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Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij 

verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.  

Joh. 16:33 
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Samenvatting 

De SGP heeft vijf kernthema’s, namelijk zondagsrust, veiligheid, 

duurzaamheid, coffeeshops en de Wallen, en wonen.  

- Zondagsrust: De rustdag is bedoeld om God en elkaar te dienen, daarom is de SGP principieel 

tegen (sport)evenementen en winkelopenstelling op zondag. De vrijheid voor de 

ondernemer om op zondag te sluiten is een belangrijk speerpunt.  

- Veiligheid: Amsterdam moet voor iedere burger een veilige omgeving bieden. Momenteel 

heeft onder andere de Joodse gemeenschap het om die reden zwaar in Amsterdam. Het 

erkennen en tegengaan van antisemitisme is daarom een speerpunt in het programma. 

Veiligheid is breder en de drukte in Amsterdam vraagt ook om maatregelen. Om de veiligheid 

voor het (langzame) verkeer te borgen moet er ingezet worden op meer verkeerscontroles.  

- Duurzaamheid: We horen goed om te gaan met de schepping als rentmeesters van de aarde. 

Daarom wil de SGP het bevoorraden van winkels via het waternet laten plaatsvinden met 

energiezuinige en schone boten. Dat heeft als neveneffect dat het wegennet minder belast 

wordt, wat voor meer rust in de stad zal zorgen. Verder zijn het bouwen van energie neutrale 

nieuwbouwwoningen en meer zichtbaar groen in de stad volgens de SGP van groot belang. 

- Coffeeshops en de Wallen: De SGP wil coffeeshops en bordelen sluiten. Naast dat (soft)drugs 

slecht zijn voor het welzijn van de burgers en prostitutie uitbuiting van vrouwen bevordert, 

trekt het ook een stroom onwenselijke toeristen aan.  

- Wonen: Een evenwichtig woningaanbod is belangrijk. Er moet oog zijn voor de verhouding 

tussen huur- en koopwoningen. De SGP wil het bouwen van huurwoningen in het 

middensegment bevorderen. Daarbij moeten leegstaande kantoren een herbestemming 

krijgen als woonruimtes voor bijvoorbeeld studenten of statushouders.  

 

1. Kernwaarden en drijfveren De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke 

visie op de Bijbel en op de gereformeerde belijdenisgeschriften. Het christelijke geloof is waardevol 

en biedt een moreel fundament voor het leven van mensen en voor de politiek. De SGP ziet de 

overheid als dienares van God, die zich inzet voor het belang van burgers.   

Liefde tot God en elkaar  

Liefde is het centrale thema van het christelijke geloof. We moeten God liefhebben boven alles en 

onze naaste liefhebben als onszelf. God wil een leven volgens christelijke normen en waarden 

zegenen. Zo’n leven is goed voor de gehele samenleving. Tegelijkertijd kan daardoor ieder mens tot 

zijn recht komen. Daarom staat de SGP voor politiek volgens de Bijbelse norm. Dit christelijke geloof 

biedt heldere richtlijnen voor het maatschappelijke leven. In de Bijbel kunnen we immers lezen hoe 

God wil dat wij ons gedragen ten opzichte van Hem en van onze medemensen. De SGP vindt een 

respectvolle omgang met elkaar daarom erg belangrijk.  

Liefde voor de dag van God  

God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God en 

elkaar te dienen. De zondag is in de christelijke traditie een rustdag. Daarom is de SGP principieel 

tegen (sport)evenementen en winkelopenstelling op zondag. De overheid moet zorgen voor de 

randvoorwaarde van de zondagsrust, zodat de burger de zondag als een dag van afzondering kan 

gebruiken. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week. Daardoor nemen ons welzijn en onze 

gezondheid toe.  
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Concreet: 

• Winkels in Amsterdam zijn, als uitgangspunt, dicht op zondag; hiermee willen wij starten bijv. elke 

eerste zondag van de maand; 

• Geen dwang voor winkeliers om op zondag open te zijn; ook de kleine winkelondernemer heeft een 

rustdag nodig; 

• Sportevenementen zoveel mogelijk buiten de zondag om laten plaatsvinden. 

 

en verder: 

• Verbod op seksinrichtingen binnen de gemeentegrenzen; 

• Geen aanstootgevende reclame. 

 

Liefde voor de dienst aan God  

De SGP staat voor een overheid die het welzijn van burgers vanuit christelijke waarden en normen 

wil dienen. Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid zijn belangrijke waarden. De Nederlandse 

geschiedenis is gestempeld door het christendom en heeft daarmee een belangrijke rol gespeeld in 

de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur. Ook in Amsterdam is dat zichtbaar door middel van de 

drie bekende kruisen die de kern vormen van het Amsterdamse stadswapen. Dit zijn Andreaskruisen, 

genoemd naar de apostel Andreas uit de Bijbel. De Nederlandse cultuur strookt niet altijd met 

andere godsdiensten uit andere culturen. Daarom pleit de SGP voor terughoudendheid wat betreft 

het doorvoeren van (uitingen van) de Islam in Amsterdam.  

