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beste amsterdammers,
Twee jaar geleden sloten we, na succesvolle onderhandelingen
met onze coalitiepartners D66, PvdA en SP het coalitieakkoord
Een nieuwe lente en een nieuw geluid, vol met ambitieuze groene,
linkse en progressieve plannen. Nu, halverwege deze bestuursperiode, leggen we graag verantwoording af aan jullie over wat
we bereikt hebben voor de stad.
In korte tijd is onze wereld echter ingrijpend veranderd. We leven
in een moeilijke tijd. Een tijd met grote zorgen over ieders gezondheid, over onze bestaanszekerheid en de economie. Het is
een tijd waarin de breed gedeelde woede over racisme en discriminatie eindelijk tot uiting komt in de wereldwijde protesten
van de Black Lives Matter-beweging.
Onze idealen zijn misschien wel urgenter dan ooit. We willen een
democratische economie binnen de ecologische grenzen van
onze planeet. Een maatschappij waar ongelijkheid, in inkomen,
gezondheid, kennis en vaardigheden, wordt verkleind. Waar er
géén ruimte is voor racisme en discriminatie, waar we institutioneel racisme - onder meer in de zorg, het onderwijs, bij de
overheid - bestrijden en werken aan een inclusieve samenleving.
Waar woningen weer zijn om in te wonen, geen verdienmodel.
Waar we investeren: in zorg, onderwijs, schone energie, openbaar vervoer. Waar de openbare ruimte groen en ruim is, en de
lucht schoon. Waar mensen die nog niet gehoord worden een
stem krijgen. We willen een rebelse, cultureel vrijzinnige stad
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zijn, vol sociale beweging en met een eigen dynamiek, een
stad om samen vorm te geven.
Die roep om verandering klinkt ook in de stad. Of het nu gaat
om een vuurwerkverbod of de scooter van het fietspad, een
autoluwe stad, excuses voor ons slavernijverleden of opvang
voor 500 ongedocumenteerden. De norm verschuift; wat vroeger
radicaal was, is vandaag normaal. We moeten dus niet bevreesd
zijn als de uitdagingen soms groot lijken. Want het lukt ons nu
al om bakens te verzetten.
We blikken graag met jullie terug op de duurzame en sociale fundamenten van verandering die we de afgelopen jaren legden. Maar
we kijken ook vooruit. Hoe bouwen
we samen verder aan deze verandering en bieden we tegelijkertijd de
uitdagingen van de post-coronasamenleving het hoofd? Onze
idealen zijn ons kompas, onze
solidariteit is onze kracht.
Vastberaden voorwaarts!

Femke Roosma

Fractievoorzitter
GroenLinks Amsterdam

terugblik
Bij de presentatie van het coalitieakkoord,
Een nieuwe lente en een nieuw geluid, op
een zonnige dag in mei 2018, hadden we
niet kunnen voorspellen dat onze wereld
nu zo op haar kop zou staan. Hoewel we
toen de sociale en economische schok
van de coronacrisis niet hadden kunnen
voorspellen, realiseerden we ons wel
dat ons coalitieakkoord bestand moest
zijn tegen een veranderende wereld. We
wilden daarom samen met onze coalitiepartners – D66, PvdA en SP – bouwen aan
een gezamenlijke visie als basis voor fundamentele veranderingen waar de stad in
onze ogen naar snakte.
We staken veel tijd in het schrijven van een
gezamenlijk essay Wij Amsterdammers als
inleiding op ons akkoord. Onze sociaalprogressieve visie, gebaseerd op vijf pijlers.
We schreven:
“Wij maken onze keuzes met de blik op 2025.
Wij kijken verder dan de termijn van één bestuursperiode. Ons doel is dat Amsterdam zich
dan kenmerkt als rechtvaardige, verbonden,
vrije, duurzame en democratische stad. Voor
nieuwe uitdagingen die ongetwijfeld op ons
pad komen, zullen we samen met Amsterdammers oplossingen bedenken en daarbij houden we onze gezamenlijke ambitie voor ogen.”
Deze basis, en de gezamenlijkheid die eruit spreekt, geeft het vertrouwen dat dit
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college, deze coalitie, de coronacrisis het
hoofd zal bieden. En het maakt hoopvol
dat we er sterker uitkomen als stad.
In Een nieuwe lente en een nieuw geluid schreven we: “Wij realiseren ons terdege dat
onze geformuleerde visie op de stad ook
vraagt om duidelijke keuzes, nu en de komende jaren.” De keuzes die we in het coalitieakkoord maakten, zijn fundamenteel en de
plannen die de afgelopen tijd zijn ingezet
sorteren voor op grote veranderingen.
Zo is er het programma voor een autoluwe
stad dat onze openbare ruimte groen en
leefbaar maakt. En met een enorm fonds
van 150 miljoen euro en lokale klimaatakkoorden maken we Amsterdam aardgasvrij
in 2040. Amsterdam gaat werken volgens
het circulaire model van de donuteconomie;
een kringloopeconomie binnen onze ecologische én sociale grenzen. Er ligt een nieuw
kunstenplan dat diverse groepen bij de
cultuursector betrekt en kunst de wijken in
brengt. De 24-uurs-opvang biedt onderdak
en een toekomst aan een groep van 500
ongedocumenteerden. Wij bestrijden discriminatie en de ongelijkheid die voortkomen
uit institutioneel racisme en uit de koloniale geschiedenis. Er komt een museale
voorziening voor ons slavernijverleden, en
excuses worden voorbereid. Het tegengaan
van ongelijkheid is ons gezamenlijke doel:
ongelijkheid in gezondheid, ongelijkheid in

inkomen, ongelijkheid in kansen op school.
Verschillende eigen bijdrages in de zorg
zijn afgeschaft en er is ook opvang voor
daklozen die géén binding hebben met
de stad. Schulden van jongeren worden
kwijtgescholden. Een regionaal werkcentrum slecht de bureaucratische barrières
van uitkeringsinstanties en sociale diensten
om mensen duurzaam naar werk te helpen.

“We bouwen een
stad om in te
wonen, met sociale
voorzieningen en
ruimte voor groen,
bestand tegen klimaatverandering”

groen, die bestand is tegen klimaatverandering. We proberen speculatie tegen te
gaan met een woonplicht en voor het eerst
sinds jaren zal de voorraad aan sociale
huurwoningen toenemen. We wonnen een
juridische strijd om de monocultuur van
toeristenwinkels in het centrum te doorbreken en om de buurten leefbaarder te
maken voor bewoners. En zo zou ik nog
door kunnen gaan… Lees vooral de volgende hoofdstukken voor meer resultaten
op de onderwerpen die voor ons, en voor
velen van jullie, zo belangrijk zijn.

Er wordt gewerkt aan een Green New Deal,
een economisch en werkgelegenheidsprogramma gestoeld op radicale klimaat- en
duurzaamheidsplannen. Nu al nemen
mensen hun energievoorzieningen in eigen
handen en Amsterdam Zuidoost komt met
een MBO-opleiding duurzaamheid, waar
jongeren elektrotechniek leren aan de hand
van het installeren van zonnepanelen.

We bereikten dit en nog veel meer met
een solide coalitie van partijen die overlappende én verschillende idealen hebben, maar alle met een grote liefde voor
de stad. Met onze dagelijkse bestuurders
en stadsdeelcommissieleden, dicht bij de
bewoners in de wijken en buurten van
Amsterdam. En uiteraard met een college van burgemeester en wethouders dat
een sterk team vormt van optimistische
en daadkrachtige mensen; met visionairs
en doeners, met sociale netwerkers en
ervaren bestuurders, met crisismanagers
en verbinders. Voor het eerst met meer
vrouwen (6) dan mannen (3). En aan het
hoofd voor het eerst in de geschiedenis
een vrouwelijke burgemeester.

We ontwikkelen een stad om in te wonen,
met sociale voorzieningen en ruimte voor

En we bereikten dit altijd samen met
de Amsterdammers, voor Amsterdam.

Op weg naar een
klimaatneutrale stad
Om de klimaatcrisis aan te pakken moeten we nu stevige keuzes
durven maken. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons en mensen elders in de wereld. Amsterdam wil de
groene koploper van Nederland en Europa worden. We willen
55% minder CO2 uitstoten in 2030 en 95% minder in 2050. In 2030
rijden in Amsterdam geen auto’s meer met uitlaatgassen. Na
2040 wordt geen huis meer verwarmd op aardgas. In 2050 kunnen
we compleet zonder kolen, gas en olie.
De drie belangrijkste resultaten
• De Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal
2050 van onze wethouder Marieke van
Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en
Duurzaamheid) laat zien hoe we de overgang van fossiele naar duurzame energie
in beweging zetten, samen met bewoners,
bedrijven en instellingen. Daarvoor maakt
Amsterdam 150 miljoen euro vrij. Er zijn al
veel lokale initiatieven voor een duurzame
en schone stad, en die zijn gebundeld in
het Amsterdams Klimaatakkoord. Je vindt
in de Routekaart een compleet overzicht
van doelen en maatregelen voor de gebouwde omgeving, vervoer, elektriciteit
en de industrie. De Amsterdamse haven
wordt bijvoorbeeld ook volledig fossielvrij.
Een belangrijk uitgangspunt van de Routekaart is klimaatrechtvaardigheid. Dat
houdt in dat de woonlasten voor huishou-
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dens met lage en middeninkomens niet
mogen stijgen. Dit betekent: de opbrengsten van schone energie eerlijk delen,
meedoen met het beslissingsproces en
eerlijke kansen op een arbeidsmarkt waar
banen in de fossiele energie plaatsmaken
voor banen in de duurzame energie.
• De Regionale Energie Strategie (RES)
bevat concreet uitgewerkte afspraken
over duurzame energie uit het nationale
Klimaatakkoord. Amsterdam presenteerde zijn RES als eerste gemeente van
Nederland. We gaan ervoor zorgen dat
in 2030 genoeg zonne- en windstroom
lokaal wordt opgewekt voor 80% van
de huishoudens in de stad. In concrete
cijfers betekent dat 127 megawatt aan
windenergie en voor 400 megawatt aan
zonne-energie op grote daken, naast 150
megawatt op kleine daken. Dit staat gelijk
aan het elektriciteitsverbruik van

op weg naa r een k limaat ne u t r ale s tad va s t b e r a d e n v o o r wa a r t s

een goed idee. In Nieuw-West worden
bijvoorbeeld al in totaal 2000 woningen
aardgasvrij gemaakt.

