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Inleiding 
 
Wij houden van West en zetten ons elke dag in 
om er het best mogelijke van te maken. Wij 
geloven in een stad waarin iedereen de vrijheid 
heeft om zijn of haar leven vorm te geven, en 
om het beste uit elkaar en uit zichzelf te halen. 
Niet door de illusie te hebben van bovenaf en 
vanaf tekentafels de stad vorm te kunnen 
geven. Wel door initiatief aan te jagen, kansen 
te pakken en vooral door samen met bewoners 
de schouders eronder te zetten.  
 
De kern van dit programma wordt gevormd 
door de vijf grote opgaven die de leden van 
PvdA Amsterdam hebben vastgesteld voor de 
komende jaren. In dit programma werken we 
deze opgaven uit naar een aanpak in West. We 
zijn immers één Amsterdam, een Amsterdam 
met ruimte voor diversiteit en eigenheid. 
Daarom leggen we in dit programma ook de 
specifieke prioriteiten voor de PvdA in West 
vast. Omdat ons stadsdeel zo haar eigen 
problemen kent, maar vooral omdat juist West 
bruist en bol staat van de kansen om er samen 
een nog mooiere plek van te maken.   
 
Zo zijn er in West al veel bewoners die zelf 
initiatief nemen en ondernemers die graag iets 
voor hun omgeving doen. Deze bewoners en 
ondernemers in West zijn de drijvende kracht 
geweest achter de beweging die op gang is 
gebracht. Niet zo maar een beweging, maar 
een beweging van samenwerking. Een 
samenwerking die heel specifiek ingaat op de 
behoeftes die er leven in buurten en een 
beweging die bewoners stimuleert 
verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en 
dat van de mensen om hen heen te nemen. 
‘Geef om de Jan Eef’, ‘BoLoBoost’ en 
‘Spaarndammerburen’ zijn prachtvoorbeelden 
van zulke slimme vormen van samenwerking 
tussen bewoners, ondernemers en de 
overheid. Daar heeft de PvdA de afgelopen 
jaren zich vol voor ingezet en dat blijven we 
doen. Onze ambitie is dat Amsterdam West 
koploper blijft in de ‘doe democratie’ en 
voorop blijft lopen in experimenten en andere 
vernieuwingen. 

 
De liefde voor het stadsdeel en het geloof in de 
bewoners is groot en niet te stuk te krijgen. Er 
zijn wel zorgen. Te veel jongeren zitten 
werkloos thuis. Door de combinatie van crisis 
met een gebrek aan diploma’s of werkervaring 
hebben ze weinig kansen op de arbeidsmarkt. 
Ook maken bewoners in West die door de 
crisis en bezuinigingen hun baan zijn verloren 
of dreigen te verliezen, zich zorgen over hun 
financiële situatie, nu en in de toekomst. Veel 
ZPP’ers hebben de grootste mogelijke moeite 
om de recessie uit te zingen, het midden- en 
klein bedrijf zit in zwaar weer en de 
woningmarkt krabbelt nog slechts 
mondjesmaat op. Veel bewoners vragen zich af 
of ze nog kunnen rekenen op de zorg die ze 
nodig hebben. Sommigen zijn in een negatieve 
spiraal geraakt van armoede en vereenzaming. 
Ook de veiligheid in West verdient veel 
aandacht de komende jaren. Mensen voelen 
zich nog te vaak onveilig op straat. Ze kunnen 
daarom niet genieten van hun buurt of durven 
zelfs ’s avonds de straat niet op. 
 
De buurten in West mengen meer en meer. 
Dat is niet verwonderlijk: in West is het goed 
wonen, werken en recreëren. West kent 
plekken vol dynamiek en levendigheid met een 
grote variatie aan functies en voorzieningen in 
een relatief klein stukje stad. Tegelijkertijd kent 
ons stadsdeel ook prachtige parken en prettige 
en rustige woonbuurtjes met veel groen.  
 
West wordt gevormd door een brede mix van 
bewoners. Denk aan geboren en getogen 
Amsterdammers, nieuwkomers die voor een 
nieuw perspectief naar de stad komen en een 
nieuwe dynamiek meebrengen, nieuwe 
Nederlanders met een eigen achtergrond en 
cultuur, expats die zich tijdelijk verbinden met 
de stad. Deze diversiteit leidt tot nieuwe 
verbanden en levendigheid. Dat is prachtig, en 
goed voor de stad en de buurten. Er is ook een 
keerzijde: mensen leven meer langs elkaar 
heen, buren kennen elkaar niet. soms zijn er 
spanningen. PvdA West ziet het als belangrijke 
opgave de binding in de buurten te versterken.  
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De gemeenten krijgen er de komende jaren 
veel verantwoordelijkheden bij, die in 
Amsterdam gedeeltelijk door het stadsdeel 
worden opgepakt. Voor het eerst krijgt het 
lokale bestuur de regie over zorg voor 
kinderen, werk voor mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt en de 
verzorging van ouderen en gehandicapten. Dat 
is wat de PvdA betreft een goede zaak. De 
Amsterdammers in de zorg en de buurthuizen 
weten veel beter wat er speelt en leveren 
maatwerk waar dat nodig is. Wij gaan ze 
daarbij helpen.  
 