Concreet: 

• Invoering van het ambtsgebed in de Amsterdamse gemeenteraad; 

• Kerkgenootschappen betrekken bij maatschappelijke vraagstukken; 

• Terughoudendheid bij bouwplannen van moskeeën; 

• Geen gebedsoproepen vanaf de minaret; 

• Geen hoofddoekjes voor geüniformeerde Amsterdamse politieagentes, onpartijdigheid in de  

  publieke ruimte als norm.  

 

2. Sociaal domein De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien 

naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij behoren vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en 

ondersteuning, soms zelfs bescherming te ontvangen. Kerken, scholen en andere maatschappelijke 

instellingen moeten worden betrokken bij de uitvoering van gemeentelijk beleid in het sociaal 

domein. Christelijke barmhartigheid tonen voor echte vluchtelingen en statushouders is een 

belangrijke Bijbelse waarde. 

Jeugdzorg  

Jongeren behoren gezond en veilig op te kunnen groeien tot burgers. Het is belangrijk dat zij vanuit 

een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Daarom wil de SGP 

investeren in de jeugd. Goede voorzieningen en netwerken zijn dan belangrijk. Daardoor is meer 

preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruik van de eigen kracht van jongeren en hun 

ouders mogelijk.  
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Concreet: 

• Zorgvoorzieningen komen daadwerkelijk dichter bij de burger; 

• Jeugd- en jongerenwerk moet worden ondersteund. Maatschappelijke organisaties en kerken 

krijgen de ruimte om dit op hun eigen manier in te vullen; 

• Keuzevrijheid voor zorgvragers in de jeugdzorg. Daardoor wordt rekening gehouden met de 

levensovertuiging van ouders en jongeren; 

• Geld dat voor jeugdzorg bedoeld is, wordt ingezet voor jeugdzorg.  

 

Zorg en welzijn (wmo)  

Deze zorg is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, 

begeleiding en verzorging aan huis. De SGP pleit voor een ruimhartig beleid. Daarom worden er 

voorwaarden geschapen zodat de burger zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met 

mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte.  

Concreet: 

• De SGP wil een optimale keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de burger de hulp kan kiezen die bij 

hem past (zoals de mogelijkheid om een christelijke bureau te kiezen); 

• Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn 

dienen ondersteund te worden; 

• Voor directe hulp en ondersteuning van hulpbehoevenden worden wijkverpleegkundigen ingezet; 

• Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorg; de SGP vindt dat eenzame, 

oudere, Amsterdammers vaker behoren te worden opgezocht; 

• De instroom van echte vluchtelingen vraagt aan de gemeente extra inzet. De SGP vindt dat deze 

nieuwe inwoners door de gemeente serieus dienen te worden begeleid op het gebied van 

huisvesting, het regelen van een uitkering en scholing, het vinden van werk, het opzetten van 

taalprogramma’s e.d. Vrijwilligers kunnen helpen met werk, school en vrijetijdsbesteding. De 

gemeente geeft ook de plaatselijke kerken, instellingen en andere initiatieven voldoende ruimte om 

zich in te zetten voor deze inwoners met hun kinderen.  

 

Werk en inkomen  
De Bijbel besteedt veel aandacht aan werk. Al aan het begin van de schepping geeft God de opdracht 

om een goed beheerder en rentmeester te zijn van de aarde. Werk is en blijft dus een Goddelijke 

roeping. Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig; niet alleen betaald werk is 

waardevol. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk behoeven als even nuttige maatschappelijke 

bijdragen worden gestimuleerd en gewaardeerd. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar 

inkomen.   

 

De SGP heeft een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Mensen 

aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) 

worden door de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers 

in de gemeente en regio en met de sociale werkplaatsen. Als werken onmogelijk is of als er geen 

werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen voorzien. Daarmee moet de 

uitkeringsgerechtigde en de gemeente hetzelfde doel hebben; namelijk zo snel mogelijk een baan. 

Daarbij is een grote rol voor scholen weggelegd (bv. snuffelstages). 
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Mensen hebben hun gaven en talenten gekregen. Daardoor is men in staat om zowel in eigen 

levensonderhoud te voorzien als dienstbaar te zijn aan de samenleving. Voor vele Amsterdammers is 

dat niet vanzelfsprekend. Het gaat dan om langdurig werklozen, bijstandsgerechtigden, minder 

validen of gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Zij kampen vaak met meerdere problemen. Naar Bijbelse 

maatstaf heeft de overheid een taak om deze mensen een plaats in de samenleving te geven en een 

sociaal isolement te voorkomen. Deze burgers hebben het zwaar. Zij kunnen bij de SGP rekenen op 

een ruimhartig minimabeleid. De SGP wil alle wettelijke mogelijkheden maximaal benutten. Maar: 

overbodige lokale tegemoetkomingen dienen te worden teruggedrongen. Burgers horen niet door 

allerlei regelingen ‘gevangen’ te blijven in een uitkering omdat werken financieel minder 

aantrekkelijk is dan een uitkering.  

