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VoorWoorD 
Beste Amersfoorters,

Een sterke SP in Amersfoort is harder nodig dan ooit. Terwijl de meeste politieke
partijen druk zijn met achterkamertjes-vergaderingen, het lenen van miljoenen voor
een paleis voor politici maar tegelijkertijd bezuinigen op bewoners, staan wij klaar
om te vechten voor een eerlijk Amersfoort.

De machtige rechtse partijen en hun bondgenoten voeren steeds minder de agenda van 
de inwoners uit. Ze zijn gefocust op hun peperdure prestigeprojecten. De komende vier 
jaar gaan wij er alles aan doen om de Amersf oortse belangen te dienen en te vechten 
tegen de politieke waanzin van vandaag de dag. 

Het nieuwe stadhuis is daarvoor tekenend, vlak voor de verkiezingen een astronomische 
lening er doorheen douwen  en dan roepen dat het besluit al genomen is. Het is aan u om 
dat gedrag af te straffen wanneer u in het stemhokje staat.

Ook de sloop van Jericho en het negeren van de protesten van bewoners zegt veel over 
de afstand van de coalitie-partijen tot de bewoners van onze stad. Als de politiek Jericho 
wil redden, kan het natuurlijk de sloopplannen daar tegenhouden. Een sterke SP is nodig 
om de raad daar aan te herinneren. 

Wat mag u van ons verwachten? Nou, een heleboel! Maar eenvoudig gezegd gaan we de 
strijd aan tegen de groeiende tweedeling tussen arm en rijk, knokken we voor het behoud 
van onze sociale voorzieningen en doen we er alles aan om het paleis van de politici 
niet te bouwen. Kunt u ons op ons woord geloven? We hopen dat u ons gelooft op onze 
dadendrang! We zijn tot het bot gemotiveerd om krachtig oppositie te voeren tegen de 
politieke elite. Daarvoor hebben we elke stem hard nodig! 

    
            Stem dus SP, voor een eerlijk Amersfoort.



4



Zorg 
Voor ieDereen 
Op een menswaardige manier oud worden in eigen buurt? Op zorg en ondersteuning 
kunnen rekenen als je dat nodig hebt? Een leefbaar inkomen als je in de zorg werkt? Dat 
zou in ons Amersfoort heel normaal moeten zijn. Want in een eerlijke stad zorgen we voor 
elkaar. Dit zijn onze voorstellen voor eerlijke zorg:

    • Tijdens de coronopandemie hebben we gezien hoe onmisbaar de medewerkers in de  
zorg zijn. Zorgmedewerkers waar de gemeente zorg voor draagt verdienen een fatsoenlijke baan 
met een goed loon en zekerheid. De tarieven die de gemeente betaalt zorgen daarvoor. 

    • De zorg is geen markt. Daarom maken we werk van een gemeentelijk thuiszorgbedrijf. 
Zonder marktwerking en zonder eigen bijdragen. Geld voor zorg gaat naar de zorg en de 
medewerkers, niet naar bureaucratische rompslomp, aanbestedingen en onderhandelingen. 

    • Zorg is een recht. Zorgverleners weten welke zorg nodig is. Zij stellen de indicaties, de 
gemeente zorgt voor het budget. Niet de bezuinigingen van de gemeente moeten leidend zijn, 
maar de behoeften van mensen. Mantelzorg is vrijwillig en moet dat blijven. Mantelzorgers 
krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben en de waardering die ze verdienen. 

    • De verzorgingshuizen zijn gesloten en mensen moeten langer thuis blijven wonen, ook als dit 
niet meer gaat. Wij willen dat Amersfoort voorop gaat lopen in het openen van Zorgbuurthuizen. 
Zo kunnen mensen oud worden in hun eigen buurt in kleinschalige zorgvoorzieningen.
 
    • De problemen en tekorten in de jeugdzorg zijn groot. Extra budget vanuit de landelijke 
overheid voor jeugdzorg wordt daarom ook geïnvesteerd in de jeugdzorg en niet in andere 
projecten. Jeugdzorg is geen markt. Jeugdzorg wordt ingekocht op basis van samenwerking, niet 
op basis van concurrentie. Kwetsbare jongeren hebben – ook na hun 18e jaar - het recht om de 
zorg en ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben.

    • Amersfoort maakt het verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen tot 
kerntaak. Gemeentelijk beleid voor zorg en ondersteuning moet leiden tot kleinere verschillen. 
Een voorbeeld daarvan is het in samenwerking met de GGD organiseren van de preventieve 
tandzorg voor kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen niet naar de tandarts gaan. 

    • Jarenlang is bezuinigd op de GGD. Tijdens de coronapandemie hebben we gezien hoe 
belangrijk het werk is wat door hen wordt gedaan. We stoppen de bezuinigingen en starten met 
investeren.
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    • De afbouw van bedden in GGZ-instellingen  is een grote fout geweest met  grote gevolgen 
in de stad. Mensen krijgen niet meer de zorg die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben. 
Het komt voor dat zij het niet redden in de buurten en daar soms ook overlast veroorzaken. Het 
stadsbestuur moet alles op alles zetten om te zorgen dat er weer meer bedden beschikbaar 
komen in de GGZ-instellingen. De ondersteuning in de buurt wordt fors verbeterd.
 
