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IN HET BELANG VAN AMSTERDAM, DUS IN HET BELANG VAN NEDERLAND
Het team
Welkom bij BVNL, de partij van vrijheid, vooruitdenken, verantwoordelijkheid en ondernemen.
Een sterk Amsterdam is een sterk Nederland en dat maakt Amsterdam het belang van Nederland.
Wij van BVNL zijn het team wat zich zal inzetten voor Amsterdam, hier in het nu, morgen en voor
de toekomst van onze kinderen. Hierbij staat leefbaarheid, wonen en een gebalanceerde economie
centraal. Om winstgevend te zijn, moet het fundament stabiel zijn.
Wie wij zijn? Wij zijn een brede groep Amsterdammers die bestaat uit: zorgmedewerkers, artiesten,
musici, leraren, ingenieurs, schrijvers, sprekers en andere ondernemende, autonome mensen die
zich medeverantwoordelijk voelen voor het behoud van Amsterdam en haar cultuur. Samen zijn wij
BVNL Amsterdam.
Lijsttrekker Rob Heilbron:
Rob is een zeer succesvolle en gedreven zakenman en
dat niet alleen. Rob heeft ook een
succesvolle sportcarrière Hij is een echte levensgenieter
en heeft een groot hart voor Amsterdam. Met zijn kennis
en ervaring kan hij veel betekenen voor de toekomst van
Amsterdam.
“Wat mij betreft mag het bestuurlijke roer flink om in
Amsterdam. Amsterdam moet weer een stad worden
voor ondernemers én hardwerkende mensen met
ambitie, die zich hier thuis voelen. Het moet afgelopen
zijn met hinderlijke ambtelijke obstructie en Kafkaëske
vergunningsprocedures.”
“Amsterdam is niet het eigendom van bange
bureaucraten, maar van de mensen die daar wonen,
werken en belasting betalen. Door minder regels krijgen
ondernemers en ambitieuze inwoners weer ruimte en
dat bevordert de Amsterdamse economie. “
“Het is de taak van de gemeenteraad om de inwoners
van Amsterdam te dienen, in plaats van daarboven te
staan. Zij moet ervoor zorgen dat inwoners zich veilig én
altijd vrij voelen. Mensen moeten prettig kunnen wonen
en werken in Amsterdam. Daar ga ik me volledig voor
inzetten en kijk samen met het team van BVNL uit naar
de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart!”
Foto door Lola May Photography
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BVNL Amsterdam - onze prioriteiten
1. Wonen
Wonen in Amsterdam weer betaalbaar maken
Een woning vinden in Amsterdam is zo goed als onmogelijk geworden. Bij BVNL staan wonen en
betaalbaar wonen bovenaan. En dat is hard nodig, want hier een woning krijgen is vanwege het
beperkte aanbod en de grote vraag enorm lastig en lukt alleen als je een gigantisch salaris hebt
waarmee je een peperduur koophuis kunt aanschaffen, of maandelijks een vorstelijk bedrag aan huur
kunt aftikken.
Creëren van kansen voor starters en jonge gezinnen
Vanwege de hierboven genoemde situatie blijven jongeren en zelfs jonge gezinnen noodgedwongen
bij hun ouders wonen, of trekken weg uit Amsterdam. Een onwenselijke situatie. BVNL streeft naar
een flinke toename van het aantal nieuw te bouwen koop- en huurwoningen.

Daarom komt BVNL met de volgende voorstellen:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een gewijzigde nieuwbouwnorm met een andere verhouding qua aantallen sociale
woningen, huur- en koopwoningen in het middensegment en vrijesectorwoningen;
het fors verhogen van productie van woningen, vooral voor de middeninkomens, maar wel
met behoud van de natuur- en groengebieden binnen Amsterdam (hiervoor moeten de
regels met betrekking tot fijnstof en stikstof deels op de schop);
vanwege de schaarste aan beschikbare bouwgrond in Amsterdam zullen we deels de hoogte
in moeten, daarom hoogbouw met lef, op locaties waar dat kan;
leegstaande kantoren ombouwen naar woningen;
eisen voor bouwvergunningen versoepelen - uitzonderingen moeten mogelijk zijn bij goede,
innovatieve ideeën;
onderzoeken van mogelijke beleidshervormingen en innovaties die de woongelegenheid
vergroten door middel van beleidsversoepeling en ruimte voor woonexperimenten;
invoeren van een woning-APK om schimmel en vocht uit te bannen;
onderzoek naar het afschaffen van erfpacht;
voorrang en/of voordelen bij huisvesting voor Amsterdammers die bijdragen leveren aan de
stad in welke vorm dan ook. We bouwen allemaal mee op ons eigen manier aan de stad;
meer woningen voor eenpersoonshuishoudens;
woningdeling eenvoudiger maken;
een puntenstelsel voor vrijesectorwoningen met daaraan gekoppelde huurprijzen;
voorrang en voordelen met betrekking tot het huisvesten van Amsterdammers, leraren,
gezondheidswerkers en andere beroepsgroepen waar een groot tekort aan is.
Het leefbaarder maken van woongebieden grenzend aan uitgaanscentra en prostitutie
delen van de stad zoals de Wallen;
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2. Leefbaarheid