recyclepunten in de wijk, maar ook werkende apparaten inleveren die ze niet
meer gebruiken. Zo heeft iemand anders
er weer plezier van.

en ook nog dit:
• In de nieuwe Sluisbuurt wordt voor 2500
woningen gezocht naar een duurzamere
warmtevoorziening dan het warmtenet
van Vattenfall.
• In Oost komt in de buurt MiddenmeerNoord een warmtenet. De gemeente investeert in de warmwaterleiding, met de
bedoeling dat circa 1650 huishoudens hier
van het gas af kunnen door restwarmte
van een datacenter op Science Park.
Met bewoners verenigd in buurtcooperatie MeerEnergie wordt verkend of zij het
warmtenet kunnen exploiteren.
• In stadsdeel Centrum is er het Green
Light District, een vergroenings- en verduurzamingsinitiatief van ondernemers,
bewoners en de gemeente.
430.000 Amsterdamse huishoudens.

eerder dan in de rest van Nederland.

Zonnepanelen en windmolens zien wij

Dat doen we om onze CO 2 -uitstoot te

het liefst in eigen beheer van bewoners,

verlagen, en uit solidariteit met de Gro-

zodat zij ervan profiteren. Daarom willen

ningers die worden getroffen door aard-

we dat minstens 50% van de productie

bevingen als gevolg van gasboringen. De

van schone energie eigendom wordt van

Transitievisie warmte laat Amsterdammers

lokale energiecoöperaties van burgers of

zien wat voor hun buurt een logisch mo-

bedrijven.

ment is om van het aardgas af te gaan
en welke duurzame investeringen in de
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• In Amsterdam willen we in 2040 helemaal

woning handig zijn. De duurzaamste

geen aardgas meer gebruiken om te koken

energie is de energie die je bespaart, dus

of onze huizen te verwarmen: tien jaar

beginnen met isoleren is voor elke buurt
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• In de K-buurt in Zuidoost vind je straks
een windmolen in beheer van een buurtcoöperatie die is opgezet met steun van
de Johan Cruijff Arena. De Taibah moskee
wordt energieneutraal en wil met zonnepanelen ook energie leveren aan de buurt.
• In Zuid zijn de eerste mobiele recyclepunten van de stad opgestart. In de Pijp
kunnen Amsterdammers niet alleen hun
recyclebaar afval kwijt bij de mobiele

• De gemeente Amsterdam wil als grootste organisatie van de stad het goede
voorbeeld geven. Dat betekent dat de
bedrijfsvoering in 2030 circulair en klimaatneutraal moet zijn. Daar wordt nu
al hard aan gewerkt. Zo is de gemeente
overgestapt op 100% groene stroom,
wordt afval gerecycled en is de catering
steeds meer vegetarisch.

en verder:
De gevolgen van de coronacrisis voor
de stad zijn enorm, maar we kunnen het
ons niet permitteren om het aanpakken
van de klimaatcrisis uit te stellen.
Daarom moeten we blijven investeren in
het aardgasvrij en klimaatneutraal maken
van de stad. Hier ligt ook een grote kans,
want verduurzaming van woningen en de
circulaire economie leveren veel werkgelegenheid op, zowel voor mensen met een
praktische als een theoretische opleiding.
In tijden van economische recessie is een
investering in een duurzame stad dus ook
een investering in werkgelegenheid en in
Amsterdammers.

Klimaatneutraal is het nieuwe normaal.
Samen met bewoners en bedrijven maken
we Amsterdam steeds duurzamer. In de
stad zijn al duizenden Amsterdammers
actief in clubs en projecten om energie
te besparen of schoon op te wekken.
Mensen vinden het leuk om zelf of met
buurtgenoten mede-eigenaar te zijn
van zonnepanelen, onafhankelijk van
grote energiebedrijven. Meer dan nu
gaan we onze energie dicht bij huis en
samen opwekken. Dat biedt kansen voor
zeggenschap en delen in de winst.

Marieke van Doorninck
Wethouder

werk & bestaanszekerheid
We streven naar een stad met welzijn voor iedereen. Helaas
hebben nog te veel mensen met een lager inkomen het moeilijk. Een groot offensief tegen schulden en ruimhartige inkomenssteun zijn dan ook hard nodig. Veel mensen willen heel
graag aan de slag. Amsterdam helpt hen naar werk met banenplannen, bemiddeling en gesubsidieerde banen. Relatief veel
jongeren met een biculturele achtergrond zijn werkloos, onder
andere door discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit wordt op
alle niveaus hard bestreden.
De drie belangrijkste resultaten
• Onze wethouder Rutger Groot Wassink
(Sociale Zaken) zet zich in voor mensen
die al langer in de bijstand zitten of een
arbeidsbeperking hebben en graag aan het
werk willen. Door banenplannen wil Amsterdam duizenden mensen aan werk helpen. Daarbij zoekt de gemeente de samenwerking met werkgevers actief op. Zo is in
Zuidoost een samenwerking gestart met
ruim dertig werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke initiatieven
waardoor 250 Amsterdammers binnen
één jaar werk hebben gevonden. De inzet
is vooral een succes door de betrokkenheid van mensen uit de wijk zelf. Ook is
een samenwerking gestart met luchthaven
Schiphol waardoor 750 werkzoekenden
met een uitkering aan het werk zullen
gaan. Bij dit banenplan gaat het vooral om
banen in de schoonmaak, retail, horeca, beveiliging en logistiek. Op initiatief
van GroenLinks wordt er ook met het
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MKB een banenplan uitgewerkt, waarbij
ook kleine ondernemers worden ondersteund bij het vinden van werknemers.
• Inkomensondersteuning is noodzakelijk om mensen bestaanszekerheid te
bieden. Dit college streeft naar meer
maatwerk en minder beperkende regels.
Armoederegelingen worden toegankelijker en we bereiken ook werkende minima. Schuldenproblematiek is een groot
maatschappelijk probleem dat mensen
langdurig in armoede kan storten. Dankzij een voorstel van GroenLinks gaat de
gemeente schulden van jongeren overnemen. De gemeente onderhandelt met
de schuldeisers over kwijtschelding en
een terugbetalingsregeling. Zo krijgen
jongeren een adempauze en kunnen ze
hun schulden afbetalen in plaats van dat
problemen zich opstapelen. Op deze manier kunnen zij met een schone lei hun
volwassen leven beginnen.

we r k & bes taansze k e r heid va s t b e r a d e n v o o r wa a r t s

• GroenLinks heeft het college de opdracht
gegeven een zogenaamde Green New
Deal uit te werken. Investeringen in de
energietransitie moeten leiden tot meer
én beter werk voor Amsterdammers. We
willen dat Amsterdammers die door de
energietransitie hun baan dreigen te verliezen naar nieuw en duurzaam werk worden
begeleid. Dit plan zal in de zomer 2020
gereed zijn en eerste stappen zijn al gezet;
bijstandsgerechtigden worden nu opgeleid
en omgeschoold tot zonnepaneelmonteur.

en ook nog dit:
• Amsterdam heeft een specifieke aanpak
om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te ondersteunen bij het vinden
van werk, een opleiding of een andere
vorm van participatie. Daarbij is speciale
aandacht voor bijvoorbeeld vrouwelijke
statushouders. De resultaten van deze
Amsterdamse aanpak zijn boven verwachting goed, zo stromen er meer mensen
duurzaam uit de bijstand dan verwacht.

en verder:

• De gemeente werkt samen met bedrijven en organisaties om arbeidsdiscriminatie te voorkomen en te bestrijden. Omdat we weten dat de zachte aanpak niet
altijd werkt, worden ook mystery guests
ingezet om te controleren of mensen niet
geweigerd worden vanwege hun naam of
uiterlijk. Want een stage is een belangrijke
stap naar een baan.
• Regels voor bijstandsgerechtigden die
werken om uit hun uitkering te komen
zijn vaak onnodig ingewikkeld, waardoor
er soms fouten worden gemaakt. Te veel
uitgekeerde bedragen die moeten wor-
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den terugbetaald kunnen mensen soms
in grote problemen en schulden brengen.
GroenLinks vindt dat onterecht. Wethouder Groot Wassink heeft ervoor gezorgd dat voortaan te veel uitgekeerde
bedragen als gevolg van fouten van de
gemeente niet meer terugbetaald hoeven
te worden. Sinds 2018 wordt geëxperimenteerd met bijverdienen in de bijstand.
Deelnemers blijken ruim twee keer vaker
dan de controlegroep werk te vinden.
• Amsterdam kent de Werkbrigade, waarbij mensen vanuit de uitkering aan het
werk kunnen voor de gemeente. Dit is

we r k & bes taansze k e r heid va s t b e r a d e n v o o r wa a r t s

meestal werk in de openbare ruimte, waarbij belangrijk werk wordt verzet waardoor
buurten groen en leefbaar blijven. Daarnaast is het onder wethouder Rutger
Groot Wassink ook een belangrijke doorstroom naar regulier werk geworden.
GroenLinks stelt samen met de PvdA
voor om voor de Werkbrigade ook zogenaamde buurtbanen beschikbaar te
maken, zodat mensen een betaalde baan
krijgen voor het belangrijke sociale werk
dat ze doen in hun wijk of buurt. Ook hier
is de inzet dat mensen ervaring op doen
om door te kunnen stromen naar regulier
werk, met name in zorg en welzijn.