   • Niemand zou in Amersfoort gedwongen op straat moeten slapen. We investeren daarom 
in de daklozenopvang. Mensen die zorg nodig hebben, horen die te krijgen en niet in de 
daklozenopvang terecht te komen, omdat zij die zorg niet krijgen.

    • Amersfoort neemt de uitvoering van het VN-verdrag van mensen met een beperking serieus. 
Ook worden voorzieningen voor mensen met een beperking waar nodig uitgebreid. De stad 
moet in alle mogelijke opzichten veilig en toegankelijk gemaakt worden voor mensen met een 
beperking. Voorkomen moet worden dat hierdoor de kosten voor inwoners oplopen.

.
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een goeDe en betAAlbAre Woning 
Voor ieDereen 
Hoe kan het dat starters, politieagenten, verpleegkundigen, kappers en basisschoolleraren 
geen woning kunnen vinden? Hoe kan het dat betaalbare woningen voor hun neus worden 
opgekocht door beleggers die er rijk van willen worden? Hoe kan het dat de wachtlijst 
voor een sociale huurwoning bijna tien jaar is? Hoe kan het dat woningbouwcorporaties 
huurders in onze stad kapot maken? 

In een eerlijke stad is een goede en betaalbare woning een recht voor iedereen. Dit zijn onze 
voorstellen:

    • De wachtlijst van de sociale woningen wordt de komende vier jaar korter in plaats van langer. 
Daarom stellen we een aanvalsplan op met daarin in elk geval de volgende punten:
        -  Bij nieuwbouwprojecten wordt minimaal 40% sociaal gebouwd;
        -  We beschermen de bestaande sociale woningen. De verkoop en vermarkting   
 (liberalisatie) van sociale woningen wordt gestopt;
        -  Elke woning die toch wordt verkocht door de corporatie dient te worden   
 aangeboden aan en gekocht door de gemeente om zo te behouden als sociale 
 huurwoning. Uitgangspunt is daarbij dat de zeggenschap van de huurder vergroot 
 wordt. 
        -  De woningen in Jericho blijven hoe dan ook staan en worden gerenoveerd. Op andere 
 plekken in Amersfoort wordt enkel gesloopt als dit de uitdrukkelijke wens is van de 
 bewoners en overduidelijk aangetoond is dat renovatie geen reële optie is. 
        -  De eis dat 70 % van de bewoners voor sloop is moet terug in de prestatieafspraken in 
 plaats van instemming met het sociaal plan.

    • Woningen zijn om in te wonen, ze zijn geen verdienmodel voor beleggers om goud geld 
mee te verdienen. Op het moment dat landelijke wetten dit mogelijk maken spreken we voor 
alle woningen in Amersfoort af dat je ook woont in de woningen die je koopt. De bestaande 
zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen blijft hoe dan ook bestaan. 

    • De huurprijzen zijn in vergelijking met tien jaar geleden geëxplodeerd. Op ons initiatief zijn 
de huren in de sociale sector het afgelopen jaar bevroren. De gemeente maakt afspraken met de 
Amersfoortse corporaties over huurverlaging. 

    • Elke Amersfoorter die in een ongezonde of onveilige woning woont, is er één teveel. De 
gemeente maakt samen met alle betrokken partijen een aanvalsplan om achterstallig onderhoud, 
onveilige balkons, vocht, tocht, schimmel en kou aan te pakken en woningen energiezuinig te 
maken. 
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    • Amersfoorters met een middeninkomen die niet in aanmerking komen voor een sociale 
huurwoning, worden beschermd tegen de gekte van de vrije markt. Bij huurwoningen in de vrije 
sector - de zogenaamde middenhuur - worden langjarige afspraken gemaakt om exorbitante 
huurstijgingen te voorkomen. Elk nieuwbouwproject kent minstens 20% woningen in het 
zogenaamde middensegment. 

    • We bouwen in eerste instantie om de woningnood onder Amersfoorters op te lossen. Daarom 
geven we Amersfoorters voorrang op een deel van de woningen die nieuw worden gebouwd, 
zodat zij een grotere kans krijgen op een woning. 

    • Amersfoort loopt tegen de grenzen van de groei aan. Onze eerste prioriteit is het bouwen 
in de stad en het transformeren van kantoren. Daarbij is een belangrijke voorwaarde dat de 
omwonenden en de rest van de stad zeggenschap krijgen over het plan en niet alleen de lasten, 
maar ook de lusten moeten ervaren. Bij de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor moet de 
belofte aan het Soesterkwartier en Jeruzalem en Jericho dat de wijken van die ontwikkelingen 
profiteren, worden nagekomen. 

    • Wij zijn niet tegen de ontwikkeling van Vathorst Bovenduist. Harde voorwaarde is dat 
er minimaal 35% sociale woningbouw wordt gebouwd en werk wordt gemaakt van meer. 
Een andere harde voorwaarde is dat de financiële risico’s niet op de Amersfoorter worden 
afgewenteld, terwijl de winsten in de zakken van de projectontwikkelaars belanden. 