We organiseren in de buurt de zorg dichter bij 
mensen. Met waar mogelijk een rol voor 
familie en vrienden bij hulp in de huishouding. 
Elkaar helpen waar het kan, professionele zorg 
waar dat nodig is. Zo zorgen we ervoor dat 
iedereen de zorg krijgt die hij of zij verdient én 
dat we ook morgen de zorg nog kunnen 
betalen. 
 
We zetten alles op alles om mensen weer aan 
het werk te krijgen. Bijvoorbeeld door het 
opzetten van West Werkt: hier komen 
werkgevers, werknemers en de politiek samen 
bij het creëren van netwerken, kansen en 
banen. Zodat jongeren zo snel mogelijk een 
baan vinden en ouderen niet onnodig hun 
baan verliezen. Op deze manier werken we 
samen aan een betere toekomst voor 
iedereen.  
 
En juist in deze moeilijke tijden maken we het 
onderwijs beter. We creëren meer 
stageplaatsen, waarbij de gemeentelijke 
organisatie zelf het goede voorbeeld geeft. We 
zorgen voor een goede aansluiting tussen 
opleiding en arbeidsmarkt, zodat iedereen een 
eerlijke kans krijgt.  
 
Het bestuur van Amsterdam verandert. In de 
stadsdelen maken deelraden plaats voor 
bestuurscommissies. Daarover leven zorgen. 
Zullen succesvolle initiatieven van nu straks 
nog geen doorgang kunnen vinden? Komen 
bewoners niet verder af te staan van de 
besluitvormers? Verdwijnt de zeggenschap 

over hoe de buurt en de wijk vormgegeven 
wordt?  
De PvdA laat dat niet gebeuren. Het nieuwe 
stelsel gaan we gebruiken om lokale politiek 
aanspreekbaar en bereikbaar te houden. Om 
juist samen met bewoners, ondernemers en 
andere partners problemen aan te pakken en 
kansen in West te grijpen. Dit vraagt verdere 
aanpassingen in de werkwijze en de ambtelijke 
organisatie. Om te bereiken dat de buurt echt 
aan zet komt, staan de bewoners en de 
buurten centraal in ons programma. De PvdA 
in West zal daarom initiatieven de ruimte 
geven, faciliteiten creëren en bureaucratische 
regels wegnemen. 
 
De komende jaren wordt van iedereen 
creativiteit en doorzettingsvermogen gevraagd. 
Van de politiek en van bewoners en 
ondernemers. Onze leidraad is helder: we 
willen eerlijk delen en zorgen dat Amsterdam 
een stad voor iedereen is, een stad waar niet je 
afkomst maar je toekomst telt. Ook in lastige 
tijden. Zo maken we West sterker en socialer. 
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De vijf grote opgaven 

 
1. Veilig in de buurt met speciale aandacht 

voor en aanpak van jonge daders 
2. Aanvalsplan tegen jeugdwerkloosheid: 

West Werkt 
3. Bouwen en ombouwen voor starters en 

doorstromers 
4. Kans voor alle kinderen 
5. Minder eenzame Amsterdammers en 

zorg dichterbij  
 

1. Veilig in de buurt 
 
Veiligheid staat altijd voorop: het is een 
absolute basis om je prettig te voelen in West. 
Het gaat ons allemaal aan en we spannen ons 
er samen voor in. Als het mis gaat, kunnen 
mensen rekenen op de overheid, politie en 
justitie. Zij moeten de voorwaarden scheppen 
waardoor Amsterdammers kunnen helpen hun 
buurt veiliger te maken. Vaak weten 
Amsterdammers heel goed waar de prioriteit 
moet komen te liggen in hun buurt en willen ze 
daar ook een rol in spelen. Voorbeelden zoals 
het Buurtpraktijkteam op het Columbusplein, 
waar bewoners, politie, handhavers, 
zorgverleners en ondernemers zich hand-in-
hand inzetten voor een veilige buurt verdienen 
meer navolging in de stad.  
 

 Spanningen of overlast in de wijk of buurt 
nemen we direct hoog op. 
Buurtpraktijkteams hebben hun nut 
bewezen, die moeten zo snel mogelijk 
ingezet kunnen worden om erger te 
voorkomen.  