De coronacrisis heeft de ongelijkheid
in deze stad nog zichtbaarder gemaakt.
De voedselbank zag het klantenaantal
met een kwart stijgen. Duizenden ondernemers, flexwerkers en ZZP’ers zijn
heel hard getroffen. Het kabinet heeft
ZZP-groei en flexwerk jarenlang fiscaal
aangejaagd. Nu zien we wat er gebeurt als
je grote groepen uitsluit van het sociale
stelsel. Er is een tijdelijke bijstandsregeling voor deze groep, die zonder voorwaarden wordt uitgekeerd, maar dat is
vaak niet genoeg om deze zware tijd te
overbruggen. Wij maken plannen voor
het verder uitbouwen van de Green New
Deal: duurzame en publieke investeringen in een sterke lokale economie waar
mensen werk vinden tegen een eerlijk
loon en goede arbeidsvoorwaarden. Op
korte termijn werken we aan het matchen
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
zodat mensen die hun baan verliezen in
bijvoorbeeld de horeca, snel aan de slag
kunnen in sectoren waar men staat te
springen om werknemers, zoals de zorg
en logistiek. Wethouder Rutger Groot
Wassink heeft samen met uitkeringsinstantie UWV en andere gemeenten in de
arbeidsmarktregio een Regionaal Werkcentrum opgericht waar bedrijven en
mensen die werk zoeken elkaar sneller en
makkelijker kunnen vinden.

Juist nu is het belangrijk
dat de gemeente investeert
in de stad, zodat we mensen
kunnen omscholen of begeleiden naar nieuw werk.
Goed werk, dat bestaanszekerheid biedt. We werken
aan een Green New Deal
voor Amsterdam.
Rutger Groot Wassink
Wethouder

een stad om in te wonen
Amsterdam is een fijne stad om in te wonen. Wat ons betreft blijft
de stad een plek voor iedereen, ongeacht je portemonnee of leefvorm: jong en oud, rijk en arm, studenten, gezinnen en woongroepen. De woningmarkt regelt dat niet. De afgelopen decennia is het
voor veel meer mensen onmogelijk geworden om een betaalbare
woning te vinden. De gemeente grijpt daarom in op de woningmarkt en heeft de afgelopen twee jaar vergaande maatregelen
genomen. Huizen zijn om in te wonen, niet om geld aan te verdienen.
De drie belangrijkste resultaten
• We zetten alles op alles om weer grip op
de markt te krijgen. We maken afspraken
met ontwikkelaars over de huurprijzen
van de woningen die zij bouwen. We gaven
huurders van kamers meer rechten en
steunden de lobby voor het reguleren
van middelhoge huren. Er komt een verhuurverbod voor nieuwe koopwoningen
zodat nieuwe bewoners daar ook echt
moeten gaan wonen: een woonplicht. Ook
is er een maximum voor het aantal Bed &
Breakfasts en verkamerde woningen per
buurt ingevoerd, werd het aantal dagen
AirBnB teruggebracht naar maximaal 30
dagen en treden we hard op tegen illegale
hotels. Zo houden we alle buurten gemengd en leefbaar voor bewoners. In drie
wijken in stadsdeel Centrum is een verbod
op vakantiehuur in voorbereiding.
• Het college bouwt jaarlijks recordhoeveelheden woningen door de hele stad.
Amsterdam maakte afspraken met insti-
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tutionele beleggers voor de bouw van
10.000 nieuwe middenhuurwoningen en
er komen voor het eerst in 20 jaar weer
meer sociale huurwoningen bij. Ondanks
beperkingen vanuit het kabinet kiezen
we in Amsterdam voor betaalbare woningen. We realiseren onze bouwdoelen
voor meer sociale en middeldure huur,
inclusief hoge eisen op het gebied van
duurzaamheid en circulair. We bouwen
aan een complete stad, waarbij we consequent hameren op genoeg groen, sport
en maatschappelijke voorzieningen.
• Om in de toekomst te zorgen voor een
prettige leefomgeving, richten we de stad
in op een veranderend klimaat. Zo zijn we
beter bestand tegen heftige stormen of
hete zomers. Via ‘klimaatadaptief bouwen’
komen er wijken met veel ruimte voor
groen, zoals op IJburg, de NDSM-werf en
het voormalige Marineterrein. In de toekomstige wijk Haven-stad, ten noordwesten van het centrum, komt een compleet
extra stadspark.

een s tad o M in t e wonen va s t b e r a d e n v o o r wa a r t s

om bij grote regenbuien water vertraagd
te kunnen afvoeren om te voorkomen
dat woningen onder water komen te
staan en riolen overstromen. Ook willen
we bouwoverlast voor Amsterdammers
beperken. In Centrum, West en Zuid zijn
bijvoorbeeld bouwborden verplicht gesteld, zodat bewoners weten wat er wordt
uitgevoerd, hoe lang dit duurt, en wie ze
kunnen bellen bij klachten.
• De gemeente werkt aan een Omgevingsvisie voor de stad van 2050: klimaatbestendig en klimaatneutraal, inclusief en
betaalbaar, gezond en veilig. Dit doet ze
samen met inwoners, ondernemers en
instellingen, voor meer eigenaarschap en
zeggenschap in buurten, participatie en
maatschappelijk initiatief.

en verder:

en ook nog dit:
• Stel je voor: jij bepaalt hoe je woont,
samen met een groep medebewoners.
Er is democratisch zelfbestuur en bewoners
betalen huur aan een stichting zonder
winstoogmerk die eeuwigdurend betaalbare woningen aanbiedt. Dit is het idee
achter de wooncoöperatie. Gemeente
Amsterdam gaat 15 tot 20 nieuwe projecten mogelijk maken met een leenfonds
van 50 miljoen euro.

12

• We zetten ons in voor een groeiende
groep mensen die om uiteenlopende
economische redenen (tijdelijk) dakloos
zijn geworden. Zo start de gemeente op
initiatief van GroenLinks met een pilot om
het voor dakloze mensen makkelijker te
maken een briefadres te krijgen voor belangrijke post, verzekeringen, uitkeringen
en voorzieningen van de overheid.
• We schreven samen met onze collega’s
in Utrecht, Rotterdam en Den Haag én
onze linkse collega’s van PvdA en SP in

een s tad om in t e wonen va s t b e r a d e n v o o r wa a r t s

alle vier de steden een oproep aan het
kabinet om weer voor volkshuisvesting
te kiezen. Voor echt sociaal woonbeleid,
regulering van de middenhuursector en
om woningcorporaties financiële ruimte
te geven, is immers een wijziging van landelijk beleid nodig.
• We beschermen het groen in de stad
en haar bewoners tegen al te veel beton.
We willen bijvoorbeeld voorkomen dat
binnentuinen volgebouwd worden. Dit
is belangrijk voor woonplezier, maar ook

Mede door de coronacrisis zien we mensen in de knel komen met het betalen
van hun woonlasten. Huren zouden in
de crisis dan ook niet of zo min mogelijk
moeten stijgen. Tegelijkertijd blijft het
tekort aan betaalbare woningen groot.
Daarom moet Amsterdam blijven investeren, zodat er woningen gebouwd
blijven worden in stad. We blijven erop
aandringen bij de landelijke politiek dat
woningcorporaties meer financiële ruimte
moeten krijgen om te bouwen, zeker als
de bouw van marktpartijen afneemt.