    • Steeds meer ouderen en mensen met een beperking hebben moeite om een geschikte 
en betaalbare huurwoning te vinden. Het is belangrijk dat zij meer keuzevrijheid krijgen om te 
(blijven) wonen waar ze graag wonen, door woningen en de woonomgeving levensloopbestendig 
te maken. 

    • Bij de toewijzing van sociale huurwoningen aan kwetsbare personen, zoals statushouders, 
ex-verslaafden of mensen met risico op verward gedrag, hanteren we een actief 
spreidingsbeleid. Dit is goed voor de kwetsbare mensen en hun integratie én voor de buurt. 
Seniorencomplexen zijn geen geschikte plek om deze kwetsbare mensen te plaatsen. 
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een fAtsoenlijk inkomen 
Voor ieDereen 
Hoe verkleinen we de sociaaleconomische verschillen tussen de wijken in Amersfoort? 
Hoe pakken we de armoede in onze stad aan? Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen een 
eerlijke kans krijgen? 

In een eerlijke stad kan iedereen rekenen op een fatsoenlijk en leefbaar inkomen. Dit zijn onze 
voorstellen:

    • Elk huishouden moet een besteedbaar inkomen hebben dat voldoet aan de normen die het 
Nibud stelt voor levensonderhoud, sociale participatie en overige uitgaven. Daarom moeten 
de huren omlaag, wordt het eigen risico voor minima afgeschaft en verdelen we de lokale 
belastingen eerlijk naar draagkracht.

    • Bezuinigingen op mensen in de bijstand zijn uit den boze. De Actief Premie blijft in stand. Op 
de Individuele InkomensToeslag wordt niet bezuinigd: alle ontvangers behouden minimaal het 
huidige bedrag. Mensen komen sneller in aanmerking voor deze toeslag. 

    • In Amersfoort zetten we in op een verhoging van het minimumloon naar 15,00 euro. Iedereen 
heeft wat ons betreft recht op een fatsoenlijk inkomen. We beginnen bij het verhogen van het 
loon van mensen die voor de gemeente werken en voor bedrijven en organisaties die werk 
uitvoeren voor de gemeente.

    • De participatiewet is een gedrocht die zorgt voor schrijnende situaties. Amersfoort pakt 
alle ruimte om deze mensen te helpen aan een menswaardig bestaan. Zo blijft het bedrag dat 
mensen mogen ontvangen zonder korting op de uitkering op 1200 euro. De informatieplicht 
vervalt en de bewijslast van uitkeringsfraude komt bij de gemeente te liggen en niet bij de 
bewoners. Daarnaast worden mensen met een uitkering die gaan samenwonen niet gekort op de 
uitkering. 

    • Ook in onze stad wonen slachtoffers van het Toeslagen Schandaal. Amersfoort geeft hen alle 
steun en mogelijkheden die nodig zijn om hun leven weer op te kunnen bouwen én zet zich in 
voor volwaardige en passende compensatie. 

    • We voeren een minimapas in. Inwoners met een inkomen tot en met 150% van het 
minimumloon krijgen een korting op sport- en cultuuractiviteiten, schoolkosten en andere 
noodzakelijke uitgaven. De ID-kaart en de Verklaring Omtrent Gedrag worden gratis voor 
houders van de minimapas.
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    • De gemeente blijft zich inzetten voor beschermde werkplaatsen. De sociale werkplaats moet 
werk blijven bieden waar mensen trots op zijn en waar ze een fatsoenlijk loon voor krijgen.

    • Het probleem van werkende armen groeit. Een belangrijke oorzaak is het doorgeschoten 
flexwerk. We erkennen dit probleem en geven zelf het goede voorbeeld door als gemeente 
mensen in vaste dienst te nemen. Zo nemen we schoonmakers en beveiligers van gemeentelijke 
panden in vaste dienst. Met bedrijven of organisaties die in opdracht van de gemeente werken, 
worden harde afspraken gemaakt.

    • We pakken armoede onder kinderen aan. We breiden de al bestaande regelingen voor 
kinderen en jongeren uit tot een maximaal kindpakket met ondersteuning voor (sport)kleding, 
voedsel, studiebegeleiding en -kosten, verjaardagen, cultuur en gratis schoolzwemmen.

    • Onderwijs- en baankansen van jongeren horen voorop te staan. Daarom zetten wij ons in 
voor leerwerktrajecten voor kwetsbare jongeren en geven persoonlijke aandacht aan vroegtijdig 
schoolverlaters om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Jongeren die dreigen af te 
glijden naar criminaliteit, worden actief opgezocht en begeleid om dit te voorkomen.

    • We gaan duurzame investeringsprojecten opzetten waarmee werkloze mensen aan een 
baan geholpen kunnen worden en kwetsbare jongeren hun eerste werkervaring op kunnen doen.

    • Iedereen heeft recht op respect en een waardig bestaan. Daarom geven we mensen met 
een uitkering meer regie over hun eigen re-integratietrajecten. We helpen ze actief om uit de 
armoede te komen, onder andere door reiskosten en kinderopvang te vergoeden wanneer dat 
de kans op het vinden van werk vergroot. We zoeken alle ruimte op om werken en ondernemen 
naast de uitkering mogelijk te maken zonder dat dit tot een nieuwe armoedeval leidt.

