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Vooruitkijkend naar de komende raadsperiode verwoorden wij in dit verkiezingsprogramma welke 

keuzes de PvdA Uithoorn / De Kwakel maakt. 

 

We kiezen er voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te verbinden. 

We willen investeren in de kracht van de mensen, met de steun van een beschermende overheid.  

We willen een samenleving waarin voor iedereen plaats is en waarin wij allen de mogelijkheid hebben om 

mee te doen, vooruit te komen en iets van ons leven te maken.  

 

Vanuit de oppositie hebben wij ons in de afgelopen raadsperiode hard gemaakt voor de belangen van de 

groeiende groep mensen die achterop dreigt te raken. De decentralisaties in de zorg en welzijn van het 

Rijk naar de Gemeente gingen gepaard met zware bezuinigingen. Om het wegvallen van zorg op te 

vangen moest de burger vooral zelfredzaam zijn. Wij hebben steeds de belangen behartigd van de 

mensen die niet zo zelfredzaam zijn en de aandacht gevestigd op de dreigende overbelasting van 

vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast hebben wij ons verzet tegen een aantal bezuinigingen, zoals die 

op het jongerenwerk, leerlingenzorg en het onderhoud van de openbare ruimte. Dit soort bezuinigingen 

veroorzaken vaak meer kosten dan opbrengsten, zowel maatschappelijk als financieel.  

De toenemende hinder van Schiphol is en blijft een belangrijk thema. Uitbreiding van vliegbewegingen 

op de Aalsmeerbaan, zoals Schiphol wil, is voor ons voorlopig onbespreekbaar. Veel van onze inzet vindt 

plaats achter de schermen. Wij komen op voor het belang van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel 

overal waar dat mogelijk is. Door gesprekken te voeren met Kamerleden, door samen te werken in de 

regio en de provincie. Dat valt misschien niet zo op, maar het is noodzakelijk. Het is positief dat de hele 

Gemeenteraad en het College van B&W van Uithoorn met ons van mening zijn dat de huidige hinder 

onacceptabel is. Gezamenlijk trekken wij binnen de raadswerkgroep Schiphol op voor betere 

uitkomsten. 

 

Als oppositiepartij hebben wij een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de collegevoorstellen en de 

plannen voor Uithoorn en De Kwakel. Uiteraard met kritische kanttekeningen als dat nodig was. Wij 

geloven dat je hiermee de inwoners uiteindelijk beter dient dan met alleen langs de zijlijn een 

tegengeluid laten horen.  

In de volgende raadsperiode willen wij zo veel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma realiseren. 

Dat gaat het beste als collegepartij, met steun van de kiezer. Het eerlijke verhaal is dat je in de politiek 

weinig garanties kunt geven. Maar zeker is dat wij ons laten leiden door ons sociaaldemocratisch 

kompas. Daarin staan onze kernwaarden solidariteit en rechtvaardigheid centraal.  

 

 

Els Gasseling 

Fractievoorzitter en lijsttrekker 

PvdA Uithoorn / De Kwakel  
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De ligging van onze gemeente in de regio is uniek. Ons dorp ligt aan de Amstel, op een drie provinciën 

punt nabij het Groene Hart. Dit biedt Uithoorn kansen om zich in de regio te onderscheiden. De PvdA is 

van mening dat deze kansen in het verleden, bij het ontwikkelen van bouwvisies, onvoldoende zijn benut. 

De  grootste groei kende Uithoorn in de jaren ’50 – ‘70 van de vorige eeuw. In deze periode zijn o.a. de 

woonwijken Thamerdal, Zijdelwaard, waaronder de Europarei, en later De Legmeer ontstaan. Destijds is 

ook een groot deel van het oude Uithoorn gesloopt om zo plaats te maken voor nieuwbouw. Deze 

verstedelijking bracht echter wel met zich mee dat Uithoorn een forenzenstad werd. Hiermee ging het 

typisch dorpse karakter en sfeer voor een groot deel verloren. Er zijn dan ook veel mensen die met 

genoegen in Uithoorn wonen, maar zich amper verbonden voelen met Uithoorn en de Uithoornse 

samenleving.  

 

De PvdA meent dat wij in Uithoorn een deel van de oude dorps-identiteit moeten herwinnen. Wij willen 

dit niet vanuit een weinig realistische hang naar nostalgie. Wij willen dit, omdat betrokkenheid en 

samenhang in ons dorp belangrijke voorwaarden zijn voor mensen om mee te doen en om een bijdrage te 

leveren aan de leefbaarheid in ons dorp. Er lijkt eindelijk schot te komen in het vernieuwen van het 

dorpscentrum. De PvdA is daarbij voorstander van een mooi dorpscentrum, zonder hoge gebouwen. 