Verbeelding voor
elke Amsterdammer
Amsterdam is een toonaangevende kunststad op wereldniveau.
Met iconen zoals het Concertgebouw, Stedelijk Museum en het
Bijlmer Parktheater, maar ook creatieve broedplaatsen die internationale vernieuwing brengen, dynamische podia voor debat
en experiment, en een indrukwekkende hoeveelheid kunstwerken in de openbare ruimte. Maar er is nog meer dan we
kunnen zien. Veel verhalen die onderdeel zijn van de rijkdom
van onze stad hebben nog geen podium. Daarom zetten we in
op verbreding en verdieping van het aanbod van kunst en cultuur in de stad.
De drie belangrijkste resultaten
• We hebben een plan ontwikkeld, zodat
iedereen op verschillende manieren in
aanraking kan komen met kunst. Amsterdam wordt – nog meer dan nu - een sterke,
open en inclusieve cultuurstad. Meer
ruimte voor nieuwe culturele initiatieven,
meer verbinding met de creatieve en vernieuwende nachtcultuur, een groter cultureel aanbod overal in Amsterdam, meer
ruimte voor talentontwikkeling bij kinderen: deze en meer plannen heeft Touria
Meliani, onze wethouder voor Kunst en
Cultuur, uitgewerkt in de visie ‘Hoofdlijnen
Kunst en Cultuur 2021-2024’.
• Binnen de gesubsidieerde kunst (onder
andere muziek, dans, theater) is plek gemaakt voor elf instellingen die de schakel
vormen tussen kleine en grote instellingen,
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tussen de wijken en het centrum van de
stad, en tussen Amsterdam en de wereld.
Het is van groot belang dat de kunst- en
cultuursector als geheel, in publiek, programma en personeel een afspiegeling
is van de stad Amsterdam. Daarom
wordt aan alle indieners een actieplan
voor diversiteit en inclusie gevraagd.
• Cultuur is verweven met alle plekken
in de stad. We bouwen een nieuwe
Meervaart met internationale allure in
Nieuw-West. Er komt een nieuwe bibliotheek op de Zuidas. We renoveren het
Amsterdam Museum, investeren in het
openluchttheater in het Amsterdamse
Bos én er komt geld voor nieuwe culturele voorzieningen in de wijken in Noord,
Nieuw-West en Zuidoost.

ve r beelding voo r el k e ams t e r damme r va s t b e r a d e n v o o r wa a r t s

en ook nog dit:
• Ieder kind - waar het ook vandaan komt heeft verbeeldingskracht. Dat moet een
podium krijgen. De gemeente introduceert daarom de cultuurcoach. Zij gaan
scholen, kinderen en ouders verbinden
met het inspirerende cultuuraanbod in
de stad en in alle wijken.
• Kunstenaars laten zien hoe waardevol
het is om anders te kunnen denken en te
creëren. Een grote kracht van kunst is dat
we via films, muziek, boeken meerdere
verhalen horen. In West is de gemeente
in gesprek gegaan met schrijvers, dichters, storytellers en poetryslammers en
op basis hiervan een initiatief gestart om
woordkunst te stimuleren.
• De subsidieregeling voor het verduurzamen van cultureel vastgoed is uitgebreid, zodat ook eeuwenoude, cultureel
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waardevolle panden zo veel mogelijk
klimaatneutraal gemaakt kunnen worden.
Het kan bijvoorbeeld gaan om een warmtepomp, of het isoleren van daken en muren.

en verder:
De coronacrisis trekt een ongekend harde
wissel op de cultuursector in Amsterdam.
Podia, debatcentra en makers worden
enorm hard getroffen. Tegelijkertijd zien
we dat mensen juist nu behoefte hebben
aan muziek, poëzie, cabaret en al die andere kunstvormen. Maar ook kunstenaars
moeten de huur kunnen betalen. De
gemeente heeft daarom een aantal acute
maatregelen genomen. Zo zijn bepaalde
eisen aan subsidieverantwoording opgeschort, kunnen ZZP’ers gebruik maken
van tijdelijke bijstand, is er een snelloket
geopend voor (online) projecten die kunst
naar de mensen toe brengen, en is er 17
miljoen euro beschikbaar gesteld aan
gesubsidieerde instellingen om de crisis
te overbruggen. Touria Meliani is in nauw
contact met de Amsterdamse cultuursector.
De uitgangspunten voor een inclusief en
stadsbreed cultuuraanbod blijven staan,
ook voor de toekomst.

Kunst is onmisbaar. Het maakt je
leven rijker. Een optreden dat
ontroert, zal je nooit vergeten.
Een tentoonstelling die je uitdaagt,
levert nieuwe inzichten op. Een
film waarin je je herkent, voelt
als thuiskomen.
Al deze ervaringen komen voort
uit verbeelding, die ontstaat op
een podium, in een museum of in een
buurttheater. Iedere Amsterdammer
heeft recht op die verbeelding.
Touria Meliani
Wethouder

schone lucht en
voorrang voor fietsers
en voetgangers
We willen een schone, veilige en gezonde stad voor iedereen.
Amsterdam overschrijdt de normen voor luchtkwaliteit op
meerdere plekken in de stad. Daarom kiezen wij voor een
autoluwe stad met meer ruimte voor fietsers en voetgangers,
minder auto’s die op straat rijden en geparkeerd staan, en
voor schone lucht voor alle Amsterdammers. We willen de stad
ook vergroenen, zodat er straks meer soorten planten en dieren
te vinden zijn. We vinden het belangrijk dat de openbare ruimte
meer klimaatbestendig is. Dus minder asfalt, meer groen en
betere afwatering. Daarom vergroten we ook de hoeveelheid
openbaar groen en verbinden we groenstroken en parken.
De drie belangrijkste resultaten
• De Agenda Autoluw werkt de plannen
in het coalitieakkoord uit voor meer leefruimte en schone lucht. We knippen doorgaande wegen op, breiden de milieuzones
uit, verlagen de maximumsnelheid waar
het kan, zetten in op volledig elektrisch
vervoer en geven fietsers en voetgangers
ruim baan. Onder het Beursplein is bijvoorbeeld een grote fietsparkeergarage
geopend, waardoor er op het drukke
plein meer ruimte is voor voetgangers.
• We willen minder stilstaande auto’s op
straat. Daarom worden er zo’n 10.000 parkeerplaatsen van straat verwijderd en zijn
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de parkeertarieven voor stadsbezoekers
inmiddels flink omhooggegaan. Zo komt
er meer ruimte voor de fiets, het groen,
de stoepen en de speelplaatsen voor onze
kinderen. Intussen zijn er al meer dan 1000
parkeerplaatsen vervangen voor mooie
openbare ruimte en groen. Bovendien komt
er meer ruimte voor schone deelauto’s.
• Met het Actieplan Schone Lucht wil het
stadsbestuur ervoor zorgen dat uiterlijk
2030 al het verkeer in Amsterdam uitstootvrij is. Dat doen we door uitbreiding van de milieuzones en invoering van
uitstootvrije gebieden. Sinds dit jaar is
er een vuurwerkverbod van kracht. Dat
scheelt enorm veel luchtvervuiling.

schone l u ch t en voo r r ang voo r fie t se r s en voe tgange r s va s t b e r a d e n v o o r wa a r t s

toegankelijker en mooier te maken. Dankzij een initiatief van GroenLinks worden
deze aanpassingen klimaatbestendig, komt
er meer groen, en extra speelplekken.
• GroenLinks zet zich in om openbaar
vervoer goedkoper te maken, ook in het
gebied rondom Amsterdam, en heeft het
initiatief genomen om te onderzoeken of
bij een langere afstand de kilometerprijs
omlaag kan.
• Op initiatief van GroenLinks wordt onderzocht of de maximumsnelheid van 30 km/u
overal als standaard kan worden ingevoerd,
zodat de straten nog veiliger worden. Ook
wordt onderzocht of er voor voertuigen kan
worden betaald naar gebruik, om het aantal
auto’s nog verder te beperken.

en verder:

en ook nog dit:
• We gaan voor fietsstraten waarin de
maximumsnelheid wordt verlaagd naar
30 km/u. We zorgen voor meer logistieke
hubs aan de randen van de stad, zodat
duurzame en kleine voertuigen de stad
kunnen bevoorraden en pakketjes kunnen bezorgen.
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• Het fietspad wordt scootervrij. Sinds
april 2019 mogen er in grote delen van de
stad binnen de ring geen scooters meer
op het fietspad rijden. Dat is een maatregel waar GroenLinks zich jarenlang voor
heeft ingezet. Door de zware en snelle
scooters te weren worden de fietspaden
veiliger en schoner. En dat is hard nodig,
want het aantal fietsers is de laatste
jaren toegenomen. Dat is natuurlijk goed
nieuws, want fietsen is duurzaam en

schone l u ch t en voo r r ang voo r fie t se r s en voe tgange r s va s t b e r a d e n v o o r wa a r t s

gezond. Uit de eerste evaluatie blijkt dat
het aantal ongelukken met scooters flink
is afgenomen na de invoering van de
maatregel.
• Wij vinden dat alle Amsterdammers
recht hebben op groen in de buurt. In
32 buurten in Nieuw-West, Zuidoost en
Noord werkt de gemeente sinds 2017
samen met bewoners en woningcorporaties om onder andere de openbare ruimte

In deze tijd is het nóg belangrijker dat de
ruimte op straat in eerste plaats ten goede
komt aan ménsen, zodat we voldoende
fysieke afstand kunnen bewaren en toch
de vrijheid hebben om ons te bewegen.
Dat betekent dat de ruimteverdeling radicaal moet veranderen. We maken meer
ruimte voor fietsers en voetgangers,
zodat iedereen zich gezond kan voortbewegen door de stad. Het sluit aan bij
wat we al langer vinden: een stad is een
plek voor mensen en de openbare ruimte
delen we.

een lokale economie
in balans
Geen monocultuur en consumentisme, maar een diverse en
duurzame stadseconomie. Een stad die niet drijft op massatoerisme, maar bouwt op lokale ondernemers die een duurzame
relatie hebben met de stad. Veel groene en sociale bedrijvigheid
en kansen op goed werk. Amsterdam wil bovendien laten zien
dat een fossielvrije, duurzame economie mogelijk is. Die levert
banen op, zowel voor kenniswerkers als voor mensen die liever
met hun handen werken.

is ruimte nodig om bedrijven te huisvesten.
De gemeente wil voldoende ruimte behouden voor bedrijven in bijvoorbeeld de
(ambachtelijke) maakindustrie, reparatie
en logistiek, met ruimte voor vergroening
en het combineren van wonen en werk.
GroenLinks vindt de sociale verbondenheid met de buurt of de stad en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
bedrijven belangrijk. Amsterdam helpt
ondernemers om zich aan te passen aan
een veranderende vraag en nieuwe dynamieken in de stad.