    • Schulden zijn een belangrijke oorzaak van armoede en verergeren de armoede. We zetten 
extra in op preventie, mede via de hierboven genoemde punten. Wie wel in de schulden komt 
moet actief geholpen worden door de gemeente om er zo snel mogelijk weer blijvend uit te 
komen. De gemeente gaat de schulden van kwetsbare groepen overnemen om ze zo wat lucht 
te bieden. De schuldenindustrie (winsten maken over de rug van mensen met schulden) pakken 
we op alle mogelijke manieren aan.

    • We zijn tegen het gebruik van algoritmen wanneer ze gebruikt worden door de sociale 
recherche. Zo zijn wij ook tegen het gebruik van het inlichtingenbureau waarbij uitgegaan wordt 
van het idee dat burgers die gebruik maken van uitkeringen en toeslagen, in principe fraudeurs 
zijn.
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een leefbAre stAD 
met Veilige buurten 
Waarom voelen teveel mensen zich in hun eigen buurt niet veilig?  Waarom heeft niet 
elke wijk in Amersfoort een eigen ontmoetingsplek? Waarom wordt er wel een peperdure 
Westelijke Rondweg aangelegd, maar zijn veel wegen in onze buurten onveilig?

In een eerlijke stad moet je kunnen rekenen op een veilige en leefbare buurt. Dit zijn onze 
voorstellen:

    • Elke wijk verdient een ontmoetingsplek. Daarom investeren we in een wijkcentrum in elke 
wijk. De bestaande wijkcentra betalen daarvoor niet de rekening, maar moeten kunnen rekenen 
op ondersteuning. 

    • We maken ruimte voor kinderen om te spelen. Daarom komt er voldoende en veilige 
speelruimte in de buurt. Drie procent speelruimte wordt de norm per buurt. Kinderen worden door 
de gemeente betrokken bij de uitwerking van de plannen. 

    • Om inwoners van de stad tegemoet te komen, gaan we zorgen dat er meer bankjes en 
openbare toiletten komen in de stad.

    • Nieuwbouwplannen van huizen mogen niet ten koste gaan van de leefbaarheid. In een wijk 
als Liendert zijn de grenzen aan de groei bereikt. In het Soesterkwartier blijft de Groengordel 
bestaan en mag de wijk niet de rekening betalen van de ontwikkelingen rondom de wijk. Park 
Schothorst blijft groen en wordt samen met Behoud Park Schothorst vormgegeven. 

    • We starten met een duurzaam wijkenbeleid met oog voor álle wijken in de stad. We zorgen 
voor leefbare buurten, met voldoende ogen en oren van toezichthouders in de wijk. Door meer 
buurtmeesters bij woningbouwcorporaties bijvoorbeeld aan te stellen. Buurtbewoners krijgen 
zeggenschap over de inrichting van hun wijk en omgeving.

    • Het oplossen van onveilige verkeerssituaties in wijken, zoals op de Noordewierweg en 
Neptunusplein, hebben prioriteit. Samen met buurtbewoners worden plannen gemaakt en er 
wordt dan ook geld beschikbaar gesteld om de plannen ook uit te voeren. Onveilige kruispunten 
en oversteekplekken pakken we aan. Deze plannen hebben prioriteit boven het herinrichten van 
de Stadsring. De Westelijke Rondweg wordt niet aangelegd. Het belang van de bewoners van 
Amersfoort moet voorop staan.
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    • We geven voetgangers, fietsers en openbaar vervoer ruim baan in onze wijken. Zo ontstaan 
volwaardige alternatieven voor de auto. In de bebouwde kom wordt 30 km/u de norm. Elke wijk 
en dorpskern is zeven dagen per week bereikbaar met de bus. Openbaar vervoer wordt gratis 
voor jongeren (12-) en ouderen (65+). We investeren in nog meer veilige fietsverbindingen. 
Lange wachttijden bij stoplichten voor voetgangers en fietsers pakken we aan. 

   •  We voeren een parkeerbeleid in dat dienstbaar is aan de bewoners. Bewoners rondom het 
centrum, zoals in de wijken Jeruzalem en Jericho, krijgen de eerste parkeervergunning gratis. De 
draagvlakmeting voor het vergunningparkeren wordt opnieuw ingevoerd. We stimuleren plannen 
die eraan bijdragen dat het autogebruik verder wordt teruggedrongen.

    • Criminaliteit en overlast verzieken het leven van veel mensen en moeten daarom bestreden 
worden. De capaciteit van de politie wordt daarom uitgebreid. Alle aangiften worden in 
behandeling genomen. In de wijk richten we kleinschalige politieposten in. Het hoofdbureau gaat 
weer 24 uur per dag open. Wijkagenten moeten voldoende tijd in de buurt en op straat kunnen 
zijn.

    • Team Handhaving en Toezicht heeft een belangrijke taak in de stad. Zij worden in staat 
gesteld om hun werk goed en veilig te doen en worden dus uitgerust met bodycams. De boa’s 
doen geen taken die hen in gevaar brengen. De samenwerking met de politie wordt gezocht, 
maar tegelijkertijd moet het onderscheid met de politie wel duidelijk blijven. We creëren geen 
eigen gemeentepolitie. 

