
Amendement Verkiezingsprogramma       
 

 

Vooraf 

Een gedegen en mooi werkstuk, herkenbaar! Complimenten. 

Mooie foto’s, maar in verhouding wel heel erg veel en te veel van ‘binnen de ring’ en stereotypen. Ik had 
graag gezien dat het merendeel van de foto’s wordt gevormd door beelden vanuit alle uithoeken van de 
stad. Waarom een foto van Paradiso in de sfeer van kunst en cultuur en niet bijvoorbeeld 
Bijlmerparktheater of De Meervaart om naar eens wat dwarsstraten te noemen: “kunst en cultuur voeden 
de samenleving in elke zin”. 

10A 

Hoofdstuk: Woord vooraf 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 9  
 

Regelnummer: Regel 24-25 kolom 2  
 

Overwegingen 
indiener: 

Toelichting  
Duurzaamheid is een van de belangrijkste begrippen en onderwerpen 
in deze tijd. 
Het is lastig te begrijpen dat – in plaats van het zoals op blz. 61 regel 
1 staat platgetrapte begrip – gewone taal (regel 5) gebruikt moet 
worden. Het hoofdstuk ‘Schone lucht en een klimaatneutrale stad’ 
staat er bol van. En dit gelegd naast plat trappen van het begrip zoals  
in de tekst voorkomt bijv. op blz. 34 regel 24 gekoppeld aan werk, blz. 
36 regel 3 rechts duurzame inzetbaarheid of aan de regio op blz. 71 
regel 25 maakt regel 1 op blz. 61 niet geloofwaardig.  
 
Zie in het verlengde hiervan mijn opmerking bij blz. 61 
 

Tekstvoorstel: Wijziging: Voeg na regel 24 de zinsnede toe 
We willen in alle opzichten de Partij van duurzaam Amsterdam zijn. 
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

10B 

Hoofdstuk: Goed wonen in een gemengde stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 17 kolom 1 
 

Regelnummer: Regel 16-18 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting: “(eigen) bewoners eerst” 
 

Tekstvoorstel: (Woningen moeten verhuurd en verkocht worden aan mensen  

Nummer:  

10A t/m 10T	



die er echt gaan wonen en niet aan beleggers. We willen de  
huisvestingsvergunning herinvoeren, waarbij woningen) 
“alleen terecht kunnen komen bij mensen met een maatschap 
pelijke of economische binding met Amsterdam. Bijvoorbeeld  
omdat je hier studeert, werkt of al woont.” 
 
Wijzigen in  
alleen terecht kunnen komen bij mensen die hier al wonen en mensen 
met een maatschappelijke of economische binding met Amsterdam. 
Bijvoorbeeld omdat je hier studeert of werkt. 
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

  

 

10C 

 

Hoofdstuk: Goed wonen in een gemengde stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 18 kolom 1 

Regelnummer: Regel 14  
 

Overwegingen 
indiener: 

Toelichting: om wat voor reden dan ook, dat willen we gewoon niet.  
 

Tekstvoorstel: (Woningdelen blijft toegestaan, mits de huren fatsoenlijk zijn  
en de woonruimte niet te beperkt wordt.)  
“Verkamering - het opdelen van een huis in zoveel mogelijk kleine 
woonruimten  
om zoveel mogelijk te verdienen - staan we niet toe.”  
 
Wijzigen in  
Verkamering - het opdelen van een huis in zoveel mogelijk kleine 
woonruimten  
- staan we niet toe.  
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

10D 

Hoofdstuk: Goed wonen in een gemengde stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 18 kolom 2 

Regelnummer: Regel 5-8  
 

Overwegingen 
indiener: 

Toelichting: geschrapte tekst voegt niets substantieels toe. 
 

Tekstvoorstel: “Het instrumentarium om speculatie te bestrijden wordt waar  



nodig aangepast. We staan niet toe dat woningen leeg blijven  
staan, omdat ze alleen maar dienen als speculatieobjecten  
van vastgoedinvesteerders.” 
 
Wijzigen in:  
Het instrumentarium om speculatie te bestrijden wordt waar nodig 
aangepast. We staan niet toe dat woningen leeg blijven staan. 
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

10E 

Hoofdstuk: Goed wonen in een gemengde stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 19 kolom 2 
 

Regelnummer: Regel 26-28 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting 
Ook hier volkstuinparken noemen omdat deze een schakel (moeten 
gaan) vormen in de totale groenstructuur van de stad. En gewoon om 
aan te geven dat ook die grond van ons allemaal is of behoort te zijn. 
 