de samenleving afgewenteld. Het vormde
het startpunt voor een andere manier van
denken over toerisme en een bloeiende,
levendige, maar vooral ook leefbare stad.
In Stadsdeel Centrum is succesvol een halt
toegeroepen aan nieuwe toeristenwinkels
en wordt er steeds verder ingezet op behoud en herstel van winkeldiversiteit.

en verder:
De drie belangrijkste resultaten
• Amsterdam streeft naar een kringloopeconomie. Het doel is om in 2030 het
gebruik van nieuwe grondstoffen te halveren, en in 2050 een volledig circulaire
economie te realiseren. Voor de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 van
onze wethouder Marieke van Doorninck
maakt Amsterdam gebruik van een speciaal voor de stad ontwikkelde uitwerking
van het ‘donutmodel’ van de Britse econoom Kate Raworth. Dat beschrijft hoe
de overheid, bedrijven en burgers kunnen
bijdragen aan een circulaire economie die
rekening houdt met mensenrechten en
het milieu. Dat betekent dat we op een
fundamenteel andere manier naar onze
economie moeten kijken: naar de manier
waarop we consumeren, produceren en
verwerken. Als we materialen en grondstoffen hoogwaardig gaan verwerken,
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kunnen we voorkomen dat ze afval worden. Ook moeten we meer producten
met elkaar delen en ze repareren als er
slechts een onderdeel stuk is. Zo kunnen
we de grondstoffen behouden die we zo
hard nodig hebben, én zorgen we voor
een vermindering van het energieverbruik.
Amsterdammers gaan hun afval anders
aanbieden en minder voedsel verspillen,
bouwbedrijven gaan met duurzame materialen bouwen en de gemeente gaat
zoveel mogelijk gebruikte producten
inkopen. Doordat grondstoffen zoveel
mogelijk lokaal worden herwonnen (circulaire economie), ontstaat er nieuwe
bedrijvigheid met minder verspilling.
Dit levert nieuwe werkgelegenheid op in
diverse sectoren, zoals in de reparatieen verwerkingsbranche.
• Ondernemerschap en bedrijvigheid
zorgen voor banen in Amsterdam, en er

een lo k ale economie in balans va s t b e r a d e n v o o r wa a r t s

• Amsterdam voert activistisch aandeelhouderschap over bedrijven die (deels) in
bezit zijn van de gemeente, zoals Schiphol
en de haven, met speciale aandacht voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en een eerlijk
beloningsbeleid.

en ook nog dit:
• GroenLinks diende een voorstel in om
brievenbusfirma’s in Amsterdam aan te
pakken, zeker waar het gaat om brievenbusfirma’s die betrokken zijn bij de handel
in kernwapens.
• Het leverde behoorlijk wat reuring op:
ons idee om de letters IAmsterdam te verwijderen van het Museumplein. We vonden
dat deze toeristentrekker haar langste tijd
had gehad. De schadelijke neveneffecten
van massatoerisme worden teveel op

Het economische ecosysteem van de stad
is kwetsbaar, dat laat de coronacrisis zien.
We zijn teveel afhankelijk geworden van
inkomsten uit bezoekers en toeristen.
We moeten af van het idee dat alleen
maar grote multinationals aantrekken
de oplossing is voor een bloeiende stadseconomie. Het zorgt voor druk op de
woningmarkt en groeiende ongelijkheid.
Ook zien we dat flexwerkers, ZZP’ers en
mensen met nulurencontracten uiteindelijk het financiële risico van de ‘gig economy’
op hun schouders dragen. We moeten
daarom investeren in een economie die
lokaal verankerd is, met een sterkere
inzet op coöperaties en gedeeld eigenaarschap. Een circulaire economie die zich
richt op het toevoegen van waarde aan
de stad en die opereert binnen de grenzen
van de planeet.
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zorg op maat en meer
gelijkheid in gezondheid
Je gezond voelen is een groot goed. Helaas zijn er in Amsterdam
nog grote verschillen in gezondheid. Mensen met een lagere
sociaal-economische positie zijn vaker ziek, en krijgen op jongere leeftijd gezondheidsklachten. Ook zijn zij vaker eenzaam. Voor
GroenLinks is het onbestaanbaar dat je opleidingsniveau, grootte
van je portemonnee of culturele achtergrond meespeelt in hoe
gezond je bent of hoe goed je toegang tot zorg is. Een goede gezondheid moet voor iedereen bereikbaar zijn.
De drie belangrijkste resultaten
• Een voorstel van GroenLinks over het
bestrijden van ongelijkheid in de zorg
heeft ertoe geleid dat dit een topprioriteit
is geworden van dit college en ook is opgenomen in het coalitieakkoord. Het voorstel zorgde ervoor dat er, naast Gezond
Gewicht en Eenzaamheid, nog een derde
pijler van preventief gezondheidsbeleid
is: Gezondheidsvaardigheden. Want een
goede gezondheid begint met weten hoe
je informatie over gezondheid kunt verkrijgen, begrijpen, beoordelen en hoe je
medische klachten en risico’s kunt herkennen. Ook zorgaanbieders en de gemeente
moeten de juiste vaardigheden hebben om
iedereen te helpen en klachten te begrijpen. Mensen die bijvoorbeeld minder taalvaardig zijn of de taal slecht spreken, hebben moeite om hun klachten of hulpvraag
te formuleren en hun zorgvraag wordt
slechter herkend door zorgverleners.
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• Nog te vaak wordt er nieuw beleid gemaakt zonder de mensen om wie het gaat
te horen, te betrekken. Mensen die zelf
met een ziekte te maken hebben én de
mensen in hun omgeving. Hoe het écht is
om te leven met bijvoorbeeld een fysieke
of psychische beperking, dat leer je niet uit
een boekje. Ons eerste voorstel in de reeks
‘Zeggenschap in de zorg’ heeft mede geleid tot het ontstaan van het Amsterdams
Netwerk Ervaringskennis. Dit netwerk
brengt ervaringsdeskundigen, ambtenaren
en andere professionals samen om tot een
grotere inbreng van ervaringsdeskundigen
in beleid en uitvoering te komen. Deze
reeks voorstellen wordt net zo geschreven
als de titel al aangeeft: samen met mensen
zelf, die vaak heel goed weten wat er beter
kan én moet in de zorg.
• We willen zorg dichter bij mensen brengen, in de wijk. Veel mensen lopen er
tegenaan dat de weg naar de juiste zorg

zo r g op maat en mee r gelij k heid in gezondheid va s t b e r a d e n v o o r wa a r t s

soms lastig te vinden is. Vanaf 2021 zijn
daarom buurtteams hét eerste aanspreekpunt. Elk buurtteam bestaat uit
professionele hulpverleners met verschillende expertises. De buurtteams helpen
bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning op het gebied van wonen,
welzijn, inkomen, schulden en veiligheid.
Een grote verandering die gaat leiden
tot grotere bereikbaarheid van de juiste
zorg voor Amsterdammers. GroenLinks
heeft er onder andere voor gezorgd dat
er in deze nieuwe opzet ruimte blijft voor
kleine aanbieders en dat diversiteit aan

aanbod gegarandeerd blijft. Belangrijk is
dat de mensen om wie het gaat kunnen
meedenken en beslissen over al deze veranderingen. We hebben er daarom ook
voor gezorgd dat ervaringsdeskundigen
erbij worden betrokken.

en ook nog dit:
• In de reeks Zeggenschap in de zorg dienden
we nog twee voorstellen in, over wonen en
hulpmiddelen. Voor mensen met een zorgvraag is het nog te vaak de keuze tussen
wonen in een instelling of alleen wonen.

Wij pleiten voor een middenweg: woongroepen voor mensen met een zorgvraag.
Bij hulpmiddelen belemmert een wirwar
aan regels nog te vaak dat mensen bijvoorbeeld de rolstoel krijgen waar zij echt wat
aan hebben. En wachten mensen onnodig
lang op reparaties achteraf, omdat geen
maatwerk geleverd is.
• De tekorten in de jeugdhulp zijn enorm.
Door de decentralisatie in 2015 zijn delen van zorg en de gehele jeugdhulp de
verantwoordelijkheid van de gemeente
geworden, met als doel zorg dichterbij
de burger te brengen. Helaas kwam daar
tegelijkertijd een bezuiniging bij van 450
miljoen euro per jaar. Terwijl het aantal
kinderen dat jeugdhulp nodig heeft eerder toeneemt dan afneemt. Dit college
laat de oproep om meer geld richting
Den Haag luid klinken. Anders ontstaan
er nog langere wachtlijsten. Er is meer geld
nodig om alle kinderen in Amsterdam die
goede jeugdhulp nodig hebben te helpen!
• Tegelijkertijd probeert dit college zoveel
mogelijk zelf te voorkomen dat de financiële tekorten oplopen. Onder andere door
de wijzigingen in het inkopen en verzorgen van specialistische jeugdhulp
die vanaf 2021 in gaan. Het gaat hierbij om
zwaardere, complexere zorg voor jongeren die de gemeente bij jeugdinstellingen
en organisaties inkoopt. Omdat het van
groot belang is dat zorggebruikers en
-verleners hierin worden meegenomen,
heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat zeg-
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genschap van de jongeren en beroepsmatige ervaringsdeskundigheid als belangrijke
criteria zullen gelden.
• In West is er het afgelopen jaar samen
met biculturele vrouwennetwerken en
ouderen nagedacht over wensen en voorzieningen. Het doel is om mensen met dementie in staat te stellen om langer prettig,
veilig en zelfstandig thuis te blijven wonen
en in te spelen op de vragen van mensen
met een biculturele achtergrond.