    • Als mensen geen recht kunnen halen, blijft onrecht bestaan. Daarom zijn we voorstander 
van Huizen van het Recht, een voorziening in de buurt waar mensen met sociale en juridische 
problemen binnen kunnen lopen en hun verhaal kunnen doen. Daar word je geholpen, of 
doorverwezen naar de juiste professional. Dat kan een advocaat,  mediator, schuldhulpverlener 
of een rechter zijn, die in het Huis van het Recht uitspraken kan doen. 

    • In Amersfoort komt een apart loket waarbij mensen aangifte kunnen doen van 
grensoverschrijdend gedrag. Zo kunnen ze op een veilige manier bij professionals hun 
verhaal doen, zonder dat ze dat bij hun eigen organisaties of bonden hoeven te doen. Deze 
professionals kunnen de betrokken organisaties ondersteunen om dit soort gedrag aan te 
pakken. 
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Cultuur 
Voor ieDereen 
Hoe gaan we ervoor zorgen dat elke Amersfoorter toegang heeft tot cultuur? Hoe 
ondersteunen we al die talentvolle kunstenaars? Hoe zorgen we dat er genoeg plek is voor 
al die cultuurmakers? Waarom groeit het cultuuraanbod niet mee met de groei van de stad?  
Hoe gaan we de cultuursector na de enorm zware coronaperiode ondersteunen? 

In een eerlijke stad wordt cultuur gewaardeerd en gesteund. Dit zijn onze voorstellen: 
 
   • Kunst en cultuur verrijken het leven. Juist daarom moeten kunst en cultuur voor iedereen 
toegankelijk en bereikbaar zijn. Daarom moeten de Amersfoortse musea minstens twaalf dagen 
per jaar gratis toegankelijk zijn voor Amersfoorters. Via een stadspas krijgen minima korting op 
de toegangsprijzen van musical-, opera- en balletvoorstellingen en alle andere cultuuruitingen.

    • Cultuur krijgt in Amersfoort letterlijk de ruimte. Kleinschalige initiatieven waar Amersfoortse 
kunstenaars terecht kunnen voor bijvoorbeeld ateliers of expositieruimtes worden gefaciliteerd. 
Ook dienen er genoeg betaalbare oefenruimtes voor beginnende bandjes te zijn. 

    • Poppodium Fluor is van onschatbare waarde voor de stad. We stellen Fluor in de 
gelegenheid om zich ook op korte termijn door te ontwikkelen. Daarvoor stellen we geld 
beschikbaar. We vragen hen om op regelmatige basis feesten voor 16- en 17-jarigen te 
organiseren. 

    • De Lieve Vrouw, Fluor en Flint onderzoeken op welke manier zij kunnen samenwerken in 
de toekomst. Deze samenwerking juichen wij toe en steunen wij. De gemeente loopt voorop om 
te zorgen dat de toekomst van deze podia wordt veiliggesteld. Daarvoor zijn investeringen en 
uitbreidingen in de gebouwen nodig. Samen met de cultuursector werken we een plan uit dat 
hiervoor zorgt. 

    • De Amersfoortse musea hebben een meerwaarde  voor de stad. Samen met de musea wordt 
een plan gemaakt om hun toekomst veilig te stellen. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat 
cultuur voor alle Amersfoorters toegankelijk en bereikbaar is. 

    • Cultuur en culturele activiteiten horen ook in de wijk thuis. We steunen kleinschalige 
initiatieven zoals het wijkmuseum in het Soesterkwartier of de Kosmik. In alle wijken wordt, in 
samenwerking met wijkcentra, de wijkbibliotheek in ere hersteld. Aan het erfgoed Jericho mag 
niet worden getornd.

    • Vele Amersfoorters beoefenen hun hobby bij een muziek-, dans- of andere kunstvereniging. 
Deze verenigingen vervullen een belangrijke rol binnen de stad. Daarom investeren we in deze 
amateurkunstverenigingen.
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  • We stimuleren scholen om aandacht te hebben voor cultuur. De gemeente dient 
cultuureducatie te steunen en samenwerking te bevorderen tussen culturele instellingen, (jonge) 
kunstenaars en onderwijs.

  • De lokale democratie kan niet zonder een volwaardige lokale omroep. Daarom stellen 
wij genoeg budget beschikbaar om te zorgen dat deze volwaardige lokale omroep zich kan 
ontwikkelen. De aanwezigheid van voldoende onafhankelijke en professionele journalisten is 
daarbij een belangrijk uitgangspunt. Samenwerking tussen Amersfoortse mediapartijen wordt 
gestimuleerd. 
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goeD onDerWijs 
in De beste gebouWen
Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen in goede schoolgebouwen onderwijs krijgen? Wat 
kan de gemeente doen om te zorgen dat leraren hun vak goed uit kunnen oefenen? Wat 
doen we om te zorgen dat onze kinderen veilig naar school kunnen gaan?

Onze kinderen verdienen het beste onderwijs in de beste gebouwen. Dit zijn onze voorstellen:
 
   • Jarenlange Haagse verwaarlozing van het belangrijke beroep van docenten heeft tot een 
torenhoog lerarentekort geleid. Het kabinet dient het voortouw te nemen in het bestrijden 
hiervan. Maar gemeenten kunnen ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen 
dat docenten een betaalbare woning kunnen vinden, of door extra te investeren in scholen die in 
de moeilijkere wijken staan.

