de acceptatie van 

LHBTI+ personen bevorderen 

mee eens Natuurlijk Belang vindt het belangrijk dat kinderen op school leren om te gaan 

met diversiteit. Door dit onderwerp op scholen te bevorderen, wordt de sociale 

veiligheid van jonge lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en 

interseksuelen (lhbti’s) verbeterd. 

21 De gemeente moet extra geld 

investeren om het historische 

karakter van Ouder-Amstel voor 

toerisme te promoten 

mee eens De gemeente zou ook goed het historisch karakter van Ouder-Amstel kunnen 

promoten. Meer toerisme betekent ook meer inkomsten voor o.a. 

ondernemers. Dit bevordert het ondernemersklimaat. En onze dorpen hebben 

veel te bieden voor iedereen. 

22 Bij financiële tekorten kan de 

gemeente beter bezuinigen, dan de 

lokale belastingen verhogen 

mee eens Helaas heeft onze gemeente de afgelopen jaren te maken gehad met tekorten 

in de jaarrekening. Dit kwam mede door hoge uitgaven voor jeugdzorg. 

Natuurlijk Belang gaat voor een blijvend financieel gezonde gemeente. Geen 

onnodige uitgaven voor onderzoeken. Wel zorgen dat de voorzieningen en 

onderhoud aan het openbaar groen op peil blijven. Of zelfs beter worden. Onze 

gemeente moet betaalbaar zijn voor inwoners en ondernemers en daarom de 

woonlasten niet meer dan de inflatie laten stijgen. 

23 Bij de Ouderkerkerplas mogen geen 

grootschalige evenementen worden 

gehouden  

mee eens De Ouderkerkerplas is een recreatiegebied. Kleine- en middelgrote 

evenementen moeten daarbij kunnen. Maximaal een paar per jaar. Overlast 

moet daardoor beperkt worden. 

24 

 

Ouder-Amstel moet een 

zelfstandige gemeente blijven, ook 

als dit meer geld kost  

mee eens Natuurlijk Belang vindt het belangrijk dat wij een zelfstandige gemeente blijven. 

De komende jaren groeit de gemeente naar meer dan 30.000 inwoners. Door 

zelfstandig te blijven kunnen de voorzieningen goed op peil blijven. En worden 

onze dorpskernen niet opgeslokt in het groot stedelijke geweld waarbij er voor 

ons beslist wordt. 

25 De gemeente mag projecten 

overdragen aan inwoners, ook al 

verliest de gemeente hierdoor 

controle 

neutraal Wij zijn hier neutraal in. Het moet per project bekeken wat hier de 

mogelijkheden voor zijn. Uiteraard zijn wij voor participatie, samen met onze 

inwoners. 

26 De Amstelschool en Het Kofschip 

moeten samen in één nieuw 

schoolgebouw komen 

Helemaal 

niet mee 

eens 

De kwaliteit van het onderwijs moet altijd voor op staan. Onze voorkeur gaat 

daarom uit naar kleinschalig en toegankelijk onderwijs. Een massale school in 

de Bindelwijk vinden we niet wenselijk. Renoveren van de Amstelschool, en 

nieuwbouw voor het Kofschip heeft onze voorkeur.  

 