Daarnaast zetten we in op sterke buurten waar bewoners nadrukkelijk worden betrokken bij hun eigen 

omgeving. Onze doelstelling om de identiteit van Uithoorn te versterken is geen eenvoudige opgave en 

een proces van lange adem.  
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De PvdA wil investeren in betaalbare woningen, krachtige buurten en een goede bereikbaarheid. Wij 

willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid. Dit houdt in dat er voldoende sociale huur- en 

middenhuurwoningen beschikbaar zijn en dat het eigen woningbezit voor bredere groepen bereikbaar 

wordt. Dit geldt ook voor mensen met middeninkomens tussen € 33.000 en € 66.000 bruto per jaar. Zij 

zitten knel in de huidige woningmarkt. Daarom pleit de PvdA voor het verhogen van de inkomensgrens 

van de sociale huur van € 34.000 naar € 38.000 en in een volgende stap naar € 43.000. Om de krapte op 

de woningmarkt aan te pakken, is het nodig om ook te kijken naar eenvoudig te realiseren oplossingen, 

zoals het ombouwen van lege kantoren tot (eventueel tijdelijke) woonunits.  

 

De gemeente Uithoorn herbergt naast de woonkern De Kwakel nog diverse andere buurten met hun 

eigen specifieke kenmerken. De buurt is een belangrijk ontmoetingspunt voor verschillende 

bevolkingsgroepen. Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt, waar 

bewoners het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede 

voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Het blijft essentieel dat 

we blijven investeren in onze buurten om de leefbaarheid te vergroten.  

Kort gezegd omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, 

(verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, de voorzieningen en de zorg. Waar nodig vervult 

buurtbeheer hierin een belangrijke rol en is het de schakel in de communicatie tussen de gemeente en de 

buurten.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Ten minste 30 procent van de woningen in de nieuwbouwprojecten hoort beschikbaar te zijn voor 

starters. De starterslening blijft gehandhaafd; 

2. In samenwerking met o.a. woningbouwvereniging wordt de renovatie van oude en/of slecht 

geïsoleerde woningen ter hand genomen in Uithoorn en De Kwakel. Dit wordt gedaan met respect 

voor de bewoners en met als uitgangspunt dat een gelijk aantal, of meer, betaalbare woningen 

worden gerealiseerd; 

3. Door middel van energiebesparende maatregelen worden de woonlasten omlaag gebracht. Het 

streven daarbij is “gasloos” en “nul op de meter” woningen; 

4. Nieuwbouw in De Kwakel en in het centrum van Uithoorn moet passen bij het dorpse karakter en de 

beeldkwaliteit van de bestaande woningbouw; 

5. Verhuur via platforms als AirBnb wordt onderzocht en gereguleerd, om te voorkomen dat woningen 

onttrokken worden aan de woonbestemming; 

6. Het kopen van een (nieuwbouw) woning voor speculatie en dure verhuur, wordt tegen gegaan; 

7. Het onttrekken van woningen aan de sociale huur door verkoop en liberalisering wordt gestopt; 

8. Via het Initiatievenfonds en buurtbeheer wordt de participatie zo ingericht dat inwoners met goede 

ideeën ook budget kunnen krijgen om deze ideeën te realiseren. We verwachten dat bewoners ook 

hun steentje bijdragen aan het leefbaar houden en onderhouden van de buurt; 

9. In iedere buurt is een buurtcentrum voor sociale en recreatieve activiteiten. 

 

 

Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering met onder andere de toename aan 

regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de gemeente heeft een bijdrage te leveren aan 

het verduurzamen van onze gemeente en ons land. De verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling 

nodig. Gelukkig zijn steeds meer mensen en bedrijven zich hiervan bewust. De PvdA streeft naar een 
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duurzaam Uithoorn. Dit kan alleen worden bereikt als iedereen binnen de gemeente zich hiervoor inzet. 

De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren 

hun steentje bij te dragen aan een duurzaam Uithoorn.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Het milieuhandhavingsbeleid van de gemeente wordt voortgezet. Dit houdt onder andere in dat er 

geen chemische middelen worden gebruikt voor onkruidbestrijding; 

2. Huishoudafval zit vol bruikbare grondstoffen. We streven naar een circulaire economie waarin  afval 

dient als grondstof. Daarom is een effectieve en efficiënte afvalscheiding belangrijk. Huishoudens 

kunnen hun afval gratis blijven afgeven bij het afvalscheidingsstation om illegale stort te voorkomen; 

3. Voldoende buffercapaciteit is noodzakelijk bij extreme regenval. Hierbij kan samenwerking met het 

waterschap en buurgemeenten leiden tot kostenbesparing en innovatie; 

4. Schoon en vuil water moet beter worden gescheiden. Inwoners worden gestimuleerd om hun 

regenwater af te voeren op eigen terrein. Dat kan bijvoorbeeld door minder tegels te gebruiken, 

meer groen te planten, en door de regenpijp niet naar de riolering te leiden (ontkoppelen), maar naar 

eigen grond of een regenton of –reservoir. In de publieke ruimte wordt verstening tegen gegaan om 

het waterbergend vermogen te versterken; 

5. Nieuwe en gerenoveerde woningen, bedrijfspanden en sportaccommodaties worden zoveel mogelijk 

energieneutraal door eigen energieopwekking en –besparing; 

6. Energieopwekking door particulieren wordt gestimuleerd, waar mogelijk ook met – al dan niet 

financiële – ondersteuning van de gemeente; 

7. Alle openbare verlichting wordt voorzien van LED-verlichting; 

8. De aandelen Eneco worden niet verkocht, De duurzame koers van Eneco is onmisbaar voor de 

duurzaamheidsdoelstellingen en de energietransitie van Nederland, en dus ook voor Uithoorn. 