 In alle buurten gaan bewoners, politie, 
ondernemers een agenda opstellen om de 
veiligheid te vergroten, onder regie van het 
stadsdeel. Want veiligheid gaat over 
straten en buurten, en op dat niveau 
moeten álle aspecten worden 
samengebracht: preventieve maatregelen, 
fysieke ingrepen, meer verlichting, 
enzovoort. En om afstemming tussen de 
verschillende programma’s voor maatwerk 

aan gezinnen (waaronder het programma 
Samen Doen en de Top 600-aanpak). 

 We gaan door met de aanpak van vooral de 
‘jonge daders’. Wat begint als rottigheid en 
overlast in de buurt gaat vaak al snel van 
kwaad tot erger. Hierbij geldt dat 
voorkomen altijd beter is dan genezen.  

 De PvdA staat pal achter slachtoffers van 
criminaliteit en laat ze niet in de kou staan. 

 De PvdA gelooft in het bieden van tweede 
kansen, maar voor wie stelselmatig over de 
schreef gaat, geldt dat het enige redmiddel 
dat rest, een harde aanpak is.  

 We zetten actief in op preventie, 
bijvoorbeeld tegen woninginbraken bij 
ouderen en kleine ondernemers. 
Buurtregisseurs van de politie, 
buurtcoördinatoren en 
winkelstraatmanagers hebben een 
belangrijke rol en geven voorlichting over 
veiligheid. 

 Ook bewoners zelf kunnen bijdragen aan 
een gevoel van veiligheid, als je je buren en 
de andere bewoners in de straat kent loopt 
het ‘s avonds toch een stuk prettiger over 
straat.  

 De PvdA in West wil bewoners directer 
betrekken bij veiligheid door hun ogen en 
oren te gebruiken. Hierdoor kan onder 
andere de handhaving veel efficiënter. Ook 
moeten signalen van buren beter worden 
benut om geweld achter de voordeur op te 
sporen.  

 Overlast als gevolg alcohol- en 
drugsgebruik is onacceptabel. 

 Massagesalons met illegale prostitutie en 
bordelen waar vrouwen in mensonterende 
omstandigheden werken worden 
opgespoord en gesloten.  

 

 2. West Werkt, het aanvals-
plan tegen jeugdwerkloosheid 
 
Met name onder jongeren is de werkloosheid, 
ook in West, hoog. Er dreigt een groep 
jongeren te ontstaan die aan het begin van hun 
carrière al werkloos thuis zitten. Dat is funest. 
Want werk hebben is zoveel meer dan het 
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krijgen van een inkomen. Werk is voldoening, 
zelfrespect, het besef iets te kunnen bijdragen. 
  
Het aanpakken van werkloosheid laten we niet 
alleen over aan de landelijke politiek. Mensen 
maken banen. De PvdA wil met werkloze 
bewoners van West, bedrijven, gemeentelijke 
diensten, scholen, ROC’s en uitzendbureaus 
aan tafel. Niet om beleid te maken of om 
subsidiepotten te vullen, maar om afspraken 
over concreet werk te maken. West heeft laten 
zien dat er tal van bewoners en ondernemers 
zijn die hun verantwoordelijkheid nemen. We 
gaan ervoor dat binnen vier jaar alle jongeren 
in West weer een perspectief krijgen op 
passend werk dat voldoening geeft. West 
Werkt.  
 

 De PvdA maakt afspraken met 
ondernemers, gemeentelijke instanties, 
onderwijsinstellingen enzovoort in West 
om werk(ervaring)plaatsen aan jongeren 
aan te bieden.  

 Bij de aanbesteding van (publieke) 
projecten in West wordt de eis gesteld dat 
startende ondernemers, zzp’ers, jongeren 
en andere buurtbewoners opdrachten en 
banen krijgen. We denken aan projecten 
als het Food Center, Jan van 
Schaffelaarplantsoen en de herinrichting 
van grote straten. Ook kleinere projecten 
bijvoorbeeld in de zorg, onderhoud van de 
openbare ruimte en verbouwingen komen 
hiervoor in aanmerking. 

 Bedrijven waar het stadsdeel zaken mee 
doet, investeren in mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren uit 
West die op zoek zijn naar werkervaring. 

 West haalt de banden aan met bedrijven 
die gevestigd zijn in Westpoort. Ook met 
hen maken we afspraken over stage- en 
werkervaringsplaatsen voor scholieren. 