en verder:
De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk zorg is voor ons allemaal. Het
bieden van goede zorg, is het allergrootste goed. Dat moet zo blijven, ook als de
crisis voorbij is. De crisis heeft gevolgen.
Juist achter de voordeur, waar het niet
altijd zichtbaar is: eenzaamheid, uitgestelde zorg, inkomensverlies dat zorgt voor
stress en problemen. Ouderen die minder
mobiel zijn en minder hulp krijgen, mantelzorgers die door de coronamaatregelen
nog meer aan huis gebonden zijn en overbelast worden. Gezinnen die te maken
hebben met huiselijk geweld.
Goede zorg én welzijn zijn meer nodig
dan ooit, zeker in wijken waar al meer
mensen het zwaar hadden, ook voor de
coronacrisis begon. Want zorg voor iedereen en bestrijding van ongelijkheid in de
zorg is en blijft topprioriteit.

onderwijs dat
je vooruit brengt
Goed onderwijs is essentieel om achterstanden en ongelijkheid
weg te nemen. Dat betekent dat goed onderwijs voor iedereen
even toegankelijk moet zijn en dat kinderen van allerlei achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Met name de vroege bepaling van het lesniveau van leerlingen maakt de segregatie in het
onderwijs groter en pakt voor kinderen met een achterstand
heel nadelig uit. Dat moet anders.
De drie belangrijkste resultaten
• Het stadsbestuur heeft extra geld uitgetrokken om de kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten en de tweedeling in
het onderwijs te verminderen. Zo kunnen
er maatregelen worden genomen om kinderen op school een solide basis te bieden
en ze minder snel vast te pinnen op een
definitief schooladvies.

• Les in digitale vaardigheden is heel
belangrijk voor de kansengelijkheid van
kinderen. Er zijn daarin grote verschillen
tussen verschillende onderwijstypen.
Met name kinderen uit het praktijkonderwijs en het vmbo hebben een achterstand.
GroenLinks heeft er bij het stadsbestuur
op aangedrongen dat scholen dit opnemen in hun lesaanbod.

en ook nog dit:
• Het lerarentekort is en blijft een enorme zorg. Dit college blijft de noodklok
luiden richting Den Haag. Juist de scholen
met kwetsbare kinderen kampen met de
grootste tekorten. Maar er worden ook in
Amsterdam creatieve oplossingen gezocht,
zoals versnelde programma’s voor zij-instromers. Ook statushouders die al onderwijzer waren in land van herkomst, kunnen
versneld worden opgeleid tot docent. En
de Ru Pare community in Nieuw-West pioniert met een alternatief lesprogramma.
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• Uit onderzoek blijkt dat kinderen baat
hebben bij onderwijs waarin ruimte is
voor de thuistaal en cultuur. Er moet meer
ruimte komen voor meertaligheid in het
primair en voortgezet onderwijs. Er zijn
al scholen waar talen als Engels, Frans en
Spaans veel aandacht krijgen, maar bijvoorbeeld voor Turks, Arabisch of Chinees
is dat veel minder het geval. In samenwerking met docenten, schooldirecteuren en
experts werken we dit verder uit.
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en verder:

• Door segregatie in het onderwijs groeien
kinderen en jongeren steeds meer op in
hun eigen bubbel. Wij riepen het college
op om meer samenwerking en uitwisseling
tussen scholen mogelijk te maken, waardoor leerlingen én docenten wat vaker
in een andere schoolomgeving kunnen
rondkijken.
• Dankzij GroenLinks wordt er onderzoek
gedaan naar hoe kinderen met een beperking in het regulier onderwijs net zo
kunnen genieten van cultuureducatie als
andere kinderen.
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• Iedereen verdient het om mee te kunnen
doen in deze stad. Voor mensen die niet
of slecht kunnen lezen of schrijven of die
de Nederlandse taal niet genoeg beheersen wordt de samenleving steeds ingewikkelder. We hebben dit college opgeroepen
om extra te investeren in taalvrijwilligers
die door de hele stad nieuwe Amsterdammers helpen toegang te krijgen tot de
talige systemen van onze stad.
• We zijn aan het onderzoeken hoe kwetsbare leerlingen extra ondersteuning
kunnen krijgen in de vakken waar ze dit
nodig hebben. Commerciële bijles en huis-
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werkbegeleiding zijn in opkomst door de
hoge prestatiedruk. Dit kan de verschillen
tussen kinderen vergroten, aangezien
maar een deel van de ouders deze lessen
kan bekostigen.
• Stenen eruit, groen erin. In Amsterdam
worden schoolpleinen van basisscholen
groener gemaakt. Fijner om te spelen,
en ook nog eens goed voor het klimaat en
afvoer van regenwater. Samen met andere
partijen hebben we het stadsbestuur verzocht om dit ook mogelijk te maken voor
de schoolpleinen van voortgezet onderwijs en MBO-scholen.

Er is extra inzet nodig om leerlingen bij
te spijkeren die door de coronacrisis een
inhoudelijke en sociaal-emotionele achterstand hebben opgelopen. We willen
samen met docenten kijken hoe deze
achterstanden kunnen worden ingehaald.
Er moet extra aandacht zijn voor de leerlingen die na de zomer beginnen in het
voortgezet onderwijs omdat ze geen eindtoets hebben gehad. De Amsterdamse
MBO-leerlingen moeten veel stage-uren
maken om hun diploma te maken. Dat is
helaas niet allemaal met online onderwijs
op te lossen. Deze leerlingen mogen niet
buiten hun schuld vertragingen oplopen.

opvang én aandacht
voor wie kwetsbaar is
Helaas neemt het aantal mensen dat dakloos is steeds meer
toe door de woningcrisis, rijksbezuinigingen en een hardvochtig
asielbeleid. GroenLinks wil dat er hulp en opvang is voor wie dat
nodig heeft. In Amsterdam hoort niemand op straat te slapen.
Daarom vangt Amsterdam veel mensen op in vele vormen van
maatschappelijke opvang in de stad. Iedereen heeft recht op een
toekomstperspectief en een veilig thuis. Daarom krijgen ongedocumenteerden in Amsterdam opvang én begeleiding.
En daarom willen we een laagdrempelige opvang
voor slachtoffers van huiselijk geweld.
De drie belangrijkste resultaten
• Geen mens is illegaal. Ook mensen zonder papieren hebben recht op een menswaardig bestaan en een toekomst. Het
college biedt daarom 24-uurs-opvang
aan 500 ongedocumenteerde mensen
en begeleidt hen met dagbesteding, toekomstoriëntatie en juridische bijstand.
Onderzoek laat zien dat mensen beter
aan hun toekomstperspectief kunnen
werken als ze rust en stabiliteit hebben.
De 24-uurs-opvang voor ongedocumenteerden is niet alleen noodzakelijk uit het
oogpunt van humaniteit, het leidt ook
tot individuele oplossingen voor mensen
die verstrikt zijn geraakt in het asiel- en
migratiebeleid. Hierin werken we altijd
goed samen met vluchtelingengroepen
en organisaties in de stad. In Nieuw-West
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worden op dit moment, met trots, de
meeste vluchtelingen opgevangen.
• Amsterdam vangt veel mensen op.
Sommige mensen vielen buiten ‘het systeem’. Daarom heeft Amsterdam dankzij
GroenLinks sinds een aantal jaar een extra
opvang voor als het echt koud wordt. Dit
college heeft deze regeling uitgebreid
naar een nachtelijke winteropvang die
elk jaar van december tot april de deuren
opent. Dit jaar wordt deze winteropvang
uitgebreid naar 24-uurs-opvang en zal deze
365 dagen per jaar open gaan. Mensen
die kwetsbaar zijn krijgen in deze opvang
ook begeleiding.
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• We deden in het voorjaar van 2020 meerdere keren de oproep aan Den Haag om
500 alleenstaande en kwetsbare kinderen in
Griekse vluchtelingenkampen in Nederland een veilig thuis te bieden. In Amsterdam zijn deze kinderen welkom.
• De straat is harder voor vrouwen, zij zijn
kwetsbaarder voor fysiek en seksueel geweld. Daarom pleiten we, samen met raadsleden van andere partijen, voor meer aandacht voor vrouwen in de daklozenopvang
en concrete aanpassingen zodat de opvang
voor hen ook als een veilige plek voelt.

en verder:

• Dak- en thuislozen kunnen niet altijd even
goed hun verhaal doen als zij om hulp
vragen bij instanties. Of ze lopen vast in
bureaucratie. Daarom kunnen mensen
in Amsterdam worden bijgestaan door
onafhankelijke belangenorganisaties die
daarmee zorgen voor onafhankelijke
cliëntondersteuning. GroenLinks zet zich
hier al langer voor in en deed voorstellen
om deze ondersteuning beschikbaar te
houden voor mensen die dakloos zijn in
Amsterdam.

25

en ook nog dit:
• We riepen in samenwerking met GroenLinks in de Tweede Kamer op tot het beter
ondersteunen van steden in het opvangen
van een groeiend aantal mensen zonder
dak boven hun hoofd. Sinds 2009 is dat
aantal landelijk verdubbeld naar 40.000
mensen. Gemeenten redden het niet met
de huidige budgetten, daar hebben we
Den Haag voor nodig. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving benadrukte
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dit recent nog eens extra en roept de
staatssecretaris op om echt in actie te
komen. Dit gaat over zowel meer woningen als de verbetering van de maatschappelijke opvang.
• We zorgden ervoor dat de ervaring en
stem van gebruikers van de opvang sterker wordt gehoord bij het inrichten van
betere opvang en begeleiding. Hun stem
is essentieel voor goede opvang die mensen echt verder helpt.