 

 

Het vliegverkeer is de laatste jaren hard gegroeid. Het aantal starts vanaf de Aalsmeerbaan is daarbij 

onevenredig toegenomen. Vliegen is te goedkoop. Daarom pleit de PvdA voor belasting op kerosine en 

BTW op vliegtickets, net als op alle overige diensten. Vliegen heeft een grote impact op het klimaat, het 

leefmilieu, de natuur en de gezondheid. Door de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging door 

(ultra)fijnstof zijn er gezondheidsrisico’s voor inwoners. Reden voor de PvdA om te zeggen: de mens 

centraal, Schiphol is groot genoeg zo. Als er al sprake is van stillere vliegtuigen en hinderbeperking, dan 

moet de omgeving daar van profiteren en niet nog meer vluchten over zich heen krijgen. De luchthaven 

veroorzaakt veel overlast voor de omgeving: geluidhinder, lucht‐ en waterverontreiniging, 

veiligheidsrisico's, problemen met bereikbaarheid en bouwbeperkingen. Schiphol is van groot 

economisch belang voor heel Nederland, en voor de werkgelegenheid in deze regio in het bijzonder, 

maar groei is daar niet voor nodig.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Op alle niveaus praten wij mee over de toekomst van Schiphol en de regio. De inzet hierbij is 

beperking van de milieu- en gezondheidsschade en geluidshinder door vliegverkeer; 

2. Aandringen op hinderbeperking door aanpassing van startprocedures, vliegroutes- en tijden en 

minder gebruik van de Aalsmeerbaan; 

3. Schiphol en de landelijke overheid worden kritisch gevolgd; ons niet laten “Schiphollen”; 

4. Nieuwe bewoners van Uithoorn worden goed voorgelicht over het wonen in de buurt van een 

luchthaven. Het daarbij laten tekenen van “niet-klagen verklaring” met een ketenbeding is 

onacceptabel. 

 

 



7 

 

Veiligheid is een basisbehoefte. Je veilig voelen in je eigen huis, (sociale) veiligheid in je eigen buurt, je 

eigen dorp is voor de PvdA een speerpunt. Die veiligheid willen wij bevorderen door een goede 

samenwerking tussen gemeente, politie, justitie en vele andere partijen. Ondanks dat er soms overlast is, 

blijft Uithoorn / De Kwakel een prettige en relatief veilige gemeente. Maar zonder de objectieve wereld 

van de cijfers uit het oog te verliezen, nemen wij het veiligheidsgevoel van onze inwoners heel serieus. 

Voor veel mensen is kleine criminaliteit, vandalisme, overlast en hufterig verkeersgedrag een grote bron 

van onveiligheidsgevoelens. De PvdA vindt dat dit meer prioriteit moet krijgen in de handhaving en blijft 

zich hard maken voor de inzet en uitbreiding van het aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren en 

wijkagenten.  

 

Uitgangspunt van de PvdA is dat inwoners direct contact kunnen hebben met de politie. De wijkagent 

speelt hierin een belangrijke rol. Ook vinden we het belangrijk dat het politiebureau in Uithoorn 

behouden blijft. Behoud van het politiebureau in Uithoorn zorgt er ook voor dat aan de voorwaarde 

wordt voldaan van meer politie op straat en dat de aanrijtijden onder de 10 minuten blijven.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Dat iedereen in Uithoorn zich ongeacht geslacht, huidskleur, afkomst, geloof, overtuigingen en 

seksuele geaardheid vrij kan bewegen en uiten. Elke vorm van belediging en discriminatie wijzen wij 

af en moet worden aangepakt; 

2. Buurtbewoners worden betrokken bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid 

maar ook bij de uitvoering ervan;  

3. Een volwaardig politiebureau in Uithoorn; 

4. Het voortzetten van de Top600 aanpak in Uithoorn, versterken van het meldpunt zorg en overlast 

en het sociaal team van de Gemeente; 

5. Meer en beter toezicht om het vandalisme en overlast in de openbare ruimte te bestrijden; 

6. De gemeente zet het middel van bestuurlijke boetes in tegen veel voorkomende en overlast 

veroorzakende overtredingen in de openbare ruimte; 

7. Ouders worden financieel verantwoordelijk gesteld voor de schade die hun minderjarige kinderen 

hebben veroorzaakt in de openbare ruimte; 

8. Preventie door voorlichting over brandveiligheid en het voorkomen van inbraken. 
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Scholing is meer dan het bijbrengen van kennis. Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal 

kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De PvdA wil dat de gemeente zich verantwoordelijk voelt 

voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd, 

net als het bieden van perspectief, een toekomst en het signaleren van problemen waar het kind mee 

kampt.  