Een sociaal en bereikbaar Amsterdam
Wonen in Amsterdam moet in sommige opzichten weer als vanouds worden, waarbij het de gewoonste
zaak van de wereld is dat je bijvoorbeeld tijdens een ommetje door je schone wijk de mensen die hem
schoonhouden hartelijk begroet en even een praatje met hen maakt, en ook met je buren. Een schone en
leefbare stad is een fijne stad om in te wonen. Daarom wil BVNL dat elke wijk een eigen schoonmaakteam
krijgt. Opgeruimd staat netjes.
Vrijheid om te zijn wie je bent
We moeten als samenleving pal staan voor de vrijheid van expressie en de vrijheid van
meningsuiting. Centraal daarbij staat Artikel 1 uit de grondwet, waarin wordt gesteld dat discriminatie
wegens godsdienst, geaardheid, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond
dan ook niet is toegestaan. Dit moet wat ons betreft ook centraal staan in het burgerschapsonderwijs. In
Amsterdam mag je wat ons betreft zijn wie je bent, mits je dat een ander ook gunt. Voor iedereen gelden
dezelfde rechten en plichten.
Respect voor Amsterdamse tradities
Ook koesteren we typisch Amsterdamse tradities, zoals het jaarlijkse vreugdevuur in Floradorp, het
toejuichen van Ajax bij het behalen van de kampioenstitel en het begin van een nieuw jaar inluiden met
vuurwerk.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

vaste schoonmakers in wijken;
tegengaan van energiearmoede door betere isolatie van sociale huurwoningen en meer subsidie
voor koopwoningen;
wij steunen het initiatief ‘Weg met windmolens’, omdat ecologische voetafdruk en de
microvezels die vrijkomen door corrosie tijdens het gebruik en het energie opwekken zwaarder
wegen dan de schone opwekking van energie;
kritisch herzien van de ambitie: 2050 aardgasvrij- aardgas is voor de middellange termijn een
goede energiebron, wij willen Amsterdammers niet nu dwingen tot overstappen;
aanplant van 1000 nieuwe bomen in de periode 2022-2026;
meer openbare toiletten, die gebruiksvriendelijk zijn voor iedereen, en met name voor vrouwen
en rolstoelers;
uitbreiden van het aantal ondergrondse afvalcontainers (en onderzoek naar betere systemen);
Amsterdam moet zorgdragen dat landbouwgronden in de randgemeenten benut worden voor
voedselproductie en gebruikt kunnen worden voor lokale leveringen;
koesteren van amateurtuinverenigingen;
kritisch herzien van de inzet van biomassacentrales, BVNL plaatst grote vraagtekens bij het nut en
ecologische gewin van dit soort systemen. Veel onderzoeken tonen aan dat ze helemaal niet
beter zijn voor onze planeet.
om verlies van waardevolle landbouwgrond of grond voor toekomstige woningbouwprojecten
tegen te gaan, dient Amsterdam te stoppen met elke vorm van ondersteuning en/of toewijzing
van grond aan grote tech-initiatieven als megadatacentra. Deze hebben geen nut voor
Amsterdam. De werkgelegenheid is verwaarloosbaar en de water- en energieconsumptie van
datacentra is gigantisch. Amsterdam dient invloed uit te oefenen op nabijgelegen
gemeenschappen om dit standpunt over te nemen.
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3. Ondernemen in Amsterdam
BVNL draagt ondernemende mensen een warm hart toe – vandaar dat wij willen dat Amsterdam weer
een stad wordt waar ondernemers en hardwerkende mensen met ambitie zich thuis voelen. BVNL wil
ruimte maken voor ondernemers door onnodige regels te schrappen en de vergunningsplicht waar
mogelijk te vervangen door een meldplicht. Wij staan voor een beter ondersteuning voor onze
middenstand en horeca!
Daarom komt BVNL met de volgende voorstellen:
•
•
•
•
•
•
•

het tarief betaald parkeren rondom winkelgebieden verlagen;
meer bedrijfsverzamelgebouwen voor (startende) ondernemers;
coronaondersteuning (dat hoeft niet per se financieel te zijn) voor ondernemers om minder
slecht uit de crisis te komen;
koesteren van de weekmarkten;
schrappen van reclamebelasting op bescheiden uithangborden;
behoud van scheepswerven en ambachtsbedrijven;
mensen in de bijstand actief aan werk helpen, bijvoorbeeld door scholing en het mogelijk maken
om nieuwe werkervaring op te doen en vrijwilligerswerk.