Deze crisis raakt mensen zonder dak of
thuis extra hard. Daarom heeft dit college
diverse locaties geopend, van sporthallen
tot hotels, om zoveel mogelijk mensen op
te vangen. Essentieel daarbij is dat mensen op veilige afstand van elkaar moeten
kunnen verblijven om gezondheidsrisico’s
te beperken. Deze crisis laat ook zien dat
mensen in een onveilige thuissituatie
extra kwetsbaar zijn. Het is belangrijk dat
de opvang voor slachtoffers van huiselijk
geweld laagdrempelig en toegankelijk is.

recht voor iedereen
Vrijheid is een groot goed in Amsterdam. Amsterdammers moeten
zich veilig voelen zichzelf te zijn. We willen dat Amsterdam een
rechtvaardige stad is. Een stad waarin iedereen dezelfde kansen
heeft op het gebied van wonen, onderwijs en werk. Ongeacht
achtergrond, gender, geaardheid, politieke en geloofsovertuiging
of afkomst. In onze stad is geen plek voor racisme, uitsluiting,
seksisme, etnisch profileren en discriminatie. Een stad waarin extra aandacht is voor onze gedeelde geschiedenis van de slavernij,
het koloniale verleden en migratiegeschiedenis.
De drie belangrijkste resultaten
• Op initiatief van een groot aantal partijen, start Amsterdam een onderzoek
naar de rol van de gemeente in het slavernijverleden. Dit vormt de opmaat naar
excuses voor het slavernijverleden. Ook
worden er voorbereidingen getroffen
voor een museale voorziening voor het
slavernijverleden. Daarnaast gaat er in
ons onderwijs extra aandacht uit naar
het slavernijverleden. We moeten begrijpen hoe het slavernijverleden doorwerkt
in waardeoordelen, vooroordelen en
uitsluiting in de samenleving van nu. Zo
zetten wij als GroenLinks in op een echt
inclusief en verbonden stad.
• Amsterdam werkt met LHBTI+communities aan de totstandkoming van het Regenbooghuis. De behoefte aan een fysieke
plek voor de brede LHBTI+doelgroep
bestond al heel lang. Het wordt een plek
om te netwerken, trainingen te faciliteren,
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informatie te delen om zo de brede
LHBTI+doelgroep nog meer te versterken.
• De Nota Gendergelijkheid bevat oplossingen om onder andere de economische zelfstandigheid van vrouwen te
versterken, veiligheid te bevorderen en de
loonkloof te bestrijden. Seksueel geweld,
ongelijke verdeling van zorg en werk, en
ongelijkheid op de arbeidsmarkt belemmeren vrouwen in Amsterdam in hun
keuzevrijheid en gelijkwaardigheid. We
richten een rechtswinkel op voor vrouwen
en investeren in emancipatie van mannen
en jongens.

en ook nog dit:
• Om de gelijkheid tussen verschillende
genders te vergroten moeten we ook
inzicht hebben in hoe overheidsgeld wordt
besteed en welke groepen daar baat bij
hebben. GroenLinks maakt zich daar
sterk voor. Hierbij kun je bijvoorbeeld

denken aan de infrastructuur, de gezondheidszorg of de sportfaciliteiten.
In stadsdeel West is er de Roze Agenda,
een netwerk van maatschappelijke organisaties en ambassadeurs die voorlichting
geven, en met elk jaar op het Mercatorplein
een filmfestival. Ook organiseert West elk
jaar een vrouwenfestival en worden vrouwennetwerken opgezet en ondersteund.
In Nieuw-West zijn samen met het vrouwennetwerk in het stadsdeel concrete stappen gezet om de positie van meisjes en
vrouwen te versterken. Zo zijn er meer
tijdelijke woonruimtes bij onveiligheid,
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worden vrouwenorganisaties versterkt
en is er samen met de burgemeester een
pilot voor kwetsbare meiden opgezet
waarbij een groepsaanpak wordt gebruikt
om beter inzicht te krijgen in meidenproblematiek en adequate hulp te bieden.

We deden verschillende voorstellen om
etnisch profileren bij de politie tegen te
gaan, zoals registraties van staandehoudingen en het stoppen met proactieve controles. We verzetten ons tegen preventief
fouilleren in onze stad.

• Profileren is overal: op straat, in winkels,
op het werk. Het is dus niet verbazingwekkend dat het ook bij de politie voorkomt. Maar als verdachte te worden
aangemerkt, niet omdat je iets gedaan
hebt, maar simpelweg om hoe je eruit
ziet maakt het nog extra heftig en pijnlijk. In West gingen politie en biculturele
jongeren daarover met elkaar in gesprek.

• We zetten ons in de discussie over de
Wallen niet alleen in op betere leefbaarheid voor bewoners, maar ook voor een
sterkere positie voor sekswerkers. We
pleiten voor meer vergunde werkplekken
voor sekswerkers in de stad, niet alleen
plekken in de raamprostitutie maar bijvoorbeeld ook in een prostitutiehotel,
zodat zij veilig hun werk kunnen doen.

• GroenLinks heeft een voorstel gedaan voor
een stadspas voor álle Amsterdammers,
inclusief voor mensen zonder papieren. Een
pas die symbool staat voor het burgerschap
van Amsterdam, en die toegang biedt tot
allerlei voorzieningen voor Amsterdammers.
In steden als Barcelona en New York bestaan
al vergelijkbare initiatieven. Voor mensen
zonder papieren biedt deze pas een alternatieve vorm van identificatie, zodat zij hier
veilig over straat kunnen en toegang kunnen
krijgen tot medische voorzieningen.

en verder:
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor
de hele stad, maar raakt bepaalde groepen mensen extra hard, en legt daarbij
ook discriminatie, institutioneel racisme
en genderongelijkheid bloot. Maatregelen om de economie weer op te bouwen,
moeten daar oog voor hebben.
Maatschappelijke organisaties, sociale
netwerken en bewegingen als Black Lives
Matter spelen hierbij een cruciale rol.

een digitale open stad
We willen de zeggenschap van bewoners over hun directe omgeving
en de stad als geheel vergroten. Denk aan duurzame initiatieven,
meebepalen hoe pleinen en parken worden ingericht, transparantie
van bestuur en het betrekken van bewoners bij het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt steeds vaker digitaal. Samen met de stad stellen we een ambitieuze agenda voor
democratische vernieuwing op. Elk stadsdeel heeft een gekozen
stadsdeelcommissie. Die vertegenwoordigt de belangen van bewoners en geeft het dagelijks bestuur advies over wat er speelt
in de buurt. Ook zetten we ons in voor een stad waarin iedere
Amsterdammer profiteert van de mogelijkheden van digitalisering en onze (digitale) rechten zijn beschermd.
De drie belangrijkste resultaten
• Een stappenplan om Amsterdammers
meer zeggenschap te geven over hun
omgeving. Dat is de Agenda voor democratische vernieuwing die wethouder
Rutger Groot Wassink samen met tal
van organisaties (verenigd in Ma.ak020)
heeft opgesteld en gepresenteerd, om
Amsterdammers meer te betrekken bij
het bedenken en uitvoeren van beleid.
Onderdeel hiervan zijn de buurtbudgetten, waarbij Amsterdammers zelf plannen
kunnen indienen om hun buurt groener
en socialer te maken. Iedereen vanaf
12 jaar kan meedenken en stemmen
op verschillende manieren: online, via
Whatsapp en via buurtbijeenkomsten.
Zo komen er in West sporttoestellen voor
mensen met een fysieke beperking, wordt
Plein ‘40-’45 in Nieuw-West opgeknapt, is
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er meer muziek en cultuur voor jongeren
in de K-Buurt in Zuidoost, en dachten jongeren in Noord mee met de opzet van een
nieuwe jeugdaccommodatie.
• Wethouder Touria Meliani heeft Europese leiders opgeroepen om digitale mensenrechten, online vrijheid en privacy
van alle Europeanen te beschermen. Als
eerste stad ter wereld werken we aan een
methode om voorspellende algoritmen te
toetsen op mensenrechten. Te lang heeft
de datahonger van grote platformen en
technologiebedrijven vrij spel gekregen.
Amsterdammers moeten mede-eigenaar
worden van data die verzameld worden,
en software moet zoveel mogelijk Open
Source zijn. We maken van Amsterdam
een vrije, inclusieve en creatieve digitale stad.

• Samen met Barcelona en New York
vormden we een “City Coalition of Digital Rights” waarbij inmiddels 50 steden
van over de hele wereld aangesloten zijn.
Deze zetten zich in voor bescherming van
digitale rechten van bewoners en bezoekers.

en ook nog dit:
• Op initiatief van GroenLinks moeten
bestuurlijke stukken standaard duidelijk
vermelden hoe inspraak mogelijk is, of hoe
die heeft plaatsgevonden. Zo wordt transparant wie welke bijdrage heeft geleverd,
of genoeg mensen gehoord zijn, en hoe
de verschillende belangen zijn afgewogen.
Onderzocht wordt hoe de drempels voor
referenda kunnen worden verlaagd.

en verder:
In het coronatijdperk verkennen we nieuwe vormen van participatie en inspraak.
Amsterdammers maken massaal gebruik
van digitale communicatie om verbonden
te blijven. De 50 steden van de Coalition
of Digital Rights hebben richtlijnen opgesteld om digitale burgerrechten daarbij
te respecteren. Tegelijkertijd zitten duizenden Amsterdammer zonder laptop of
internet. Voor een deel van hen konden
wethouders Meliani en Van Doorninck
(refurbished) laptops en wifi regelen.
We blijven ons inzetten voor digitale geletterdheid, want juist in deze tijd willen
we plannen maken samen met Amsterdammers.