 

Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig is. De 

school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. Zowel de school als de gemeente moeten 

samenwerken met de buurt en andere instanties die zich ook met de ontwikkeling van het kind en zijn 

omgeving bezig houden. Passend onderwijs is meer dan alleen het plaatsen van leerlingen. Gezien het 

belang van het onderwijs en de verantwoordelijkheid van de gemeente, dient nauwkeurig te worden 

toegezien op het werk van alle betrokken instellingen in het basis- en voortgezet onderwijs en het 

naleven van het Ondersteuningsplan van Amstelronde.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Basisschoolleerlingen hebben gymnastiekonderwijs in hun eigen wijk; 

2. Rond de scholen zijn veilige schoolzones. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor auto’s 30 

km/u, zijn er veilige fietsroutes, voldoende fietsstallingen en veilige in- en uitstapplaatsen voor 

kinderen; 

3. Monitoren van voortgang en resultaten van Ondersteuningsplan Amstelronde m.b.t. passend 

onderwijs en voorkomen van schooluitval; 

4. Uitbreiding van schoolmaatschappelijk werk uren c.q. ouder-kind adviseur; 

5. Herinvoering en subsidiëring van schoollogopedie. 

 

 

Kunst en cultuur vergroten de samenhang in de gemeenschap en dragen bij aan het collectieve 

welbevinden van de gemeenschap en verrijken het leven van individuen. Kunst en cultuur kunnen juist in 

Uithoorn het verschil maken tussen “Uithoorn, mooi wel” en “Uithoorn, net niet”. De PvdA meent dat het 

culturele leven, zoals kunstbeoefening door amateurs, de muziekschool, bibliotheek en cultuureducatie, 

een belangrijke rol kan vervullen in het terugbrengen van een onderscheidende Uithoornse identiteit.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Wij investeren in de culturele voorzieningen en activiteiten in onze gemeente en willen deze 

behouden in het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente; 

2. In de gemeente komt een multifunctioneel cultuurcentrum waarin verschillende sociaal-culturele en 

maatschappelijke functies een plaats in krijgen; 

3. Dat de gemeente het organiseren van culturele activiteiten om de gemeenschap te verbinden 

stimuleert en, waar mogelijk, faciliteert;  

4. De gemeente maakt middelen vrij om leerlingen meer in aanraking te brengen met cultuur;  

5. De bibliotheek ontwikkelt zich tot een laagdrempelige, inspirerende ontmoetingsplaats (binnen een 

multifunctioneel cultuurcentrum) waar naast het uitlenen van boeken ook nadrukkelijk i.s.m. het 

(basis)onderwijs wordt ingezet op taalvaardigheid, leesbevordering en mediawijsheid;  

6. Er is voldoende en betaalbare werkruimte beschikbaar voor jonge en startende kunstenaars, zodat 

zij beter de gelegenheid krijgen hun talenten te ontplooien.  
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Sport, spel en ontspanning is belangrijk voor jong en oud: voor de gezondheid, als middel voor 

participatie, voor de gezelligheid, om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren, te 

leren samenwerken en ga zo maar door. De PvdA wil dat deelname voor iedereen mogelijk en betaalbaar 

is. Voor betaalbare en gevarieerde activiteiten voor de jeugd zijn het Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds belangrijk.  

 

Buurtgebonden spreiding van specifieke accommodaties moet het voorzieningenniveau op peil houden. 

Niet alleen voor de jeugd, maar zeker ook voor ouderen.  Sport en recreatie in de nabije omgeving draagt 

mede bij aan het tegen gaan van vereenzaming bij ouderen en ter bevordering van de conditie en de 

zelfredzaamheid. Bij nieuw- en (ver)bouw van accommodaties moet ook goed gekeken worden naar 

gebruik van deze gebouwen voor overige maatschappelijke functies.  

Speelplekken en speellandschappen moeten uitdagend, goed bereikbaar en veilig zijn. Ze leveren een 

belangrijke bijdrage aan een goede bewegingsmotoriek en het opdoen van sport‐ en spelervaring. 

Openbare ruimten moeten aantrekkelijk zijn voor meervoudige activiteiten.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Vele functies, zoals sportfuncties, zijn in de loop van tijd naar de rand van de gemeente geplaatst; 

faciliteiten, zoals De Scheg, trapveldjes, skatebaan e.d. blijven voor de buurten behouden om de 

sociale samenhang te versterken;  

2. Stimuleren en zo nodig ondersteunen van vrijwilligerswerk, omdat dit een grote bijdrage levert aan 

het succes van sport en recreatie in Uithoorn. Er worden projecten opgezet i.s.m. sportclubs en 

sportservice om continuïteit en faciliteiten te waarborgen; 

3. Op meerdere plekken de openbare ruimten zodanig inrichten dat meervoudige activiteiten mogelijk 

zijn.  
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De PvdA kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de 

overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar 

helpen als het nodig is. Als PvdA vinden we dat onze gemeente dat moet stimuleren, zonder dat de druk 

op het sociale netwerk en vrijwilligers te groot wordt.  