4. Corona
We hebben genoeg geleden
Het in alle opzichten falende coronabeleid van de beide kabinetten heeft desastreuze gevolgen voor
ons land gehad, ook voor Amsterdam. BVNL is er dan ook klaar mee – ondernemers, werknemers,
scholieren, zorgmedewerkers, ouders, grootouders, alleenstaanden en kinderen, iedereen heeft veel
te veel geleden.
Daarom komt BVNL met de volgende voorstellen:
•

•

het staat iedereen vrij om zich te laten testen of vaccineren, om mondkapjes te dragen, afstand
te houden en thuis te blijven. Maar, zeker in Amsterdam, moeten, wat ons betreft, ALLE
opgelegde coronaverboden en -verplichtingen per direct worden afgeschaft, inclusief het
coronatoegangsbewijs, en mogen ze nooit meer terugkomen;
Uiteraard is het belangrijk dat Amsterdam haar inwoners uitgebreid en in heldere taal informeert
over het coronavirus en alle daaraan gerelateerde zaken, zodat iedereen precies begrijpt waar
hij/zij aan toe is en verantwoorde keuzes kan maken. Essentieel hierbij is wel dat Amsterdam zich
inspant om de angstcultuur rondom corona weg te nemen en in communicatie-uitingen de
nadruk legt op het bevorderen van lichaamsbeweging, sportbeoefening, een gezonde levensstijl
en evenwichtige voeding.
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5. Zorg en aandacht voor ouderen
Uitholling van de zorg
De uitholling en gedeeltelijke teloorgang van de zorgsector en van de zorgcapaciteit is niet iets coronaspecifieks, het gebeurde daarvoor ook al.
Concrete ondersteuning
Het ondersteunen van de zorgsector en haar medewerkers is iets waarvoor BVNL zich zowel landelijk als
lokaal hard wil maken. Alle keihard werkende mensen in de zorg verdienen veel meer dan alleen applaus.
BVNL wil zorgmedewerkers niet alleen beter belonen, maar hen ook op andere manieren ondersteunen.
Ondersteuning van jongeren en zorgmedewerkers.
BVNL wil een einde aan te lange wachtrijen voor jongeren die dringend mentale steun nodig hebben.
Ook de zorgsector verdient onze aandacht – de rek is eruit en het verzuim onder zorgpersoneel is
schrikbarend hoog.
Daarom komt BVNL met de volgende voorstellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meer zorgcentra en zorgmedewerkers (ook in de wijken) en betere toegankelijkheid van
zorgcentra;
BVNL wil in samenwerking met de GGZ de gemeente Amsterdam helpen bij het verbeteren van
de managementstructuur en oplossingen te zoeken voor onder andere wachtlijsten;
BVNL Amsterdam zijn voorstander van opschaling van de IC- en algehele zorgcapaciteit naar het
Europese gemiddelde;
herevaluatie voor heropening van het Slotervaartziekenhuis;
betere beloning gratis OV en/of gratis parkeren voor zorgmedewerkers en mantelzorgers op het
werk en op locatie bij cliënten;
een betere facilitaire ondersteuning voor mantelzorgers;
meer revalidatiecentra waar ouderen kunnen herstellen na een ziekenhuisopname;
niet bezuinigen op thuiszorg;
zorgdragen voor een goed en gevarieerd (dus ook intellectueel uitdagend, niet alleen maar bingo)
aanbod aan dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen in buurthuizen.

6. Veiligheid
Wat BVNL betreft, gaan we, veel harder dan nu gebeurt, een eind maken aan het toenemende
wapenbezit, evenals het tekort aan (wijk)agenten.
Daarom komt BVNL met de volgende voorstellen:
•
•
•
•
•
•
•
•