 

Concreet:  
  

• Gemeenten moeten samen met bedrijven meer leerwerkplekken organiseren, waar burgers 

werkervaring kunnen opdoen; 

• Van burgers die een uitkering ontvangen, mag een 'tegenprestatie' verwacht worden. Dit kan 

bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk op een werkervaringsplek; 

• De jeugdwerkloosheid moet, in samenwerking met het bedrijfsleven, nog actiever worden 

aangepakt; 

• Burgers met een arbeidsbeperking worden, in samenwerking met (speciaal) onderwijs en met het 

bedrijfsleven, actief naar leerwerkplekken of naar een dagbesteding begeleid; 

• Er moet een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt worden gestimuleerd en 

ondersteund. Dit kan onder meer door ondernemers en onderwijsinstellingen te laten samenwerken 

en door leerlingen actief kennis te laten maken met het regionale bedrijfsleven; 

• Actieve inzet op schuldhulpverlening is nodig. Maatschappelijke organisaties die daarin actief zijn, 

worden ondersteund; 

• Gemeenten dienen een ruimhartig minimabeleid te hebben. Actieve armoedebestrijding, 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ruimhartige verlening van bijzondere bijstand en 

ziektekostenverzekering voor minima behoren tot de mogelijkheden; 

• Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en 

eenzaamheid verdienen ondersteuning. Voorbeelden daarvan zijn de Voedselbank, sociale fondsen, 

repaircafés, stichting Present, stichting Schuldhulpmaatje, de NPV, Leger des Heils en 

Vluchtelingenwerk; 

• Gemeenten (sociale dienst) en UWV moeten één werkgeversbenadering kennen om 

werkzoekenden aan een goede baan te helpen; 

• Korting op de uitkering van mensen die frauderen of waarvan blijkt dat zij niet willen werken; 

• Alleengaanden met jonge kinderen krijgen een aangepaste sollicitatieplicht; 

• Een armoedeval moet worden voorkomen door werken financieel aantrekkelijker te laten zijn dan 

een uitkering; 

• Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor burgers die – buiten hun toedoen – niet meer aan hun 

financiële verplichtingen kunnen voldoen. 

 

3. Verkeer en vervoer  

Amsterdam loopt de laatste jaren vol door openbare werken die tegelijk plaatsvinden (zoals Noord-

Zuidlijn, ondergrondse garages, noodzakelijk onderhoud aan straten en riolering, glasvezel), fout 

geparkeerde (bak)fietsen, terrasuitbreidingen, etc. Daarnaast lapt menig Amsterdammer de 
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verkeersregels aan zijn laars, zoals door rood licht rijden, fietsen zonder verlichting en geen richting 

aangeven. Daarmee is Amsterdam gevaarlijk geworden voor fietsers, voetgangers en automobilisten.  

Het openbaar vervoer moet op peil blijven en zo nodig verder versterkt worden. Hierbij moet ingezet 

worden op duurzame oplossingen, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. 

Concreet:  
  

• Ruim baan voor de binnenvaart voor leveranties aan het MKB in de stad; dat betekent meer 

voorzieningen aan kades en grachten voor het laden en lossen (pilot: Kloveniersburgwal); 

• (Schone) rondvaartboten ook gaan inzetten voor lokaal vervoer van bewoners en pakketten; 

• De gemeente subsidieert de opstart van watervervoer en belast wegvervoer in de (oude) stad; 

• De SGP zet sterk in op de verduurzaming van het vervoer; 

• De fiets is hét vervoersmiddel van Amsterdam. De gemeente moet meer ruimte maken voor 

fietsenstallingen en handhaven op fout geparkeerde fietsen. 

• Strikte controles met ‘rollerbanen’ om opgevoerde snor- en bromfietsers van het fietspad te halen. 

• Gemotoriseerd (maaltijden)vervoer per brommer belasten, op die manier wordt maaltijdvervoer 

per fiets gestimuleerd. Zo wordt de stad schoner en veiliger;  

• Daar waar terrasuitbreiding de voetganger hindert dient deze uitbreiding te worden teruggebracht. 

Indien reeds een vergunning verleend; er komt een meldpunt bij de gemeente waar omwonende de 

overlast kunnen melden.  

• Op de stoep moet voldoende ruimte voor voetgangers overblijven; 

• Aanpassen van verkeersdrempels die een prettige doorstroming van fietsers bevordert, maar blijft 

voorkomen dat auto’s te hard gaan rijden; 

• Ruimere opstelplekken voor fietsers daar waar mogelijk; 

 • Daar waar mogelijk toegankelijkheid faciliteren van voor ouderen te hoge trambaan; 

• Sluipende opheffing van parkeerplaatsen tegengaan. 

 

4. Wonen en ruimtelijke inrichting 

Het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap. Wij willen als 

rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open ruimte. Bij uitbreiding van Amsterdam worden ook 

de inbreidingsmogelijkheden bekeken. Verduurzaming van de ruimtelijke ordening is een leidend 

principe. Ontwikkelingen moeten passen bij de identiteit van de woonomgeving. 

Een evenwichtig woningaanbod is belangrijk. Er moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en 

koopwoningen. Dat is in Amsterdam helaas niet het geval. Verreweg de meeste woningen zijn koop- 

en sociale huurwoningen. Particuliere vrije sectorhuur bedraagt maar 6%. De SGP vindt dat er meer 

huurwoningen in het middensegment gebouwd dienen te worden zodat Amsterdammers met een 

middeninkomen in de stad kunnen blijven wonen. De middeninkomens worden vaak verdiend met 

beroepen die cruciaal zijn voor het functioneren van de stad, zoals hulpverleners, docenten, en 

vakmensen. 