 West stimuleert startende ondernemers & 
zzp’ers medewerking te verlenen aan 
innovatieve initiatieven ook omdat dit 
interessante werkgelegenheid in de 
buurten kan opleveren. Om ondernemers 
innovatief te laten zijn, is een omgeving 
nodig die dat toestaat. Mogelijkheden voor 

regelvrije zones en experimenteerruimte 
voor ondernemers verdienen meer kans. 
Denk aan het realiseren van goedkope 
werkplekken in leegstaande gebouwen, 
zoals gebeurt in het project MidWest, het 
regelvrij plaatsen van uitstallingen op 
straat, bestemmingsvrij bouwen, 
uitschakelen van welstandsregels, 
enzovoort.  

 PvdA West wil dat Amsterdam West 
expliciet wordt meegenomen in het 
(internationale) profiel van de stad, waarbij 
West scoort op de ontwerpen van Berlage 
en de architecten van de Amsterdamse 
school, en op culturele trekpleisters zoals 
de Westergasfabriek.  

 West geeft wijkondernemingen, 
broedplaatsen en bewonersbedrijven – 
opgezet door bewoners om hun buurt 
vooruit te helpen – de juiste aandacht. Niet 
betuttelend of om het initiatief over te 
nemen, maar door ruimte te bieden en te 
ondersteunen waar dat gewenst is. 

 PvdA West wil meer 
winkelstraatmanagement, zodat tijd en 
aandacht wordt besteed aan 
ondersteuning van ondernemers, 
winkeliersverenigingen en bewoners. Waar 
mogelijk worden taken uitbesteed aan 
actieve buurt- en winkeliersverenigingen 
(zoals Geef om de Jan Eef). 

 Het is goed om (opnieuw) te kijken naar de 
(waren)markten en de mogelijkheden van 
verzelfstandiging. 

 

3. Bouwen en ombouwen voor 
starters en doorstromers 
 
Jaarlijks vinden duizenden mensen hun weg 
naar Amsterdam om hier te komen wonen, 
werken en studeren. Velen daarvan komen 
naar West. Dat is prachtig, ook omdat het de 
aantrekkingskracht van ons stadsdeel keer op 
keer bewijst. Maar het vinden van een goede 
en betaalbare woning in onze stad is nog 
steeds niet makkelijk. 
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 De PvdA zet de wijkaanpak in 
aandachtswijken voort. We moeten blijven 
investeren in de vooruitgang van deze 
kwetsbare plekken.  

 De PvdA in West zoekt actief naar plekken 
voor een deel van de stedelijk gewenste 
1000 woonunits per jaar met maximale 
huurprijs van 500 euro. 

 West geeft het voorbeeld bij het regelen 
van pioniersplekken voor bouwen met 
minimale randvoorwaarden waaronder 
flexibele bestemmingsplannen, zodat 
makkelijker en sneller gebouwd kan 
worden.  

 West wil plannen voor woon-
zorgarrangementen afstemmen met het 
zorg- en vrijwilligersnetwerk van de 
betreffende buurt, en daarbij in beginsel 
voorrang geven aan zorgbehoevenden uit 
de buurt.  

 Ook voor studenten moeten goede en 
betaalbare woonruimtes beschikbaar zijn in 
West. De afgelopen jaren zijn meer dan 
duizend appartementen gerealiseerd, maar 
we willen er meer.  

 We onderschrijven dat voorzichtigheid is 
geboden bij verkoop van sociale 
huurwoningen. We kijken goed naar het 
profiel van de verschillende buurten en zal 
snel signaleren als eenzijdigheid dreigt. 

 We gaan leegstand en verloedering, illegale 
onderhuur en illegale hotels en pensions 
tegen.  

 De PvdA in West wil dat er actief gebruik 
gemaakt wordt van het ‘right to bid’ bij 
leegkomend maatschappelijk vastgoed 
waardoor de bewoners in de buurt de 
gelegenheid krijgen een pand te kopen.  

 We willen het Wijksteunpunt Wonen in 
West integreren in de netwerken voor 
maatschappelijke ondersteuning.  

 We bevorderen de verduurzaming van 
woningen, zoals isolatie of zonne-energie.  

 Juist in de crisis is het van belang dat er 
gebouwd en verbouwd wordt in West. Ook 
de verbouw van leegstaande panden biedt 
mogelijkheden voor meer woonruimte. De 
PvdA wil hiermee vooruitgang mogelijk 
maken, in West een gemengde bevolking 

houden, en een scherpe tegenstelling 
voorkomen tussen kansarm en kansrijk. 

 Er moet meer werkruimte komen voor 
ondernemers, zzp’ers en kunstenaars. We 
stimuleren daarbij onderlinge 
samenwerking in het zoeken van een 
geschikte werkplek, eventueel om te delen.  

 In alle buurten willen we buurtkamers waar 
diverse bewoners elkaar ontmoeten, 
omdat ze er ook terecht kunnen voor 
zorgvoorzieningen en (andere) activiteiten. 