Vooruitblik
We hebben de afgelopen jaren samen
met Amsterdammers gewerkt aan een
groene en sociale stad. De coronacrisis
raakt de stad en haar bewoners hard en
legt nu de fundamentele fouten in onze
economie en maatschappij nog meer bloot.
Het aandeelhouderskapitalisme wordt
gefaciliteerd met lage belastingen voor
multinationals of belastingontwijkingsconstructies. Diezelfde aandeelhouders eisen
een flexibele arbeidsmarkt. Collectieve
risico’s worden genadeloos afgewenteld op
mensen met tijdelijke of flexibele contracten
en in schijn-zzp-constructies. Daardoor
hebben juist deze mensen met de meest
precaire positie op de arbeidsmarkt geen
sociaal vangnet. Lonen en uitkeringen zijn
laag, terwijl de winsten uit kapitaal steeds
meer toenemen. Die achterblijvende lonen
eisen hun tol in de publieke sector: door
het tekort aan werknemers in de zorg, het
onderwijs en bij de politie, verschralen publieke diensten. De geglobaliseerde markt
legt een grote druk op het klimaat, en de
lege Amsterdamse binnenstad getuigt ervan
hoe sterk onze lokale economie afhankelijk
is van toeristen en bezoekers. De zenuw
van de neoliberale economie ligt open.
Onze sociale en duurzame plannen zijn
de komende jaren harder nodig dan ooit.
Wij werken aan verandering op de volgende punten:
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• We moeten de economie verduurzamen en lokaal verankeren. Geld
moet niet wegstromen in de zakken van
anonieme aandeelhouders. Bewoners
van Amsterdam moeten zelf profiteren
van de winsten; door hogere lonen of
mede-eigenaarschap in coöperaties.
We willen een economie die stoelt op
kleine en middelgrote ondernemingen
die waarde toevoegen aan de stad. Een
economie die opereert binnen de grenzen
van onze planeet (donuteconomie) en die
mensenrechten respecteert. Een levendige culturele sector is essentieel voor
vrijheid en leven in de stad. Maar ook een
belangrijk onderdeel van de Amsterdamse
economie. Amsterdam kan niet zonder zijn
makers en culturele instellingen, die de
stad verbinden en vernieuwen.
• De klimaatcrisis is nog even urgent als
voor de coronacrisis. We moeten meer investeren om ons energieverbruik en onze
CO2 -uitstoot drastisch terug te dringen. Er
komt een Green New Deal. Door in te zetten
op duurzame energie, circulaire economie,
woningbouw en stedelijke infrastructuur,
creëren we veel werk. Om- en bijscholing
biedt mensen kansen op de arbeidsmarkt
in de publieke werken van de duurzame
stad, zorg of onderwijs. Dit werk moet beter beloond worden en werknemers mogen
niet langer de collectieve risico’s dragen.

• Ook de noodzaak om de woningmarkt te
hervormen blijft groot. De onbetaalbaarheid
van koophuizen en huurwoningen is een
nijpend probleem. Er zijn te weinig woningen voor (economisch) dak- en thuislozen,
jongeren, voor slachtoffers van huiselijk
geweld. De stad wordt steeds meer voor de
rijken. Meer bouwen trekt nog meer kapitaal aan en duwt de prijzen verder omhoog.

“Het tegengaan
van sociale
ongelijkheid is
misschien wel
de grootste
uitdaging voor
de stad”
Het kabinet moet meer mogelijkheden geven om te sturen. We moeten werken aan
een plan dat sterk ingrijpt in de markt om
wonen betaalbaar te maken. We moeten
bouwen aan een stad, met voldoende voorzieningen en veel publieke ruimte en groen.
We delen die ruimte en maken ruim baan
voor voetgangers en fietsers.
• Het tegengaan van sociale ongelijkheid en het werken aan verbondenheid
is misschien wel de grootste uitdaging

voor de stad. We moeten ervoor waken
dat groepen uit elkaar groeien en dat
onbegrip, angst en desinteresse, vergroot
worden. Dat voedt populisme. Maar de
Black Lives Matter-beweging heeft laten
zien dat Amsterdammers racisme en
discriminatie meer dan zat zijn. Mensen
spreken zich steeds vaker en luider uit.
We moeten institutioneel racisme bestrijden om ongelijkheid in de stad aan
te pakken. De coronacrisis legt naast
armoede ook eenzaamheid bloot. We
moeten er sterk op blijven inzetten om
dat terug te dringen, en ons hard blijven
maken voor preventieve zorg en welzijn.
Meer dan voorheen moet dat via de sociale netwerken in de buurten zoals die
zijn ontstaan tijdens de coronacrisis; zij
kennen de mensen die door ‘het systeem’
vaak niet bereikt worden, zij kennen de
behoeftes, en zij kunnen misschien wel
het beste ongelijkheid wegnemen.
We hebben als GroenLinks eerder laten
zien dat we oude patronen kunnen doorbreken, dat we bakens kunnen verzetten.
We hebben laten zien dat verandering mogelijk is. We zetten onze strijd met nieuwe
urgentie voort. Een nieuwe samenleving
is binnen handbereik.

Femke Roosma

Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam

De mensen achter de resultaten
Je hebt onze wethouders en fractievoorzitter al
voorbij zien komen. Maar al die resultaten waren
er niet geweest zonder de bevlogen en continue
inzet van onze raadsleden. Zij zijn het die zich
vastbijten in onderwerpen, ze uitpluizen, ze
kritisch bevragen, voorstellen schrijven en moties
indienen om maatregelen van burgemeester en
wethouders aan te scherpen en te verbeteren.
Op hun beurt halen onze raadsleden hun ideeën
uit gesprekken met burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Met jullie dus.
Op deze pagina zie je onze raadsleden en de
belangrijkste thema’s waarvoor zij zich inzetten.
Wil je meedenken? Je kunt ze bereiken via mail
of sociale media.

Imane Nadif

Dorrit de Jong

Circulaire Economie en Economische zaken
Luchthaven
Kunst en Cultuur

Wonen en Bouwen
Maatschappelijke Opvang
en Beschermd Wonen
MBO & Sport

i.nadif@amsterdam.nl
Imane Nadif

d.de.jong@raad.amsterdam.nl

@imaneamsterdam

@dorritdejong

@imane.nadif

@dorritdejong

Jasper Groen

Nienke van Renssen

Financiën
Duurzaamheid
Zeehaven

Bouwen
Ruimtelijke Ordening en Grondzaken
Openbare Ruimte en Groen

jasper.groen@amsterdam.nl

n.van.renssen@raad.amsterdam.nl

@GroendeGrote

@nienkeams

jasper-groen

@nienkeams
Nienke van Renssen

Femke Roosma

Tirza de Fockert

Zeeger Ernsting

Algemene Zaken
Werk en Inkomen
Ongedocumenteerden

Voortgezet Onderwijs
Volwasseneneducatie, Laaggeletterdheid
en Inburgering
Armoedebestrijding & Schuldhulpverlening

Verkeer en luchtkwaliteit
Openbare ruimte
Algemene zaken
Financiën (waarnemend)

Fractievoorzitter

f.roosma@raad.amsterdam.nl

tirzagroenlinks@gmail.com

zernsting@raad.amsterdam.nl

@femkeroosma

@tirzadef

@zeeger

@tirzadef

Lene Grooten

Vice-fractievoorzitter
Jeugdhulp
Democratisering (incl. bestuurlijk stelsel)
Personeel en Organisatie

Simion Blom

Jenneke van Pijpen

Voorschool en basisonderwijs
Digitale Stad
Diversiteit en Burgerschap

Zorg & Sociale Basis
Dierenwelzijn, Voedsel en Reiniging
Ouderen

S.blom@amsterdam.nl

j.van.pijpen@amsterdam.nl

lenegrootenamsterdam@gmail.com

@SimionBlom

@jennekevanp

Lene Grooten

simion.blom

jenneke.vanpijpen

@lenegrooten
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en verder:
Er zijn natuurlijk nog veel meer mensen
die, direct of indirect, hebben bijgedragen
aan alles waarover je hebt gelezen in
deze terugblik. We willen hen allemaal
bedanken. Samen gaan we door!
Een speciale dank aan de coalitiepartijen,
voormalig raadsleden Deniz Karaman
en Zohair Elabd, de dagelijks bestuurders in de stadsdelen, de stadsdeelcommissieleden, het federatiebestuur van
GroenLinks Amsterdam en in het bijzonder onze voorzitter Vincent de Kom, de
afdelingsbesturen in de stadsdelen, de
werkgroepen van GroenLinks, experts,
organisaties en ervaringsdeskundigen,
het fractiebureau, de medewerkers van
gemeente Amsterdam en natuurlijk al
die andere Amsterdammers met wie wij
de afgelopen jaren samen hebben gewerkt aan een groene en sociale stad.
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contact
Mail 		

groenlinks@amsterdam.nl

Website

Amsterdam.groenlinks.nl

Twitter

www.twitter.com/GroenLinks020

Facebook

www.facebook.com/GroenLinksAmsterdam

Instagram

www.instagram.com/groenlinksamsterdam

Youtube

www.youtube.com/user/GroenLinksAmsterdam

Lid worden

wordlid.groenlinks.nl

colofon
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