 

 

Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het 

welbevinden van mensen en voor een verbonden samenleving. Op het gebied van Welzijn en Zorg zijn 

ingrijpende veranderingen gaande. Verantwoordelijkheden zijn overgedragen van het Rijk aan de 

gemeente, terwijl de budgetten door bezuinigingen zijn gekrompen.  

Voor de PvdA staat echter op de eerste plaats dat iedereen de zorg krijgt die nodig is.  

Dat ouderen en anderen die zorg nodig hebben niet vereenzamen en verkommeren. Veel mensen willen 

graag helpen, maar de netwerken en verbanden waarin dit plaats moet vinden zijn er soms niet (meer) in 

onze geïndividualiseerde samenleving. Hier ligt dan ook het gevaar op de loer dat er (te) veel zorg neer 

komt op de directe omgeving en vrijwilligers. Er zullen nieuwe initiatieven en structuren moeten komen 

om dit gedeeltelijk op te vangen. Ook hier ligt een taak van de gemeente en de politiek om initiatieven op 

dit terrein te steunen en te stimuleren.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. De gemeente adviseert en ondersteunt waar nodig burgerinitiatieven en platforms op het gebied 

van samenleven, onderlinge hulp etc., evenals vrijwilligers en mantelzorgers;  

2. Goede ondersteuning voor mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om hen te ontlasten; praktische 

en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training over de omgang met dementie of het in contact 

brengen met lotgenoten; 

3. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de zorg. Deze wordt niet alleen aanbesteed op basis van de 

prijs. In de aanbestedingen stellen we ook eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepassen 

van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers en 

persoonlijk contact; 

4. Mensen met een beperking hebben recht op een zo goed mogelijk zelfstandig bestaan, huisvesting, 

(vrijwilligers) werk en inkomen. De gemeente heeft hierin een belangrijke ondersteunende taak; 

5. In iedere buurt komt een steunpunt in het buurtcentrum. Deze voorziening is gericht op versterking 

van de sociale leefomgeving in de buurt; 

6. Wij bestrijden eenzaamheid door ontmoetingsactiviteiten te faciliteren; 

7. De gemeente stelt een klachtenregeling op voor het brede terrein van Welzijn en Zorg; 

8. Meer aandacht en zorg voor verwarde personen. 

 

 

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Kinderen hebben recht op een 

levensstandaard die hen voldoende mogelijkheden biedt voor een goede ontwikkeling. Armoede treft 

niet alleen mensen die werkloos zijn, maar ook ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De 

stijgingen van de woonlasten en zorgkosten zorgen voor een sterke toename van het aantal aanvragen in 

Nederland voor schuldhulpverlening. Werk is de beste weg uit armoede, maar niet altijd; steeds meer 

mensen kunnen ook met werken niet genoeg verdienen om rond te komen.  

 

Daarom heeft de PvdA zich in de vorige raadsperiodes sterk gemaakt voor een goed armoedebeleid. Niet 

alleen voor de financiële kant, maar ook voor de vereenzaming die dit met zich mee kan brengen, omdat 

mensen zich verder terugtrekken uit het openbare leven. Het is dus van het grootste belang om 

individueel maatwerk te blijven leveren, om te zorgen dat mensen niet uitgesloten worden of in de 

schulden raken. Een proactief beleid werkt ons inziens hiervoor het best. 
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Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het ontzien van de effecten daarvan 

voor kinderen heeft voor ons topprioriteit. De aansluiting van Uithoorn bij het Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds  draagt daar zeker aan bij; 

2. In het armoedebeleid wordt niet alleen gekeken naar het bruto inkomen, maar ook naar het 

besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken; 

3. Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomensgrens van 130% van het 

bijstandsminimum en het in stand houden van het declaratiefonds voor minder draagkrachtigen; 

4. Kwijtschelding van Gemeentelijke lasten voor minima, ook hondenbelasting; 

5. Deelname aan sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek en zwemlessen moet betaalbaar en 

toegankelijk zijn voor iedereen. Waar nodig springt de gemeente bij; 

6. In onze gemeente wordt er alles aan gedaan om de Voedselbank overbodig te maken, zolang dat nog 

niet mogelijk is, wordt de Voedselbank ruimhartig ondersteund;  

7. Snelle schuldhulpverlening staat voorop en niet huisuitzettingen en/of afsluitingen van gas, water en 

energie;  

8. Bij hulp bij schulden gaat  het om het vinden van manieren om weer te leren omgaan met geld. Dan is 

niet alleen de financieel-technische kant belangrijk maar ook leren budgetteren, het op orde houden 

van de basis (vaste lasten) en het voorkomen van schulden. 

 

 

Jongeren maken een belangrijk deel uit van onze inwoners. Voor een vitaal Uithoorn is het van groot 

belang dat wij onze jongeren vasthouden, dat zij een band hebben met Uithoorn en/of De Kwakel. Dit 

betekent om te beginnen dat wij de belangen van jongeren op de politieke agenda moeten zetten en daar 

kan de jeugd zelf het best voor zorgen. De gemeente moet hierin het voortouw nemen. Denk aan goede 

initiatieven als een “kindergemeenteraad” en een “jongeren gemeenteraad”. Ook moeten de gesprekken 

met verschillende groepen jongeren sneller tot resultaten kunnen leiden.  

