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  Amstelveen 

INSPELEN OP NIEUWE WENSEN TAV WONEN EN BETROKKENHEID BIJ 

DE WOONOMGEVING 

 

Amstelveen heeft een grote variatie in woningen, zowel in de huursector als in de koopsector. De 

woningmarkt zit op slot. Nieuwbouwprogramma’s zijn deels stilgevallen. De huren stijgen snel. 

Instroom van starters op de woningmarkt wordt daardoor belemmerd. Jongeren moeten te lang 

wachten op betaalbare woningen. Veel ouderen zouden wel willen verhuizen naar een woning die op 

hun levensfase is aangepast. Laagbouw is daarbij niet alleen zaligmakend. Gestapelde 

wooncomplexen waar veiligheid, sociaal contact en voorzieningen samengaan, zijn voor velen een 

aantrekkelijk alternatief.  

Solidariteit strekt zich ook uit tot huisvesting. Wij willen de doorstroming naar specifiek voor ouderen 

geschikte, kwalitatief vergelijkbare zelfstandige maar kleinere woningen faciliteren. Waardoor 

eengezinswoningen, zowel in de sociale huursector als in het goedkope segment van de koopsector, 

beschikbaar komen voor jonge gezinnen.  

Wij willen extra aandacht blijven besteden voor huisvesting van studenten en voor bouwplannen in 

het middel-dure segment. 

 

De moderne burger verwacht dat het bestuur hen vroegtijdig betrekt bij beslissingen over hun 

directe woonomgeving. De PvdA wil dat gemeente, corporaties en grote particuliere bezitters van 

huurwoningen samen met bewoners en bedrijven in gesprek gaan n over onderhoud van de 

openbare ruimte, renovatie en nieuwbouw in de vorm van buurtplannen. In deze buurtplannen 

worden afspraken gemaakt over onderhoud van (huur-)woningen, bevorderen van duurzaamheid 

(woningisolatie), (herinrichting) van straten, groenvoorzieningen, herbestemming van leegstaande 
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(kantoor) gebouwen en over de invulling van locaties waar de woningvoorraad kan worden 

uitgebreid.  

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

 Wij initiëren en ondersteunen het overleg tussen gemeente, woningbouwcorporaties, 

bewoners, bedrijven en eigenaren om per wijk onderhouds- en renovatieplannen te maken, 

waardoor direct betrokkenen mede sturing kunnen geven aan de inzet van gemeentelijke 

middelen (wijkbudgetten). Wij stellen ambtelijke capaciteit beschikbaar voor het 

ondersteunen van deze initiatieven en verwachten van de woningeigenaren (corporaties en 

particuliere verhuurders) dat zij mee investeren in de woonomgeving. 

 Wij beheren de openbare ruimte vanuit de principes functioneel, degelijkheid en eenvoud. 

Bewonersinitiatieven om in vormen van buurtbeheer zelf bij te dragen aan het onderhoud 

worden ondersteund. 

 Wij zorgen er voor dat 30 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen van de 

corporaties voor Amstelveners wordt gereserveerd. 

 Wij zetten ons actief in om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, met name door 

meer niet te dure huur- en koopwoningen voor gezinnen vrij te maken voor jonge gezinnen.  

 Wij schrappen bovenwettelijke eisen aan nieuwbouw en renovatie, waardoor ruimte 

ontstaat om flexibel om te kunnen gaan met bijvoorbeeld herbestemming van leegstaande 

(kantoor-)panden. 

 Wij onderzoeken de mogelijkheden om in leegstaande panden en op braakliggende gronden 

goedkope, tijdelijke wooncomplexen van eenvoudige zelfstandige wooneenheden (bijv. 

containerwoningen) te realiseren voor Amstelveense jongeren en studenten, als eerste stap 

van hun wooncarrière. Initiatieven daartoe van groepen jongeren of instellingen worden 

door de gemeente ondersteund. 

 Wij zetten de omvorming van het studentencomplex Uilenstede tot een moderne campus 

met alle noodzakelijke en wenselijke voorzieningen voor studenten door. De PvdA zal zich 

inzetten om bij het Rijk toestemming te krijgen Uilenstede uit te breiden met studenten en 

jongerenwoningen. 

 We bevorderen de doorstroming van ouderen naar op hun woonwensen aangepaste 

woningen waardoor eengezinswoningen beschikbaar komen voor gezinnen met kinderen. 

 

>> Lees hier het hele verkiezingsprogramma 

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