Ook zijn er te weinig mogelijkheden om jonge gezinnen en starters te huisvesten. Particuliere vrije 

sectorhuur in het middensegment zal geleidelijk moeten groeien naar circa 30% van de 

woningvoorraad en vrijkomende sociale huurwoningen moeten beschikbaar gesteld worden voor de 

vrije sector. Dat ontlast de druk op de oververhitte koopmarkt, stimuleert een flexibele werking van 

de arbeidsmarkt en voorkomt dat men te hoge schulden aangaat. Daarnaast stelt de SGP een soepel 

erfpachtbeleid voor. Het voorkomen van grondspeculatie destijds door de gemeente (we spreken 

over einde 19e eeuw!) heeft zijn doel al lang bereikt. Veel bewoners hebben hun huis gekocht voor 
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een prijs alsof het op eigen grond stond. Het is daarom redelijk om een faire en betaalbare 

afkoopregeling met hen te treffen. Dat is ook belangrijk om de vrije huursector ruim baan te geven; 

hoge grondprijzen werken immers ook door in de huurmarkt. Betaalbare erfpacht daarentegen 

maakt huurwoningen in het middensegment (710-1000 euro) mogelijk. 

De bestaande koop- en huurwoningen moeten worden verduurzaamd. Nieuwe woningen behoren 

energieneutraal te worden gebouwd. Leegstaande kantoren krijgen een herbestemming als 

woonruimtes voor bijvoorbeeld studenten of statushouders. 

Amsterdam heeft de laatste 10 jaar te weinig gebouwd om de bevolkinsgroei bij te benen wat heeft 

geresulteerd in de huidige krapte op de woningmarkt. Om dit recht te trekken, moeten er de 

komende 4 jaar 60.000 tot 65.000 woningen worden bijgebouwd, waarvan minstens de helft in het 

middensegment. De SGP meent dat met deze woningaantallen de markt weer enigzins in het spoor 

komt en dat verder overheidsingrijpen door bijvoorbeeld huurregulering niet nodig is.  

De SGP rekent op het initiatief van de burger en streeft ernaar om vergunningaanvragen vele malen 

sneller te behandelen dan nu het geval is. Het verkrijgen van een omgevingsvergunning moet nog 

verder vereenvoudigd worden. Ook moet worden onderzocht of een deel van het vergunningstraject 

en de inzagetermijn simultaan kan lopen. Een omgevingsvergunning is voldoende voor een 

verbouwing, toestemming van Bureau Erfpacht zou niet meer nodig moeten zijn. 

Amsterdam heeft verreweg de meeste coffeeshops van Nederland. Bepaald niet iets om trots op te 

zijn. ‘Soft’ drugs zijn niet onschuldig maar onverantwoord en ongezond. Daarnaast trekken 

coffeeshops in buurten ongewoon veel toeristen aan en ontstaat overlast op straat.  

 

Concreet:  
  

• De SGP wil dat er beleid ontwikkeld en doelen gesteld worden voor een meer evenwichtige 

verhouding tussen koop, vrije sector-huur en sociale huur; bestemmingsplannen moeten hier in 

voorzien; 

• Bijbouwen is de beste oplossing voor de krapte op de woningmarkt. De SGP streeft ernaar om 

60.000 tot 65.000 woningen te realiseren in de komende 4 jaar. 

• Met particuliere verhuurders, corporaties en institutionele beleggers afspraken maken over het 

bouwen van huurwoningen in de vrije sector. Daarbij wordt de huur zo veel mogelijk gehouden op 

tarieven in het middensegment (waar de erfpachtcanon een instrument voor is); 

• Om jonge gezinnen voor de stad te behouden moeten er voldoende grote woningen worden 

gebouwd. 

• Het bestemmingsplan beter afstemmen op de behoefte is een oplossingsrichting voor het 

stimuleren van woningen in het middensegment; 

• Nieuwe woning- en kantorengebouwen mogen niet ten koste gaan van al lang bestaande open 

ruimtes (denk aan het inmiddels ‘verdwenen’ Stadionplein);  

• Contact omtrent (ver)bouwvergunningen versnellen en vereenvoudigen; 

• Nieuwe woningen zoveel mogelijk energieneutraal bouwen (en loskomen van het gasnet); 

• Overgang op eeuwigdurende erfpacht moet fair en betaalbaar zijn; ook overgang van erfpacht naar 

volle eigendom moet de gemeente mogelijk maken; 

• Kerkgebouwen die leeg staan worden zoveel mogelijk gespaard; De SGP hecht eraan dat in elke 

buurt zichtbaar een plek is die naar God verwijst. In samenwerking met de buurt dient een nieuwe 

bestemming te worden gezocht. Daarbij hebben christelijke geloofsgroepen voorrang 
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• De SGP vindt dat gestart moet worden met het gestaag terugdringen van coffeeshops; illegale 

shops meteen sluiten; verdere vergroting afstand school - coffeeshops tot 250 meter; 

• Blowverbod instellen binnen een straal van 250 meter rond scholen; 

• Huiseigenaren nieuwbouw koopwoningen hebben een verplichting tot zelfbewoning en verbod 

doorverkoop (anti-speculatiebeding) 

• Meer hoogbouw, voornamelijk rond de ring A10 en met ondergrondse parkeergelegenheid. 

