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  Amstelveen 

EENVOUD EN DOELMATIGHEID BIJ MILIEU EN GROEN 

 

Duurzaamheid is een centraal element in een toekomstgericht Amstelveen. Als gemeenschap willen 

we bijdragen aan duurzame ontwikkelingen. Dat is voor de leefbaarheid, zeker in een grootstedelijk 

gebied een must. In Amstelveen gebeurt op dit gebied al heel veel. We hebben daardoor een 

prachtige groene gemeente.  

Bij groen en milieu zal de PvdA vooral letten op de effectiviteit van bestaande en nieuwe 

bovenwettelijke gemeentelijke regelingen en bepalingen. Voor ons is functionaliteit het 

uitgangspunt. Niemand kan voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Als Amstelveen in een tijd 

van bezuinigingen blijft kiezen voor een meer dan gemiddeld groen- en onderhoudsniveau, dan 

verwachten wij dat de Amstelveense burgers en instellingen bereid zijn daar ook financieel (of in 

natura, door als wijk, buurt of straat zelf het onderhoud ter hand te nemen) aan bij te dragen.  

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

 Wij houden Schiphol aan de afspraken over beperking van de geluidshinder in ruil voor 

groeimogelijkheden die aan de Alderstafel zijn gemaakt. Tegelijkertijd willen we als 

onderdeel van onze toekomstvisie op Amstelveen opnieuw onderzoeken waar de regelingen 

voor de veiligheidszone rond Schiphol ons onnodige en ongewenste beperkingen oplegt. 

Waar nodig starten we daarover het overleg met het Rijk. 

 Wensen tav de inrichting van openbaar groen en het onderhoudsniveau van de openbare 

ruimte worden betrokken bij de door ons voorgestane wijkgerichte aanpak. De uitkomsten 

van die afweging, waarbij de bewoners worden betrokken, worden in wijkplannen 

vastgelegd. 
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 Wij bevorderen ondergronds parkeren bij nieuwbouwcomplexen, te betalen door de 

gebruikers. 

 Wij bevorderen energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie, het gebruik 

van groene stroom en we faciliteren het gebruik van elektrische auto’s door uitbreiding van 

het aantal oplaadpunten. 

 Wij blijven in overleg met woningbouwcorporaties en particuliere eigenaren naar verdere 

verduurzaming van de woningvoorraad.  

 

>> Lees hier het hele verkiezingsprogramma 

http://amstelveen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/363/2013/12/PvdA-programma-14-18.pdf