agenten weer terug de wijk in, als aanspreekpunt voor alle wijkbewoners;
stoppen met het gemeentelijke boa-concept. Gekwalificeerde boa’s kunnen na een succesvol
verlopen beoordelingsprocedure omgeschoold worden tot politieagenten, die bijvoorbeeld
gespecialiseerd zijn in het aannemen van aangiftes;
heropenen van wegbezuinigde politiebureaus;
hoge boetes en/of taakstraffen opleggen aan OV-zwartrijders en strenge straffen voor
overlastgevers;
sneller optreden bij huiselijk geweld in samenwerking met de politie;
bestrijden van beroving van ouderen (babbeltrucs en andere soorten oplichting) en
ouderenmishandeling;
een levenslang verbod op het houden van dieren voor veroordeelde dierenbeulen en meer steun
voor dierenopvangcentra.
het bestrijden van antisemitisme en homogeweld en het creëren van bewustzijn.
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7. Vervoer
Een bereikbare stad
Amsterdam hoort ook een goed bereikbare stad te zijn – je moet gemakkelijk van A naar B kunnen komen,
zowel met het openbaar vervoer (ook als het laat wordt), als met de auto.
•
•
•
•

de tarieven voor het OV verlagen;
verlagen van de parkeertarieven;
BVNL gaat kijken naar innovatieve ideeën om meer parkeergelegenheid te creëren, daar willen wij
burgers bij betrekken;
efficiënt openbaar vervoer, ook in de nachtdiensten.

8. Onderwijs
BVNL hecht veel waarde aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Helaas wordt onze onderwijssector
geplaagd door diverse problemen. Hieronder volgt een kort overzicht van de meest nijpende problemen,
waarbij we Covid-gerelateerde kwesties voor het gemak even buiten beschouwing hebben gelaten:
•
•
•

kritisch denken, wat een kernwaarde in het universitaire onderwijs zou moeten zijn, wordt daar
niet of nauwelijks meer gepromoot – vaak zelfs afgestraft.
met name in het voortgezet onderwijs wordt orde houden steeds moeilijker en tijdrovender,
zodat er steeds minder en soms geen tijd of mogelijkheid is om daadwerkelijk les te geven en
leerlingen het steeds vaker maar zelf uit moeten zoeken;
het lerarentekort is groot en groeiend, omdat lesgeven te “uitdagend” is geworden en geen
status meer heeft. Een gevolg van het lerarentekort is dat klassen te veel leerlingen tellen,
waardoor het onmogelijk is om elk kind voldoende aandacht te geven.

BVNL is ervan bewust dat de bovengenoemde problemen talloze gevolgen hebben voor de basiskennis en
menselijke maat in het onderwijs, wij willen vanuit Amsterdam actief meedenken aan landelijke
oplossingen. BVNL wil ook dat de gemeente Amsterdam jongeren extra gaat stimuleren om een opleiding
in de zorg, in de techniek, bij de politie of als leraar te gaan volgen. Daarbij willen wij dat sport en
beweging bij jongeren een belangrijke rol gaat spelen, zowel op scholen als in de diverse sportfaciliteiten
in Amsterdam
NB. Voor al deze problemen heeft BVNL mogelijke oplossingen klaarliggen. BVNL wil dat Amsterdam
scholen toestaat, oproept en aanmoedigt om als proefschool deze theoretische, maar soms zeer
eenvoudige oplossingen aan de praktijk te toetsen.
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9. Belang van de burgers en referenda
De kabinetten Rutte hebben rampzalig uitgepakt voor de gemeenten en in het bijzonder voor onze stad.
Kijk maar mee: sluiting van politiebureaus, bejaardentehuizen en ziekenhuizen, te weinig geld voor
thuiszorg en wijkverpleging en scholen en bezuinigingen op het gemeentefonds. Mede hierdoor is er een
gigantisch tekort aan agenten, leraren en zorgpersoneel.
Dit moet veranderen! BVNL in het Amsterdamse stadsbestuur zal keihard de strijd aangaan voor meer
gelden vanuit het Rijk om concreet iets aan de genoemde tekorten en daaruit voortvloeiende problematiek
te doen.
Ook moeten Amsterdammer meer inspraak krijgen, en soms voorkeursbehandeling krijgen ten opzichte
van mensen die niet in Amsterdam wonen.
Daarom komt BVNL Amsterdam met de volgende voorstellen:
•
•
•
•
•

voorrang voor Amsterdammers voor ambtelijke functies bij gelijke geschiktheid;
een proef met het burgemeestersreferendum;
adviserende, beslissende en corrigerende referenda bij alle belangrijke beslissingen voor alle
bewoners van Amsterdam vanaf 18 jaar, idem voor alle bewoners van de betreffende wijken voor
belangrijke beslissingen op wijkniveau;
wekelijkse spreekuren met de burgemeester, wethouders en raadsleden;
een jongerenraad voor jongeren (14-21 jaar) met verkiezingen door deze jongeren zelf, die een
vertegenwoordiger kiezen die mee vergadert en meebeslist met de gemeenteraad.
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