 

De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De PvdA wil dat er in de 

Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van 

preventie en ons minder richten op repressie. Vroegsignalering en het aanbieden van programma’s om 

jongeren van de straat te houden speelt hierbij een belangrijke rol. De PvdA kiest voor een solidaire 

samenleving, waarin we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor onze nieuwe generatie. 

Ouders en verzorgers hebben de verantwoordelijkheid voor en de regie over de opvoeding van hun 

kinderen. In de huidige samenleving waar voor kinderen veel verleidingen op de loer liggen, kan de 

opvoeding extra inspanningen vergen van de ouders en verzorgers. Hier ligt een initiërende rol voor de 

lokale overheid.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Goede samenwerking tussen gemeente, verloskundigen, consultatiebureaus en scholen is cruciaal 

om aan vroegsignalering te kunnen doen. De gemeente regisseert de samenwerking tussen de 

aanbieders van Jeugdzorg voor betere en efficiënte Jeugdzorg. De focus ligt hierbij, indien mogelijk, 

op in een vroeg stadium inzetten van zorgmiddelen;  

2. Jongeren die gebruik maken van jeugdzorg worden bij hun 18de verjaardag niet in de steek gelaten. 

Vanaf hun 17de wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid 

of naar blijvende zorg en ondersteuning. Zo nodig loopt de jeugdzorg door tot hun 23ste verjaardag; 

3. De gemeente betrekt de jongeren actief bij het jeugd- en jongerenbeleid;  

4. Er komen meer en eenvoudiger te organiseren activiteiten voor jongeren, het liefst in of vanuit een 

jongerencentrum dat draait op vrijwilligers; 

5. Voldoende jongerenhuisvesting, geïntegreerd in de bestaande buurten;  

6. Jongeren kunnen in Uithoorn opgroeien, spelen en ontspannen in een veilige omgeving; 
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7. We betrekken scholen, kinderopvangorganisaties, huisartsen en jeugdgezondheidszorg bij de 

aanpak van overgewicht en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Denk daarbij onder andere 

aan de gezonde school- en sportkantine. 

 

 

Een centraal uitgangspunt van de PvdA is dat ouderen in staat moeten zijn op eigen kracht zo lang 

mogelijk actief deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven, mede met behulp van informele 

zorg(netwerken). De PvdA ondersteunt de focus op zelfredzaamheid. Het speelt een grote rol bij gezond 

en succesvol ouder worden. Hier moeten wel faciliteiten voor zijn, zodat ouderen ook actief deel kunnen 

blijven nemen aan het openbare leven. Het lijkt de goede kant op te gaan met de decentralisering, maar 

we moeten hier goed op blijven letten. Aangezien de gemeenten een centrale rol hebben in het hele 

sociale domein, wil de PvdA dat de gemeente Uithoorn inzet op een verdere omslag in de WMO/AWBZ 

naar Zorg dichtbij: ‘meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders en houdbaar 

gefinancierde voorzieningen’. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente bijdraagt aan de ontwikkeling 

van een preventieve gezondheidszorg, zodat wij voorkomen dat ouderen in toenemende mate 

afhankelijk worden van ondersteuning en zorg.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Een actieve regierol voor de gemeente in het kader van de WMO; 

2. De aansturing door de gemeente moet efficiënt en effectief. Onbenutte financiële 

tegemoetkomingen en ondersteuningen worden gelokaliseerd en tegengegaan. De gemeente brengt 

hiervoor in beeld wat ouderen aan eigen bijdragen kwijt zijn. Beleid moet hierop zijn afgestemd 

waarbij de meetbare kwaliteit, ondersteund middels een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek, 

voorop staat en niet de kosten;  

3. Uitbreiding van het aanbod in steunpunten met buurtteams voor ouderen in elke buurt;  

4. Ontwikkeling van innovatieve huisvestingsprojecten voor kwetsbare ouderen Hiervoor is het 

noodzakelijk woonservicegebieden op buurtniveau in de nabijheid van voorzieningen te plannen. 

Een vitale mix van wonen, werken en recreatie, realiseren en/of onderhouden, waarbij 

maatschappelijke partners optimaal zijn betrokken;  

5. Actief meewerken van de gemeente met zorgverleners en sociaalwerkers aan het uitvoeren van 

welzijnsactiviteiten, gericht op het onderhouden van sociale contacten. 