 

4. Kans voor alle kinderen 

 
Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich 
optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel 
op school als thuis. De PvdA wil dat de 
gemeente/het stadsdeel de 
verantwoordelijkheid voelt voor goed 
onderwijs voor alle kinderen. Daarom voert de 
gemeente een eigen lokaal onderwijsbeleid, 
gericht op het goed presteren van scholen en 
leerlingen. Daar hoort een fijne leer- en 
leefomgeving bij voor onze jeugd, net als het 
bieden van perspectief en toekomst. De PvdA 
in West staat naast de leraren en helpt waar 
het kan om hun belangrijke werk te 
ondersteunen. 
 

 Ouders worden aangespoord om kinderen 
deel te laten nemen aan de vroeg- en 
voorschoolse activiteiten. Dit doen we door 
ouders actief te benaderen en ze te wijzen 
op het belang van taalonderwijs voor hun 
kinderen. 

 In de contacten met scholen binnen de 
buurtnetwerken besteedt West aandacht 
aan openheid en samenwerking in plaats 
van concurrentie tussen scholen, en aan de 
kwaliteit van het basisonderwijs.  

 West zal lokale samenwerkingsinitiatieven 
van voortgezet onderwijs, lokale 
ondernemers en instellingen (zoals 
broedplaatsen) stimuleren en 
ondersteunen. De aandacht gaat uit naar 
extra mogelijkheden voor coaching, en op 
stage- en werkervaringsplaatsen. 
Studenten van bijvoorbeeld BOOT West 
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(HvA) kunnen een waardevolle bijdrage 
leveren aan samenwerkingsinitiatieven. 
Ook de weekendschool en 
(jongeren)coaches zijn mooie initiatieven 
die onze steun hebben.  

 We zetten ons in voor veilige schoolzones. 
In deze schoolzones is de 
maximumsnelheid voor auto’s 30 km/u, zijn 
er parkeerverboden, veilige in- en 
uitstapplaatsen voor kinderen, veilige 
fietsroutes en voldoende fietsstallingen. 
We stimuleren dat kinderen lopend of met 
de fiets naar school komen. 

 De ontwikkeling van brede scholen is een 
prima mogelijkheid om het 
voorzieningenniveau te behouden of zelfs 
te versterken. Samenwerking tussen 
school, kinderopvang, sport en cultuur 
wordt hiermee gestimuleerd.  

 We houden de vinger aan de pols als het 
gaat om de kwaliteit van het onderwijs; het 
zijn immers kinderen van West die hier 
voorbereid worden op de toekomst. We 
leggen ons nooit neer bij slecht onderwijs. 

 Bij goed onderwijs past 
ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid 
kent vele varianten, in de klas, in de school 
of bij buitenschoolse activiteiten. Leraren, 
leerlingen en ouders/verzorgers moeten 
meer zeggenschap krijgen over hun school. 

 Een school staat in een buurt. Welzijn, 
buurtagent, wijkverpleegkundige, ouder-
kind-centrum, zorgorganisaties, huisartsen 
enzovoort horen allemaal betrokken te zijn 
bij de school. 

 De school hoort een afspiegeling van de 
buurt te zijn. De inschrijvingsprocedures in 
de stad, voor zowel basisschool als 
voortgezet onderwijs, blijven onder druk 
staan. Gelijke inschrijfmomenten, gelijke 
kansen op het beste onderwijs en het 
eerlijk verdelen van de onderwijsopgave in 
de stad zijn onze richtsnoeren.  

 Overgewicht wordt teruggedrongen door 
een lagere drempel voor deelname aan 
activiteiten op gebied van sport- en 
beweging; buurtsportwerk moet blijven. 

 Het schoolgebouw hoort een plek te zijn 
waar kinderen graag komen, waar het 

schoon en veilig is. Schoolgebouwen 
moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. 
Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke 
kwaliteit van een gebouw maar ook om de 
luchtkwaliteit in de ruimtes waarin 
leerlingen en personeel veel tijd 
doorbrengen. Onze kinderen verdienen een 
fijne en gezonde plek om te leren.  