    • De gemeente maakt werk van een conciërge op iedere basisschool. De conciërge kan taken 
uit handen nemen van de leraren die op dit moment gebukt gaan onder een hoge werkdruk, 
grote klassen en meer zorgleerlingen. Ook onderwijsassistenten kunnen hier een belangrijke rol 
spelen. 

    • We geven scholen de mogelijkheden en de middelen om te zorgen dat elk kind in Amersfoort 
naar een goed, veilig en gezond schoolgebouw gaat. De ventilatie dient bijvoorbeeld in elke 
school in Amersfoort op orde te zijn en onderhouden te worden. 

    • Hoe eerder je taalachterstanden bij kinderen tegenkomt, hoe groter de kans dat je deze 
kunt inlopen. Daar hebben kinderen een leven lang profijt van. Vroeg- en voorschoolse 
educatieprogramma’s zijn daarbij onmisbaar. Maar die zijn veel effectiever wanneer kinderen 
met en zonder achterstanden bij elkaar naar de opvang gaan, met elkaar spelen en van elkaar 
leren. Daarom willen wij een voorschool waar kinderen met allerlei achtergronden samen naartoe 
kunnen. 

    • De gemeente heeft een taak om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. 
Kinderopvangorganisaties en scholen moeten om de tafel gaan om afspraken te maken om 
segregatie te bestrijden. Ouders en scholen die initiatief nemen om segregatie tegen te gaan 
verdienen onze steun. Gemengde scholen zijn onze gezamenlijke toekomst. Daarom geven we 
voorrang aan brede scholen.
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    • We vergroten de mogelijkheden voor stages en gaan stagediscriminatie keihard bestrijden. 
Bedrijven die betrapt worden op stagediscriminatie, worden aan de schandpaal genageld en 
verliezen hun contracten met de gemeente. De gemeente werkt samen en bemiddelt tussen 
instellingen binnen de stad, zoals ziekenhuis, culturele instellingen en bedrijven, om te komen 
tot een goed aanbod van stageplaatsen voor alle opleidingsniveaus. De gemeente geeft zelf 
het goede voorbeeld door stageplekken te leveren, met voorrang voor MBO-opleidingen uit 
Amersfoort.

  • Kinderen moeten veilig naar school kunnen. De omgeving van een middelbare school is 
een gebied waar de politie nogal eens moet optreden. Drugscriminaliteit en overlast in de buurt 
komen regelmatig voor. Om deze problemen te minimaliseren willen we met de politie en de 
scholen inzetten op preventie. Voorlichting en overleg moeten ervoor zorgen dat problemen 
vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden.

    • De verkeersveiligheid rond scholen moet op orde zijn. Een parkeerverbodzone is - in 
overleg met school en omwonenden -  een serieuze mogelijkheid. Als dit niet mogelijk is, dienen 
verkeersdrempels en waarschuwingsborden geplaatst te worden.

    • De gemeente speelt een actieve rol bij het voorkomen van schooluitval. Er moet aandacht 
zijn voor persoonlijke begeleiding van vroegtijdig schoolverlaters en jongeren die veel spijbelen. 
De onderliggende problemen moeten samen met de jongere en de school worden opgelost. 
Menselijkheid staat daarbij voorop.

    • Hoger Beroeps Onderwijs gaan we een stevigere plaats geven in de stad. In overleg met 
Hogeschool Utrecht zetten we in op meer opleidingsplaatsen in Amersfoort.

    • De gemeente helpt scholen bij het vergroenen van schoolpleinen. Klimmen op omgevallen 
bomen en je verschuilen in de bosjes maakt spelen extra leuk. Daarnaast beschermt het ons 
tegen de toenemende hitte in de zomermaanden. Tegels eruit en groen erin is gezond voor de 
bodem en goed tegen wateroverlast.

    • Buurthuizen spelen een vitale rol. We gaan ervoor zorgen dat mensen daar terecht kunnen 
met al hun vragen en zorgen voor een goede digitale omgeving waar mensen ook online 
ondersteuning kunnen krijgen.
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een groene stAD 
met toekomst 
Waarom verdwijnen er duizenden bomen voor een zinloze Westelijke Rondweg? Hoe gaan 
we de biodiversiteit in onze stad versterken? Wanneer stappen we samen over naar schone 
energie? Hoe zorgen we voor klimaatrechtvaardigheid in onze stad? 

Een groene stad is niet alleen essentieel voor de leefbaarheid, maar ook een wapen tegen 
klimaatverandering. Dit zijn onze voorstellen voor een groene en gezonde stad:

    • Het aantal bomen in Amersfoort moet gaan toenemen in plaats van afnemen. Bomen zijn 
bittere noodzaak voor een gezonde leefomgeving en om de gevolgen van klimaatverandering 
tegen te gaan. Bomen worden in principe dus niet gekapt. Voor elke boom die gekapt wordt,moet 
er minimaal één herplant worden. 

    • De Westelijke Rondweg wordt niet aangelegd. De 2300 bomen die daarvoor dreigen te 
sneuvelen, worden dus hoe dan ook gered. 