  

  

 

 

 

 

 

5. Onderwijs en cultuur 

Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en van de samenleving. Het Rijk is 

verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. De gemeente heeft 

vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De gemeentelijke taak 

betreft het lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding 

van scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. Het is goed dat 

gemeente zich betrokken voelt bij het onderwijs in de stad. De professionele ruimte van scholen 

moet daarbij voorop blijven staan. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend. De SGP 

vindt dat scholen niet de opvoedkundige taak van de ouders moeten overnemen, maar daar een 

verlengstuk van zijn. Daarom wil de SGP inzetten op voorlichting over gezonde voeding op scholen, 

voor, zowel leerlingen als hun ouders, en ‘junk food’ op scholen niet langer aanbieden.  

Onderwijshuisvesting  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding 

van scholen.  

Concreet:  

• In het integraal huisvestingsplan (IHP) beschrijven schoolbesturen en gemeenten de 

huisvestingvoorzieningen die nodig zijn. Daarin wordt ook gezocht naar afstemming op beleid voor 

leerlingenvervoer en passend onderwijs. 

• Het duurzamer maken van schoolgebouwen heeft prioriteit; vanwege isolatie van gebouwen moet 

er in klaslokalen meer geventileerd worden, de gemeente dient deze aanpassingen te bekostigen; 

• De gemeente Amsterdam zou moeten streven naar een evenwichtige spreiding van scholen en 

schoolsoorten over de stad; 

• Gemeente zorgen ervoor dat scholen hun leerlingen een gezonde lunch voorschotelen tegen een 

schappelijke prijs in de schoolkantine. Scholen krijgen bezoek van diëtisten om het belang van een 

goed en gezonde voeding te benadrukken; ouders ontvangen een brief hierover en worden op hun 

verantwoordelijkheid gewezen.  

Afbeelding 2: Huurwoningen in Buitenveldert en A’dam Zuid Oost 

(bron: beeldbank Amsterdam; huurwoningen.nl) 
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Cultuur  

Nederland staat bekend om de rijkdom van haar historisch erfgoed. Die nalatenschap van het 

verleden is echter kwetsbaar. De overheid draagt een bijzondere verantwoordelijkheid om dat 

erfgoed in stand te houden en voor het publiek toegankelijk te maken. Op dit gebied voert het 

huidige college een goed beleid. Wel vindt de SGP dat Amsterdam te veel evenementen organiseert 

en faciliteert. De overvolle wegen veroorzaken overlast voor bewoners.  

Coffeeshops zijn een uiting van een ongewenste cultuur onder jongeren. Drugs blijven namelijk 

verslavende middelen die in Nederland – en vooral in Amsterdam - op een verkeerde manier worden 

benaderd. De schade van drugs voor deze jongeren en de maatschappij is onacceptabel. Veel 

problemen met de jeugd zijn mede een gevolg van verslaving aan verdovende middelen. ‘Soft’ drugs 

zijn niet onschuldig maar onverantwoord en ongezond.  

 

Concreet:  
• Voor het onderhoud van de door Amsterdam aangewezen gemeentelijke monumenten zoals 

woonhuizen komt er ruimhartige financiële tegemoetkomingen; 

• Amsterdam zou meer kunnen doen aan het tegengaan van laaggeletterdheid, bv. door het 

stimuleren van leesgedrag onder jonge kinderen in scholen (voorleesouders); 

• De SGP vindt dat snel gestart moet worden met het terugdringen van coffeeshops (zie ook H4 

ruimtelijke inrichting); op scholen wordt in voorlichting over de gevaren van drugsgebruik bij 

jongeren vanuit het principe gehandeld om het niet te gaan gebruiken; 

• Amsterdam moet het aantal evenementenvergunningen sterk terugdringen ten gunste van de 

woonbeleving van de bevolking (Amsterdammers onder elkaar) 

• Bij evenementen zorgt de organisatie ervoor dat gehoorschade niet zal optreden (strenge decibel-

norm) 

• Amsterdam zorgt ervoor dat (ook) in het onderwijs de herinnering aan de oorlogsjaren en het leed 

dat is toegebracht aan (Joodse) Amsterdammers levend blijft.  

 

6. Veiligheid  

Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers willen veiligheid in hun 

huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Veiligheid is een van de kerntaken van de 

overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid. De gemeente heeft een grote 

verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van veiligheid. Ook corporaties, instellingen, 

ondernemers én burgers zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen. De SGP vindt 

het belangrijk om samen te werken aan veiligheid(sgevoel). Inwoners en ondernemers willen steeds 

vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente ondersteunt daarom 

initiatieven die meehelpen aan meer veiligheid.  

Preventie 

Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. De gemeente straalt daadkracht uit in haar 

communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners worden niet getolereerd. Het 

mag niet nodig zijn dat Joodse kinderen onder marechaussee-begeleiding naar school toe gaan.  