 

5. Minder eenzame Amster-
dammers en zorg dichterbij 

 
Amsterdam krijgt er de komende jaren veel 
nieuwe zorgtaken bij. Daarmee staan we voor 
een grote uitdaging: de stad gaat meer mensen 
zorg bieden met minder geld. Wij willen dat 
iedere Amsterdammer evenveel kans heeft op 
goede zorg en een goede kwaliteit van leven, 
ongeacht inkomen, achtergrond of sociaal 
netwerk. Wij willen dat zorg voor de 
Amsterdammers is, niet voor de bankrekening 
van directeuren. We willen meer ruimte maken 
voor bewegen en een gezonde levensstijl 
aanmoedigen. We gaan investeren in 
zorgpreventie: voorkomen is beter dan 
genezen. De PvdA in West wil dit vooral doen 
door zorg en welzijn aan elkaar te verbinden. 
Door bijvoorbeeld niet alleen maar iemand te 
helpen om zelfstandig te wonen maar ook 
eenzaamheid tegen te gaan. De nieuwe 
zorgtaken geven ons daarvoor meer 
mogelijkheden. We gaan twee van de grootste 
ziekmakers hoog op de agenda zetten: obesitas 
en eenzaamheid. 
 

 We geven grote prioriteit aan het 
aanpakken van een van de grootste stille 
problemen van deze tijd: eenzaamheid. 
Veel ouderen zijn eenzaam, maar ook 
alleenstaande mannen van 50+ en 
mantelzorgers behoren tot de groepen 
waar relatief veel eenzaamheid voorkomt. 
Wij willen samen met buurtbewoners 
investeren in welzijn in buurten om 
eenzaamheid te voorkomen en tegen te 
gaan. In West zijn sociale wijkteams actief 
die niet achter een bureau zitten maar 
actief de straat op gaan op zoek naar 
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bewoners die ze kunnen helpen. PvdA 
West wil de samenwerking tussen deze 
teams, vrijwilligers, mantelzorgers, 
wijkverpleegkundigen en de huisarts verder 
versterken om eenzaamheid tegen te gaan. 

 Er moet een einde komen aan de lange 
reeks aan incidenten in de Amsterdamse 
zorginstellingen. Net als bij onderwijs geldt 
in de zorg ook: wij nemen 
verantwoordelijkheid, ook al gaan we er 
niet over. We werken Amsterdam breed 
aan een Kwaliteitsaanpak Ouderenzorg, 
met aandacht voor de hoge werkdruk en de 
verbetering van het opleidingsniveau van 
verplegend personeel en een verbetering 
van het management van zorginstellingen. 
De PvdA West wil hieraan bijdragen door 
de kwaliteit van de instellingen in West 
goed in de gaten te houden. 

 We maken ruim baan voor sociaal doe-het-
zelven in de vorm van zorg en 
welzijninitiatieven van bewoners. Wij 
geloven in samenredzaamheid. In West zijn 
dit soort initiatieven mogelijk door het 
buurtgerichte werken. Zo hebben we 
overal in het stadsdeel buurtkamers gerund 
door bewoners. PvdA West wil dit verder 
ontwikkelen om bewoners in West meer 
invloed te geven met zo min mogelijk 
regelgeving.   

 Mantelzorgers zijn cruciaal voor goede zorg 
in Amsterdam. We blijven deze groep 
ondersteunen. PvdA West wil dat 
mantelzorgers een aanspreekpunt hebben 
in hun eigen buurt waar ze voor 
ondersteuning of vragen terecht kunnen. 
Daarnaast is het van belang dat er plekken 
en mogelijkheden zijn om elkaar te 
ontmoeten.  

 Vanaf 2015 is de wijkverpleegkundige in 
Amsterdam weer de spil van de buurt dit in 
nauwe samenwerking met de huisarts en 
onze sociale wijkteams. Voor huishoudens 
met multiproblematiek zullen er in Samen 
Doen teams in alle wijken actief zijn. 
Daarnaast komen er ook speciale teams 
voor ouder en kind. Voor PvdA West is het 
van belang dat de verschillende teams goed 

samenwerken en maatwerkoplossingen 
bieden.  

 Voor gehandicapten, chronisch zieken en 
kwetsbare ouderen moet Amsterdam 
dagbesteding blijven faciliteren. Iedereen 
moet kunnen meedoen aan de 
samenleving. Wij willen investeren in 
vormen van beschut werk voor mensen 
met weinig aansluiting op de arbeidsmarkt. 

 Armoede gaan we tegen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van bestaande kleinschalige 
maatwerkprogramma’s zoals de sociale 
wijkteams en Samen Doen, en van 
netwerken rond de Buurtkamers in West. 
Vroegtijdig signaleren en aanpakken van 
schulden zijn essentieel. 

 Professionele jeugdzorg kan goed worden 
aangevuld door ondersteuning van 
vrijwilligers. Dit draagt bij aan 
samenredzaamheid. Welzijnsinitiatieven 
voor de jeugd in het stadsdeel worden 
ondersteund 

 

PvdA West gaat ook voor: 
 
De vijf grote opgaven, die we samen met onze 
mensen in de Stopera gaan aanpakken, zijn 
belangrijk. Maar PvdA in West wil meer doen. 
Kan meer doen. Daarom zoeken wij naar 
samenwerking met bewoners, ondernemers en 
instellingen om ook onderstaande plannen tot 
een succes te maken. 
 