    • Groen in de stad is van onschatbare waarde. Dat betekent dat de parken in Amersfoort, 
zoals het Waterwingebied, Park Schothorst of Park Randenbroek, worden beschermd. Groen in 
de wijken, zoals de groengordel in het Soesterkwartier, blijft behouden. 

    • We bereiden ons voor op de gevolgen van het veranderende klimaat. Nu al hebben we 
te maken met grote hoeveelheden regen in korte tijd en langere perioden van droogte. Daar 
wapenen we ons tegen. We moeten het water veel meer direct in de grond laten vloeien in plaats 
van afvoeren. Bomen en planten verdwijnen nu in de stad, maar er moet juist veel meer groen bij 
om hittestress te voorkomen. We gaan inwoners oproepen tegels in hun tuin te vervangen door 
groen. De gemeente gaat hierbij zelf het goede voorbeeld geven.

    • We investeren in het beheer en onderhoud van groen in de wijken. Bewoners krijgen de kans 
om zelf groen te onderhouden als ze dat willen. De hondenbelasting schaffen we af. 

    • Het isoleren en verbeteren van huizen is een van de meest effectieve manieren om het 
energieverbruik te verminderen. Daarom komt er een aanvalsplan om de staat van Amersfoortse 
corporatiewoningen te verbeteren. Huizenbezitters worden geholpen en gestimuleerd om hun 
woning te verbeteren. 
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    • De overstap naar schone energie kan alleen samen én met draagvlak. Dit betekent dat er 
eerst zonnepanelen komen op alle gemeentelijke panden. Ook legt de gemeente zonnepanelen 
op daken van corporatiewoningen, zonder huurverhoging voor de huurders. Zonnevelden 
staan we niet toe als ze ten koste gaan van de biodiversiteit en de natuur. Windmolens hebben 
een grote impact op de leefomgeving en mogelijk ook de gezondheid van mensen.Op zee is 
plek voor windmolens, binnen onze gemeentegrenzen niet. Ook hierbij moet het belang van 
bewoners van Amersfoort voorop staan.

   • Amersfoort moet op termijn van het gas af. Dat kan alleen samen met de bewoners. Daarom 
gaat bij projecten gelden dat 70% van de bewoners in moet stemmen met de plannen. De 
gemeente loopt voorop in het creëren van draagvlak. Voor biomassa is in Amersfoort geen 
plaats.

    • We richten een gemeentelijk energiebedrijf op. Zo pakken we de democratische controle 
terug op energie in onze gemeente. Zo voorkomen we dat bedrijven winsten maken op het 
aardgasvrij maken van onze gemeente, terwijl Amersfoorters de lasten betalen. 

    • We steunen het omgekeerd inzamelen (het vooraf scheiden van het afval, waarbij het 
restafval naar een centrale container moet worden gebracht in plaats van het plastic en glas). 
Maar we erkennen ook de overlast die het op dit moment geeft in de wijken. We zetten dus in op 
extra handhaving en regelen dat de gemeente zorgt dat de rommel snel wordt opgeruimd. We 
hebben oog voor mensen die slecht ter been zijn en het blijft altijd mogelijk om gratis grofvuil op 
te laten halen.

    • De gezondheid van de inwoners van Amersfoort behoort voorop te staan. Fijnstofnormen 
worden niet voldoende gehandhaafd. Beoordelingen geschieden te veel op basis van 
(verouderde) modellen, in plaats van op werkelijke metingen. We stimuleren het gebruik van fiets 
en openbaar vervoer.
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sport 
Voor ieDereen
Hoe gaan we ervoor zorgen dat sport een belangrijke rol krijgt in de omgeving? Hoe 
waarderen we de verenigingen en de sporters? Hoe laten we de belangrijke rol van sport 
voor gezondheid en sociale cohesie zien? 

Iedereen moet kunnen sporten in onze stad. Dit zijn onze voorstellen:

    • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen; voor elke leeftijd, elk niveau en voor alle 
inkomens. Gezinnen met lage inkomens moeten korting krijgen op het lidmaatschap bij alle 
Amersfoortse sportclubs en korting op toegang om te zwemmen in de Amerena, het Bosbad en 
het zwembad Hoogland. Jeugd tot 12 jaar moet gratis kunnen sporten bij elke sportvereniging.

    • Het basis- en voortgezet onderwijs moet waar mogelijk geholpen worden om sport een 
prominente rol te geven binnen de schooltijd. Het schoolzwemmen keert terug op school, zodat 
geen kind zonder zwemdiploma A en B de basisschool verlaat. 

    • Het beschikbare zwemwater in Amersfoort is te krap. Het zwembad Hoogland moet worden 
uitgebreid en de openingstijden van Amerena verruimd. Bij de renovatie van het Bosbad wordt 
het bad verwarmd, zodat het bad het grootste deel van het jaar open kan blijven. Het oppervlak 
aan beschikbaar zwemwater mag niet worden verminderd.
 
    • Iedereen moet in de eigen buurt buiten kunnen sporten. We investeren in de openbare ruimte 
om de ongeorganiseerde sport te stimuleren zoals calisthenics parkjes, 3x3 basketbalveldjes, 
trapveldjes met goede goals, freerunning locaties, skate- en pumptracks, Amersfoortse 
hardlooproutes en kanosteigers. Hierbij wordt goed geanticipeerd op trends.