Concreet:  

• Bijzonder opsporingsambtenaren nemen politietaken waar, krijgen een degelijke opleiding en 

zetten zich in voor lokale prioriteiten; 
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• Er wordt meer ingezet op buurtpreventie, WhatsApp-groepen en AED-projecten; 

• Er wordt voorlichting over sociale veiligheid op basisscholen georganiseerd; 

• Op scholen wordt in de les gesproken discriminatie van etnische groepen; 

• Er is extra aandacht en zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen; 

• Intensieve inzet op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle; geen alcohol op 

straat; 

• Amsterdammers moeten ervan uit kunnen gaan dat evenementen geen schade aan hun gehoor 

kunnen toebrengen; 

• Actief blijven meedenken met ex-gedetineerden voor wonen en werk om recidive te voorkomen 

• Graffiti wakkert een onveilig gevoel aan; indien niet binnen twee weken verwijderd gaat de 

gemeente in gesprek met de eigenaar van het pand; 

• Bij etnische groepen in Amsterdam waar meer dan gemiddeld huiselijk geweld voorkomt wordt 

actief voorlichting en hulp geboden; veiligheid in AZC’s is een punt van aandacht; 

• Tegenover beledigingen en bedreigingen aan Joodse Amsterdammers wordt direct opgetreden; 

anti-semitisme is nooit acceptabel. 

 

Politie  

De SGP vindt dat de doelen van de Nationale Politie beter kunnen worden gebundeld met 

gemeentelijke doelstellingen: daardoor nemen de lokale mogelijkheden toe. De gemeente zorgt voor 

voldoende inzet van ambtenaren op het terrein van openbare orde en veiligheid. De wijkagent speelt 

een hoofdrol. 

Concreet:  
 • Wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen/wijken. Zij zijn zichtbaar actief en betrokken. 

Gemeentebestuur zet zich in voor een wijkagent per 5000 inwoners; 

• Gemeenteraad bepaalt lokale prioriteiten zoals woninginbraken en overlast van drugshandel;  

• Gemeente hanteert een streng drugsbeleid en gaat starten met sluiten van coffeeshops;  

• Meer ruimte voor opsporing lokale criminaliteit in samenwerking met wijkagenten. 

 

7. Volksgezondheid en milieu  

Rentmeesterschap is een van de centrale gedachten van de SGP. We horen goed om te gaan met de 

schepping en de volksgezondheid. Een duurzame samenleving, waarbij de volgende generaties niet 

wordt belast met de negatieve effecten van onze generatie op het milieu, is erg belangrijk. 

Milieuregels worden bij voorkeur (inter)nationaal gemaakt, maar het belang van een juiste uitvoering 

op lokaal niveau is groot. Als grootste stad van het land heeft Amsterdam daarin een extra 

verantwoordelijkheid.  

De gemeentelijke overheid kan veel voor zijn burgers betekenen door in volksgezondheid en welzijn 

te investeren.  

Concreet:  

• Voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding, gehoorschade en gevaren van verslaving 

(niet alleen t.a.v. drugs maar ook verslaving aan roken, smartphones en internet); 

• De SGP wil sport onder jongeren stimuleren vanwege de lange-termijn gezondheidseffecten; 

• Voorlichting op scholen tegen drugsgebruik: uitgangspunt is steeds om het niet te gaan gebruiken.  
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Milieu en leefomgeving  

We behoren zorgvuldig om te gaan met de natuur. We hebben de taak om Gods goede schepping te 

bouwen en te bewaren. Een duurzame leefomgeving heeft daarom voor ons de hoogste prioriteit. 

We kunnen immers lokaal het grootste verschil maken. De Hoofdgroenstructuur is tafelzilver dat we 

niet mogen verkwanselen. ... In de stad Amsterdam is er een grote verantwoordelijkheid voor 

bewoners met tuinen. De opmars van de tegeltuin baart de SGP zorgen; versteende tuinen zorgen 

immers voor wateroverlast bij hoosbuien, zijn hitte-eilanden bij een hittegolf en leiden tot een 

afname van de biodiversiteit. Vergroening is een remedie om de stad klimaatbestendig te maken. 

Concreet:  

• De SGP onderschrijft de doelstellingen van “Amsterdam Uitstootvrij in 2025”. 

• De woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de energietransitie. De gemeente moet 

afspraken maken met deze partijen over bestaande woningen en nieuwbouwprojecten. 

• Geen milieuzone op basis van bouwjaar van auto’s, maar o.b.v. werkelijke uitstoot; 

• Wateroverlast wordt bestreden door o.a. meer lokale waterberging; de regel instellen dat tuinen 

voor minimaal de 75% uit groen moet bestaan; mogelijk dat vergunningsvrije uitbouw in de 

binnentuin daarvoor moet worden ingeperkt; 

• Amsterdam moet gaan meedoen met de operatie Steenbreek, zoals in andere gemeenten al wordt 

gedaan: 10% van de tuinen zou jaarlijks moeten worden ontsteend en vergroend. Wie zijn tuin 

ontsteent (of ontsteend houdt) krijgt aanzienlijke korting op de WOZ en/of op de erfpachtcanon. 

Buren kunnen elkaar in de tuin goed helpen, zodat saamhorigheid onder elkaar wordt bevorderd; 

• Er komen draaiboeken voor lange perioden van hitte en droogte; meer groen in gebouwde 

omgevingen bevordert verkoeling;  

• De luchtkwaliteit moet worden verbeterd door schoon openbaar vervoer te stimuleren; 

• Openbare verlichting moet duurzamer worden; 

• Er moet veel minder lichtvervuiling zijn. ‘Hotspots’ op bedrijventerreinen worden aangepakt;  

• Nachtverlichting die overgaat in lichtvervuiling en bewoners uit de slaap houdt moet kunnen 

worden aangepakt; 

• De bestrijding van de hondenoverlast heeft prioriteit. Hondentoiletten moeten schoon gehouden 

worden;  

• Speelterreinen en speeltoestellen worden op een goede manier over de gemeente verdeeld: 

kinderen kunnen dan op loopafstand spelen en bewegen.  