 

 

Er komen nog steeds nieuwe Nederlanders bij en als gemeente hebben we de taak deze mensen te 

huisvesten, maar ook deel te laten nemen aan de samenleving. Van nieuwe Nederlanders zelf 

verwachten we dat zij zich vanuit betrokken burgerschap, betrokkenheid bij de maatschappij en 

zelfredzaamheid, inzetten om te participeren in onze samenleving en dat zij de kans die we daarbij 

bieden, aangrijpen. Discriminatie in bijvoorbeeld het uitgaansleven of op de arbeidsmarkt, bij onder meer 

het vinden van stageplekken, moeten wij met kracht bestrijden.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Voor alle nieuwkomers de mogelijkheid om snel deel te gaan nemen aan de samenleving; 

2. De gemeente heeft een actieve rol in de organisatie van het (in)formeel taalonderwijs en begeleiding 

van (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen; 

3. Wij willen dat statushouders zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar definitieve woningen. 

Wanneer deze woningen er niet zijn, bouwt de gemeente tijdelijke en kleinschalige 

woonvoorzieningen voor zowel woningzoekenden op de wachtlijst als de statushouders; 

4. Voor integratie zijn meerdere partijen nodig. Gemeente Uithoorn trekt geld uit voor initiatieven die 

de dialoog tussen bevolkingsgroepen stimuleren.   
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Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed  werk en  een  rechtvaardig  

inkomen.  Werk is  de  sleutel  tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de 

samenleving. Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners aan het werk; juist in deze tijd. Onze droom is 

voor iedereen een baan. Maar wel goed werk met een loon volgens de CAO en betrokkenheid bij het 

eigen bedrijf. Andersom verwachten we van het bedrijf betrokkenheid bij werknemers en de lokale 

samenleving. We spannen ons, samen met ondernemers, extra in om jeugdwerkloosheid te verminderen 

en te voorkomen. De PvdA verwacht dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages, vrijwilligerswerk 

of het volgen van scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar (betaald) 

werk.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Een Plan van de Arbeid voor onze regio. Hierin worden alle groepen betrokken: jongeren, ouderen, 

mensen met een beperking en mensen die vrijwilligerswerk doen. Samen met de mensen zelf, het 

bedrijfsleven, uitzendorganisaties en andere instanties wordt dit plan gemaakt zodat het in 2019 kan 

draaien;  

2. Een plan gericht op uitbreiding en het behouden van de werkgelegenheid en het aantal 

arbeidsplaatsen, de verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod, het creëren van 

leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen en met speciale projecten voor 45-plussers;  

3. Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking kunnen 

komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt; 

4. Verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk is niet toelaatbaar. Bij bezuinigingen of 

reorganisaties kijken wij naar de gevolgen voor de werknemers.  

 

 

De PvdA realiseert zich dat voor velen in Uithoorn wonen en arbeid zich op verschillende locaties 

bevinden. Rond 80% van onze inwoners werkt buiten de gemeente. Mobiliteit is daarom van groot 

economisch en sociaal belang voor de inwoners van Uithoorn. De PvdA is de enige partij in de 

gemeenteraad die destijds tegen de afsluiting van Prinses Irenebrug (na de omlegging van de N201) 

stemde. De PvdA wil maatregelen nemen die het milieu sparen en de leefbaarheid ten goede komen. Dat 

betekent dat het fietsverkeer en het openbaar vervoer worden gestimuleerd. Naast de Uithoornlijn 

zullen er zoveel mogelijk andere verbindingen in stand gehouden moeten worden. 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Versterking van het openbaar vervoer voor Uithoorn en De Kwakel;  

2. Snelle realisering van het netwerk van fietspaden in en rondom Uithoorn en verbetering of 

uitbreiding van de fietsparkeervoorzieningen om het gebruik van de fiets als een belangrijk 

vervoermiddel te bevorderen;  

3. Geen afsluiting van wegen en bruggen;  

4. Het blijvend gratis houden van parkeervoorzieningen; 

5. Door verkeersmaatregelen rond de Irenebrug in combinatie met de inrichting en profilering van het 

dorpscentrum kan een verkeersluw en aantrekkelijk samengesmeed dorpscentrum worden 

gecreëerd; 

6. De bereikbaarheid en ontsluiting van (nieuwe) woonwijken moet meer aandacht krijgen.   
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Economische groei creëert banen. We moeten dat in onze gemeente samen met de partners in de regio 

oplossen. Bedrijven horen zich thuis te voelen in onze gemeente. Daarom zorgen we voor een mooie 

gemeente, die goed bereikbaar is en waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. Het 

is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie. De 

Metropoolregio wil toerisme in de regio bevorderen. Voor Uithoorn moet dat wel kleinschalig blijven, 

dus geen grote hotels. 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. De gemeente investeert samen met vastgoedeigenaren in de kwaliteit van het dorpscentrum om 

ervoor te zorgen, dat dit een aantrekkelijk winkelgebied wordt/blijft en de werkgelegenheid daar 

behouden blijft. Diversiteit in het winkelaanbod is hiervoor belangrijk. 
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De financiële crisis heeft ook in Uithoorn haar sporen achter gelaten. Hoewel de bestrijding van de crisis 

vooral op nationaal en internationaal niveau plaats heeft gevonden, is er op gemeentelijk niveau nog 

steeds een bijdrage te leveren. Ook hier hanteert de PvdA het uitgangspunt: “Eerlijk delen” en “De 

sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”. De verwachting is dat de gemeente Uithoorn er in de 

komende periode iets beter voor staat, maar wel de komende jaren terughoudend moet zijn in het doen 

van nieuwe investeringen. Hiervoor gaat de PvdA haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. De 

speelruimte blijft klein en de eerste prioriteit moet liggen bij een solide financieel beleid. Uiteraard willen 

we hierbij wel bekijken of we de levensomstandigheden van onze inwoners tegelijkertijd kunnen 

verbeteren. 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Behoedzaam omgaan met de beschikbare overheidsmiddelen. Dit doen wij door een sterke 

budgetdiscipline. Wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. 