De creatieve stad  
 PvdA West wil culturele activiteiten in West 

blijven stimuleren (voorbeelden 
Westergasfabriek, manifestaties op 
Mercatorplein, Erasmuspark, De Hallen, 
enzovoort) en hierbij ruimte bieden aan 
experimenten. 

 We blijven kunstenaars betrekken bij de 
opgaven van de buurt (voorbeeld: Witte de 
Withstraat en Kolenkit). 

 We stimuleren slimme financiering 
waardoor creatieve activiteiten niet of 
minder direct afhankelijk worden van 
subsidies. 
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 Samen met de centrale stad koesteren we 
in West de monumentale waarde van de 
pleinen, straten en gebouwen van de 
Amsterdamse school en Berlage. 

 

De bereikbare stad  
 In verband met de parkeerdruk zal serieus 

gekeken moeten worden naar 
parkeervoorzieningen buiten de openbare 
ruimte (garages en ringparkeren).  

 PvdA West wil meer ruimte voor groen, 
spelen en fietsparkeren. Autobezitters die 
dat willen, kunnen hun auto tegen een 
lager tarief parkeren in voorzieningen bij de 
ring A10. Daardoor verbetert de 
luchtkwaliteit in West. Ook moeten 
autobezitters verleidt worden om 
alternatieven voor de auto te kiezen (fiets, 
OV, deelauto’s, particulier autodelen). 

 PvdA West is terughoudend met 
ondergrondse parkeergarages. Waar deze 
wel gebouwd worden moet er voldoende 
zekerheid bestaan over het rendabel 
kunnen bouwen en openstellen.  

 Over de beoogde aanleg van de 
Singelgrachtgarage blijven we kritisch. Het 
project mag niet worden uitgezonderd van 
toekomstige financiële heroverwegingen 
en we blijven toetsen op de houdbaarheid 
van de stadsdeelfinanciën, mede in het 
licht van eventuele toekomstige 
bezuinigingsopgaven. Er moeten wat de 
PvdA betreft zeer goede, zwaarwegende 
redenen of nieuwe feiten zijn om het 
voorlopig kredietbesluit van 2010 niet 
langer te handhaven. 

 PvdA West wil dat bewoners actief worden 
betrokken bij werkzaamheden in hun 
directe omgeving, ook als het gaat om werk 
aan de hoofdnetten.   

 

De duurzame stad  
 West moet meer aandacht schenken aan 

het afvalprobleem en met bewoners 
zoeken naar verbeteringen in de 
inzameling. Vooral voor het oplossen van 
gescheiden inzameling in een stadsdeel dat 
weinig ruimte heeft voor ondergrondse 

containers, en waar in de woningen vaak 
ook de ruimte ontbreekt voor het apart 
weggooien van verschillende categorieën 
afval. Daarnaast zal betere handhaving 
helpen tegen rommel en verkeerd gebruik 
van de ondergrondse containers.  

 Het stadsdeel werkt mee aan plannen om 
woningen beter te isoleren en de platte 
daken te benutten voor dakterrassen, 
planten en zonnecollectoren; en aan 
plannen om openbare ruimte te 
‘vergroenen’. 

 We maken afspraken met bewoners en 
andere belanghebbenden in een straat of 
een buurt om de (schaarse) openbare 
ruimte beter te verdelen. West is een dicht 
bebouwd stadsdeel, waar kinderen buiten 
moeten kunnen spelen en fietsers en 
voetgangers veilig aan het verkeer 
deelnemen. Deze maatregelen dragen bij 
aan de verkeersveiligheid. 

 De lucht in Amsterdam is op veel plekken 
helaas nog steeds niet schoon genoeg, een 
forse inspanning is vereist. De 
Amsterdamse PvdA zet in op vervoer 
zonder emissies (onder meer met 
elektrisch vervoer), vanuit West willen we 
daar een belangrijke bijdrage aan leveren 
en anderen stimuleren om hetzelfde te 
doen. 

 
De democratische stad; bestuur begint 
bij bewoners.  
Met de veranderingen in de samenleving 
verandert ook de rol van de overheid. In 
Amsterdam West kunnen de leden van de 
bestuurscommissies vanaf 2014 werken aan de 
aansluiting van de lokale overheid op de 
samenleving. De PvdA in West wil in en rond 
de bestuurscommissie samen met bewoners, 
ondernemers en organisaties en op basis van 
de sociaal-democratische waarden werken aan 
het grijpen van kansen voor een mooi leven in 
West en aan concrete oplossingen voor de 
problemen die er zijn in het stadsdeel, waar 
ons hart ligt en waaruit we niet weg te slaan.  
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In West hebben we de afgelopen jaren veel 
voorbeelden gecreëerd van succesvolle 
samenwerking met mensen en partijen in de 
stad. We maken gebruik van de aanwezige 
ervaringen en contacten. De nieuwe structuur 
en de voortdurende verandering in de 
samenleving, vraagt van ons tegelijk de 
bereidheid nieuwe wegen in te slaan.  
 