  

Milieu en afval  

Burgers en bedrijven produceren enorm veel afval. Het is goed als men zich daar van bewust is. Afval 

en zwerfafval vormen een van de grootste ergernissen van Amsterdammers. De SGP vindt dat de 

vervuiler betaalt. Natuurlijk is er goed toezicht op de naleving van wetten en regels.  

 Concreet:  

• Bij afvalinzameling moet het milieurendement worden verbeterd. Daarom moeten afvalstromen 

tegen aanvaardbare kosten voor de burger optimaal worden gescheiden. Het serviceniveau moet 

minimaal gelijk blijven; 

• Afvalscheiding zo veel mogelijk stimuleren als die milieuwinst oplevert; 

• Het gemeentebeleid t.a.v. afvalscheiding moet beginnen met gedegen onderzoek. De gemeente 

onderzoekt of na-scheiding een beter rendement oplevert dan scheiden bij de bron; 

• De gemeente gaat burgers faciliteren bij lokale initiatieven om zwerfafval gezamenlijk op te 

ruimen, bv. via buurtteams. 
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Duurzame energievoorziening  

De vraag naar energie stijgt. Fossiele energiebronnen op aarde raken op. Daarom wil de SGP een 

actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen. Dat is prioriteit nummer een. Ook willen we 

rendabele, duurzame energiebronnen inzetten. Dat komt op plaats twee. We zijn immers 

rentmeester. Ook voor de energievoorziening geldt: de vervuiler betaalt.  

Concreet:  

• Gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door duurzame gemeentelijke gebouwen en 

scholen en door andere initiatieven; 

• Burgers blijven betrokken door middel van stimuleringsregelingen voor energiebesparing in 

bestaande woningbouw; 

• Het bedrijfsleven moet door handhaving van de Wet Milieubeheer worden gestimuleerd om 

duurzamer te worden;  

• Nieuw te bouwen woonwijken in Amsterdam worden niet meer op aardgas aangesloten; voor 

bestaande wijken stimuleert de gemeente om over te schakelen naar duurzame energiebronnen; 

• Investering in duurzame energiebronnen is nodig. Ook moet de ruimtelijke omgeving duurzaam 

worden ingericht; 

• Energiecorporaties van bewoners worden ondersteund. Gemeenten kunnen eventueel in deze 

corporaties investeren.  

 

8. Economie en toerisme 

Economie is een belangrijk thema. Ons hele westerse samenlevingsmodel is gebaseerd op het 

kapitalistische groeimodel. De SGP vindt economie ook belangrijk, maar economie is geen doel maar 

een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels 

perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten 

lijden onder onze drang naar welvaart. Daarbij moet de 7x24-uurseconomie worden tegengegaan. 

Rust, met name op de zondag, is een belangrijk uitgangspunt in de scheppingsorde. Onnodig werk op 

zondag wordt vermeden. Economische resultaten worden bij voorkeur met circulaire middelen 

behaald. De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor 

zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners en werk is een van de dingen die 

zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan. Ook toerisme is van 

groot belang voor Amsterdam; het zorgt voor werkgelegenheid en een goed verzorgde stad is een 

knap visitekaartje in het buitenland. Wel merken we de laatste jaren dat de toeristische druk te sterk 

is geworden, met als een van de meest genoemde onwenselijke uitingen de grootschalige 

vakantieverhuur (o.a. Airbnb). Het is te prijzen dat het huidige gemeentebestuur oog voor deze 

ongezonde ontwikkeling heeft.  

 

Concreet:  

• Winkels in Amsterdam zijn voortaan dicht op zondag (zie ook H1), te beginnen met de eerste 

zondag van de maand; 

• Geen dwang voor winkeliers om op zondag open te zijn (zie ook H1); uitgangspunt blijft immers dat 

winkels op zondag dicht horen te zijn; 

• Gemeentelijke vuilnisophaaldiensten werken niet op zondag; 

• De SGP wil vooral inzetten op hoogwaardig toerisme in de stad. Meer inkomsten uit minder 

toeristen, o.a. door het Wallengebied te veranderen van rosse buurt naar culturele trekpleister. Denk 
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daarbij aan architectuur, kunstgalerieën, musea en boutique hotels. De gemiddelde toerist besteed 

nu slechts 60 euro per dag.  

• Ruimtelijke keuzes maken met oog op een goede balans tussen economie, milieu en 

werkgelegenheid; 

• Zorgen voor goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven;  

• Nieuwe bedrijventerreinen alleen nog circulair aanleggen; 

• Garages voor autoreparatie in woonwijken handhaven (denk aan kleine middenstand); 

• Een klantgerichte benadering van ondernemers. Een gezonde bedrijfsontwikkeling van zowel 

startende als gevestigde bedrijven mag niet worden belemmerd door onnodige bepalingen; 

• Ter bevordering van de werkgelegenheid is er veel aandacht voor het aantrekken van nieuwe 

bedrijven; 

• Een zesdaagse werkweek voor projecten die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. 