    • Speeltuinen moeten alle dagen open zijn. Ze zijn immers belangrijk in het stimuleren van 
bewegen bij jonge kinderen en bij de ontwikkeling van de motoriek. De speeltuinverenigingen 
krijgen ondersteuning om alles draaiende te kunnen houden; dus budget voor betaalde krachten 
en hulp voor onderhoud en het op peil houden van de veiligheid van speeltoestellen.

    • De gemeente moet de ambitie om open sportparken te realiseren gaan uitvoeren en clubs 
stimuleren samen te werken en door te groeien naar sportparken 2.0. De sportparken zijn bij 
uitstek geschikt voor multifunctioneel gebruik. Clubs die (ver)nieuwbouw van de accommodatie 
willen, moeten hieraan  voldoen.

    • Wij vinden het belangrijk dat sport wordt opgenomen in elk woon- of wijkplan. Daarbij 
maken we gebruik van alle gegevens, informatie en kennis van sportprofessionals, zoals 
buurtsportcoaches.
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    • De vrijwilligers die zich inzetten om sport in onze stad mogelijk te maken, verdienen alle 
steun die ze nodig hebben. Verenigingen moeten aanspraak kunnen maken op een bijdrage om 
trainers en vrijwilligers een vergoeding te geven.

    • Wachtlijsten om te kunnen sporten mogen niet voorkomen en samen met de sportclubs moet 
gewerkt worden aan een structurele oplossing, zodat iedereen die wil sporten ook kán sporten.
 
    • Er moet een gemeentelijk sportloket of -spreekuur komen waar inwoners, sport-
organisatoren en sportbestuurders terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van 
bijvoorbeeld begeleiding of lokale en  nationale subsidies, om zo sport binnen de stad verder te 
stimuleren. .

    • Topsport moet mogelijk blijven in de stad, maar breedtesport mag er niet onder lijden. De 
halve ton subsidie voor de ‘happy few’ van een tennistoernooi had beter kunnen worden besteed 
aan de breedtesport.
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eerlijke politiek 
Hoe kan het dat zoveel Amersfoorters zich niet serieus genomen voelen? Hoe kan het dat er 
zoveel geld wordt uitgegeven aan een peperduur stadhuis, terwijl mensen vragen om goede 
zorg? Hoe kan het dat er een peperdure rondweg wordt aangelegd, terwijl het overgrote 
deel van de mensen daar niet op zit te wachten? Hoe kan het dat het stadsbestuur kiest 
voor megalomane projecten, maar niet voor mensen?

Dit zijn onze voorstellen voor een bestuur voor iedereen:

    • De nieuwbouw van het stadhuis gaat van tafel. Amersfoort zit niet te wachten op een 
peperduur paleis voor politici van 108 miljoen euro - en waarschijnlijk nog meer. We kiezen voor 
een sobere renovatie van het stadhuis. 

    • Discriminatie en racisme staan we niet toe en bestrijden we actief. De gemeente neemt 
daarin het voortouw en geeft het goede voorbeeld. Horeca, huisbazen of ieder ander die 
discrimineert, wordt publiekelijk aangepakt en krijgt waar mogelijk sancties. Dat geldt voor alle 
vormen van discriminatie: afkomst, leeftijd, klasse of sexuele oriëntatie. 

    • Aan organisaties die voor de gemeente werken worden dezelfde eisen gesteld met 
betrekking tot discriminatie als aan gemeentelijke instanties.

    • Amersfoorters moeten erop kunnen rekenen dat het stadsbestuur aan hun kant staat. Beleid 
wordt alleen gemaakt in samenspraak met de mensen om wie het gaat. Daarom versterken 
we de zeggenschap van de mensen. Inspraakprocedures zijn er niet voor de sier. Nu hebben  
inwoners te vaak (terecht) het gevoel dat het besluit al genomen is.

    • De kiezer moet de mogelijkheid hebben om aan de noodrem te trekken. Daarom wijzen 
we inwoners  actief op de mogelijkheid om een referendum te organiseren bij ingrijpende 
wijzigingen. Daarnaast maken we een referendum op wijkniveau mogelijk.

    • We gaan zuinig om met gemeenschapsgeld. We investeren in wat de stad nodig heeft, 
niet in politici of marketingmensen. Meer dan vijf wethouders heeft Amersfoort niet nodig. We 
beperken de inhuur van extern personeel tot het uiterste met een maximum van tien procent. 
Deze externen krijgen niet meer betaald dan de wethouder. De afdeling communicatie krimpen 
we met de helft in. Citymarketing verliest haar budget. 

    • Besloten vergaderingen en vertrouwelijke informatie zijn een gevaar voor de democratie. 
Alleen bij hoge uitzondering mag voor geheimhouding gekozen worden.

    • Inwoners van Amersfoort worden met respect behandeld en worden niet van het kastje naar 
de muur gestuurd. Onnodige formulieren worden afgeschaft. Dienstverlening en informatie blijft 
ook aan het loket op goed niveau.

    • Het buurtbudget is een belangrijk middel om de samenhang in de wijk te versterken. De 
mogelijkheden voor het buurtbudget worden verruimd en bewoners worden actief op de hoogte 
gesteld van het bestaan.
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