De overheersende bestuursstijl, organisatie en 
werkwijze van de gemeente Amsterdam is nog 
teveel geënt op centrale sturing. Terwijl de 
grootste uitdaging voor de bestuurscommissies 
ligt in hun rol bij gebiedsgerichte coalities van 
burgers en andere partners. Het verschil in de 
startpositie zal zich vooral manifesteren in 
spanning tussen het centrale stadsbestuur en 
de bestuurscommissies van stadsdelen. De 
voor ons liggende opgave is dus vernieuwing 
met behoud van het goede. 
 

 Voorwaarde voor het goed functioneren 
van democratie is een optimale uitwisseling 
van kennis en informatie. De PvdA vraagt 
aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe 
manieren om mensen te bereiken. 
Bijvoorbeeld bij het opknappen van hun 
straat, waar de standaardbrief ‘Aan de 
bewoners van dit pand’ niet goed meer 
werkt. Voorbeelden van andere manieren 
zijn: brieven op naam aan mensen in de 
directe omgeving, grote borden in de straat 
die opgeknapt wordt, buurtbijeenkomsten 
die buiten plaatsvinden, variatie in tijden 
van bijeenkomsten om groepen in de buurt 
te bereiken en slimmere inzet van sociale 
media. De PvdA spant zich in alle 
bevolkingsgroepen te betrekken, ook 
mensen die wel willen participeren in 
buurtinitiatieven, maar dit nu niet doen. 

 De PvdA in West zet zich er voor in dat de 
bewoners van West zeggenschap kunnen 
uitoefenen over zaken waarvoor ze zelf 
verantwoordelijk kunnen en willen zijn. 
Burgers krijgen het recht om hun buurt zelf 
vorm te geven. Dit kan betekenen dat 
buurtbewoners zelf bepaalde 
(overheids)diensten in hun buurt gaan 
verzorgen (van groen-voorziening tot 

welzijnswerk), binnen bepaalde financiële 
en kwaliteitscriteria. 

 West moet bewoners een actieve rol geven 
bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren 
van beleid.  

 De PvdA’ers in West gaan ‘erop af’ en 
investeren in bemiddeling. Ze stimuleren 
het veranderingsproces waarbij de 
overheid taken en bevoegdheden (vooral in 
het sociaal domein) dichterbij de burgers 
brengt. PvdA West gaat uit van de 
complementaire kracht in het nieuwe 
bestuurlijk stelsel. Hierbij komt de sturing 
ook van de kant van burgers en 
ondernemers.  

 West moet streven naar vermindering van 
het aantal (beleids-)ambtenaren in het 
Amsterdamse overheidsapparaat, ook 
opdat er meer ruimte komt voor 
professionals die het mandaat hebben om 
afspraken te maken met de lokale partners. 
Het is gewenst dat ook de professionals van 
de centraal stedelijke organisaties diensten 
en instellingen deelnemen in een 
buurtgericht samenwerkingsverband zo’n 
mandaat krijgen.  

 PvdA West wil dat het stadsdeel aan de 
slag gaat met nieuwe vormen van privaat-
publieke samenwerking, en een pilot start 
met projectgroepen waarin buurtgerichte 
wordt samengewerkt wordt met bewoners 
en andere partners, en deelnemers uit 
centraal stedelijke organisaties 

 We maken een einde aan het langs elkaar 
heen werken van (overheids)instanties. 

 Voor de PvdA zal de agenda van de buurt 
leidend zijn. De bestuurscommissieleden 
zullen, waar nodig, bij het gemeente-
bestuur lobbyen voor gemeentelijke 
medewerking aan samenwerkingsprojecten 
van bewoners en ondernemers in West en 
voor het wegnemen van obstakels in de 
regelgeving. Ze nemen verantwoordelijk-
heid voor de regie op buurtgerichte 
vernieuwingsplannen en lokale samenwer-
kingsprojecten op gebied van zorg, welzijn, 
buurteconomie, werkgelegenheid, 
leefbaarheid en veiligheid. De kracht van 
de bestuurscommissieleden van de PvdA in 
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West is dat zij deel nemen aan het 
dagelijkse leven in West.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

west.amsterdam@pvda.nl  
amsterdamwest.pvda.nl  

twitter: @PvdA_West 
facebook.com/pvdaamsterdamwest 