Deze projecten dienen bij voorkeur door plaatselijke (onder)aannemers en loonwerkers uitgevoerd 

te worden 

• Terugdringing van te grote invloed van woningverhuur aan toeristen via internetplatforms zoals 

Airbnb, bv. door een beperkte maximale verhuurtermijn; 

• Amsterdam handhaaft de stevige aanpak van illegale hotels. 

 

Detailhandel  

De detailhandel heeft het moeilijk. Een goed en verantwoord detailhandelsbeleid is in het belang van 

burgers, winkeliers en omwonenden. Belangrijk is dat bewoners op korte loopstand hun dagelijkse 

boodschappen kunnen blijven doen.  

 

Concreet:  
• De SGP streeft naar een gevarieerd aanbod van winkels, goed gespreid over de hele stad, nadruk 

op authentieke speciaalzaken; 

• In overleg met verhuurders en ondernemersverenigingen wordt leegstand van winkelpanden 

tegengegaan; 

• Waar nodig worden maatregelen getroffen om de leefbaarheid en veiligheidsbeleving binnen het 

winkelgebied te vergroten; 

• Een terughoudend beleid ten aanzien van verdere vestiging van hotels en cafés; 

• Terughoudend zijn met vestiging van grote winkelondernemingen buiten het centrum, daar dit de 

positie van de kleine winkelier alleen maar bemoeilijkt met als nadelig gevolg verschraling van het 

winkelaanbod 

• Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn belangrijk, parkeermogelijkheden blijven belangrijk 

voor klanten van de detailhandel. 

 

De economie van de toekomst  

De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom belangrijk om niet vast te blijven houden aan 

de structuren van het heden en het verleden. We horen op tijd de bakens te verzetten en nieuwe 

ontwikkelingen volgen om ze te begrijpen. Voorbeelden daarvan zijn ‘blockchain’ technologie, 

nieuwe vormen van energie en vraaggericht 3Dprinten. Het is belangrijk dat de lokale economie zich 

vroegtijdig bezint op deze ‘derde industriële revolutie’. Overhaast adopteren van deze nieuwe 

technieken is echter niet verstandig. Tegelijkertijd wordt de economie niet alleen globaler, maar ook 

meer regionaal. Daarom is belangrijk om regionaal afgestemd beleid te hebben, waarmee op deze 

ontwikkelingen kan worden ingespeeld. 
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Concreet:  

• Een constante dialoog met de lokale bedrijven om in te kunnen spelen op de nieuwe economie; 

• Innovatie stimuleren door fondsen en faciliteiten;  

• Toekomstgerichte innovatieve bedrijven aantrekken door een regionaal samenhangend beleid; 

• Ruimte voor streekeconomie: wat je dichtbij haalt, is lekker 

• Terugdringen van het op toeristen gerichte overaanbod van eenzijdige winkels (zoals ijszaken en 

wafelbakkers). 

  

9. Parkeerbeleid 

De binnenstad van Amsterdam moet bereikbaar blijven voor particulier vervoer. Ook bewoners 

hebben recht op een parkeerplek vlak bij hun huis. Daarom mag het aantal parkeerplaatsen voor 

auto’s niet verder worden teruggebracht. Wel juicht de SGP het invoeren van plekken voor (het snel) 

elektrisch opladen toe. Ondergrondse parkeergarages zijn een aanvulling hierop; wel moet ervoor 

worden gewaakt dat de waterafvoer in de huidige tijden van klimaatopwarming voldoende blijft. 

Parkeerplekken voor fietsen zijn inmiddels goed van de grond gekomen. Wel moet streng worden 

toegezien dat men niet buiten de strepen parkeert; momenteel wordt de stoep te veel door schots 

en scheef staande fietsen bezet. Parkeren voor auto’s op zaterdag moet worden aangemoedigd, bv. 

door dat fors goedkoper te maken. Dat stimuleert ieder die zijn auto nodig denkt te hebben voor 

boodschappen om dat op zaterdag te doen. Zo bewaren we allemaal de zondag als dag van rust (zie 

H1). Verder constateert de SGP dat men ondergronds bouwen steeds meer als een oplossing ziet 

voor de schaarse ruimte boven de grond. Vooralsnog lijkt het beter om bovengronds – scherpe 

keuzes te maken, zolang er nog onvoldoende kennis en ervaring is naar de risico’s die ondergronds 

bouwen met zich meebrengen (denk aan problemen met waterberging).  

Concreet:  
• Goedkoop/gratis parkeren op zaterdag; 

• Buiten de ring blijft gratis parkeren op zondag bestaan; 

• Afmeerplekken voor watervervoer sterk uitbreiden; 

• Voor bewoning minder geschikte ruimten in de binnenstad en in de Pijp transformeren tot 

   fietsenstalling; ook oorspronkelijk gebouwde stallingen weer in ere herstellen. Zo wordt een prettig 

   en overzichtelijk straatbeeld teruggekregen; 

• Ondergrondse parkeergarages mogen de noodzakelijke waterafvoer bij hevige regenval niet 

   belemmeren 

• Uitbreiding van het aantal parkeerplekken met (snel) elektrisch opladen. 

 