We zijn terughoudend met betrekking tot het aangaan van risico’s; 

2. Hondenbelasting wordt gefaseerd afgeschaft. 

 

 

De gemeente krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden. De decentralisatie van de jeugdzorg 

en de overheveling van delen van de AWBZ zijn inmiddels voltooid. Als PvdA zien wij voordelen in het 

overdragen van taken in het sociale domein naar de gemeente. De gemeente heeft als eerste overheid 

het meest directe contacten met haar inwoners en weet waar inwoners behoefte aan hebben. 

Tegelijkertijd moet de gemeente Uithoorn meer samenwerking zoeken met andere gemeenten om deze 

nieuwe taken, verantwoordelijkheden en uitdagingen goed op te pakken. Daarom zit de gemeente in 

verschillende samenwerkingsverbanden, zoals rond de veiligheidsregio, de GGD, gemeentelijke 

belastingen, openbaar vervoer en andere. Op ambtelijk niveau werkt de gemeente samen binnen DUO, 

met Diemen en Ouder-Amstel. Hier werken we alleen voor steun en inkoop samen, Ook is er een 

gezamenlijk klantcontactcentrum. De beleidsbeslissingen blijven echter wel in Uithoorn, iets dat wij als 

PvdA ook graag zo willen houden. 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Een lokale overheid die slagvaardig is en die de taken waarvoor zij staat goed kan uitvoeren. Dit 

betekent dat er meer regionale samenwerking nodig is. Dit mag echter niet leiden tot een nieuwe 

vorm van centralisme die slecht democratisch controleerbaar is; 

2. Uithoorn blijft een zelfstandige gemeente; 

3. Geen overheveling van overheidstaken aan marktpartijen en marktwerking in het sociaal domein. 

 

 

Gekozen PvdA fractieleden zetten zich als volksvertegenwoordigers in om gedane beloftes waar te 

maken. Het is daarbij heel belangrijk iedereen in de gemeente te betrekken bij het bestuur. Hierin staat 

de PvdA altijd voor een integere afweging tussen individuele en algemene belangen. De PvdA is daarom 

een groot voorstander van de diverse vormen van burgerparticipatie. De PvdA heeft oprechte 

belangstelling voor wat inwoners naar voren brengen en neemt dat serieus zonder valse verwachtingen 

te creëren of inwoners naar de mond te praten. Inwoners van de gemeente Uithoorn hebben recht op 

een goede, snelle en eenduidige gemeentelijke dienstverlening. Dat geldt voor de fysieke, telefonische 



16 

 

en digitale loketten. De nadruk moet komen te liggen op het mogelijk maken van initiatieven en 

stimuleren van ideeën via het Initiatievenfonds. 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom. 

We zien bewoners als verantwoordelijke burgers die het beste met Uithoorn voor hebben. Wij 

betrekken buurtbewoners bij het maken van beleid en bij de uitvoering ervan; 

2. De PvdA wil in onze gemeente (en/of in samenwerking met gemeentelijke samenwerkingspartners) 

een lokale ombudsman aanstellen om klachten van inwoners over de Uithoornse gemeente 

onafhankelijk en onpartijdig te behandelen; 

3. Inwoners van Uithoorn/ De Kwakel moeten de mogelijkheid krijgen voor een burgerinitiatief 

waarmee een bepaald onderwerp op de agenda van de gemeenteraad gezet kan worden. 

 

 

Effectieve communicatie tussen inwoners en bestuur is terecht een aandachtspunt geweest  

gedurende de laatste raadsperioden en zal dat ook in de nieuwe periode zijn voor de PvdA. Het is 

belangrijk dat de gemeente de inwoners goed informeert over (lopende) projecten en onderzoeken die 

hen aan kunnen gaan. Hierin zien we graag een proactieve houding, om zoveel mogelijk mensen te 

informeren over, dan wel te betrekken bij het proces. Heldere communicatie over wat wel en niet ter 

bespreking voor ligt is hierbij essentieel. Hiernaast vinden we het belangrijk dat er zoveel mogelijk 

informatie die met de gemeenteraad gedeeld wordt ook beschikbaar is voor alle inwoners van Uithoorn 

en De Kwakel. 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode: 

1. Duidelijke en zorgvuldige informatie naar inwoners en/of instanties die mogelijk betrokken zijn bij 

(lopende en/of nog te ontwikkelen) projecten en besluiten; 

2. Gemeentelijke informatie en dienstverlening zijn via het internet en op meerdere plaatsen in de 

gemeente verkrijgbaar of opvraagbaar. In aanvulling daarop kan de informatievoorziening en 

participatie worden versterkt via een interactief digitaal platform; 

3. Het aantal dossiers dat geheim wordt verklaard, wordt tot een minimum beperkt. 

 