Tekstvoorstel: “Tegelijkertijd willen we het weldadige groen in de stad behouden: de 
parken,  
sportaccommodaties en de zogenaamde groene scheggen rondom de 
stad.  
 
Invoegen na de parken: 
“volkstuinparken,”.  
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

10F 

Hoofdstuk: Goed wonen in een gemengde stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 20 kolom 1  
 

Regelnummer: Regel 4-6 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting: 
‘Tiny houses 2.0’ maar dan anders en bereikbaar voor de kleine 
beurs.   
 

Tekstvoorstel: (Met meer woningen per hectare kunnen we behalve  
het groen ook het behoud van andere voorzieningen veilig-) 
“stellen.” 
 
Na stellen invoegen:   



Kleinschalig wonen op volkstuinparken wordt mogelijk gemaakt voor 
mensen die hun (grotere) woning willen verruilen voor hun tuinhuis. 
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

10G 

Hoofdstuk: Goed wonen in een gemengde stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 20 kolom 1 
 

Regelnummer: Regel 10-11 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting: 
Een brede blik op het voorzieningenpakket maakt het wonen 
aantrekkelijker. 
 

Tekstvoorstel: (Bij de grootschalige (her-) ontwikkeling van gebieden maakt)   
“de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen als scholen,  
sport en zorg volwaardig deel uit van het plan. 
de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen als scholen,  
sport en zorg volwaardig deel uit van het plan.”  
 
 
Wijzigen in 
de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen als scholen, 
groenvoorzieningen, buurtparken en kleinschalige volkstuinen sport 
en zorg volwaardig deel uit van het plan.  
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

10H 

Hoofdstuk: Goed werk, eerlijk loon voor iedereen 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 36 kolom 2 

Regelnummer: na regel 2 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting 
Taakgestraften worden ingezet voor werk dat normaal moet worden 
ingepland. Zodra de R in maand is (R van de reclassering) wordt er 
weer een groep ingezet voor het opruimwerk in de openbare ruimte 
waarvoor opzettelijk geen geld wordt uitgetrokken. Dat is zo 
denigrerend, zoals een gestrafte mij eens vertelde: ik ben best bereid 
om dit werk te doen, maar geef me dan alsjeblieft een vaste baan. 
 

Tekstvoorstel: (of waar het beter past) invoegen: 



Werk dat door mensen wordt verricht in het kader van een taakstraf 
mag niet langer regulier werk vervangen. Gestraften wordt het werk 
na afloop van de straf als vaste baan aangeboden. 
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

10I 
Hoofdstuk: Goed werk, eerlijk loon voor iedereen 

Paginanummer en 
kolom: 

Blz. 44 kolom 2 
 

Regelnummer: Regel 25 
Overwegingen 

indiener: 
? 

Tekstvoorstel: “De overlast voor omwonenden heeft de kritische grens bereikt.”  
 
Wijzigen in  
De geluids- en stank overlast voor mens, plant en dier hebben niet 
alleen de kritische grens  bereikt maar in veel gevallen overschreden 
en in elk geval het incasseringsvermogen overschreden. 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

10J 

Hoofdstuk: Een economie die werkt voor iedereen 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 45 kolom 2 
 

Regelnummer: Regel 9 
Overwegingen 

indiener: 
? 

Tekstvoorstel: “We stoppen met city marketing.” 
Wijzigen in:  
We brengen city marketing tot basale proporties terug. Deze richt zich 
voortaan met name op de promotie van de andere delen en hun 
eigenschappen van de stad en van haar omgeving (MRA). 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

 



10K 

Hoofdstuk: Een economie die werkt voor iedereen 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 61  
 

Regelnummer: regel 1 t/m 5 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting 
Zie opmerking bij voorwoord 
 

Tekstvoorstel: “Wij zijn voor duurzaam – al is dit woord wel platgetrapt. Weinig 
begrip- 
pen die zo gekaapt zijn door belangengroepen, technocraten en 
bedrij- 
ven op zoek naar een beter imago. We gebruiken liever de gewone 
taal die er ooit voor bedoeld was.” 
 
Vervang deze tekst door:   
“Ook in milieuopzicht zijn we voor duurzaamheid”  
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

10L 

Hoofdstuk: Schone lucht en een klimaat neutrale stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 62 kolom 1 
 

Regelnummer: Regel 26 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting 
Het volkstuinenbeleid in Amsterdam, laatstelijk neergelegd in 2005 is 
aan een herijking toe. Gelet op de woningbouwopgave en het 
uitgangspunt dat de Amsterdamse grond van ons allemaal is (blz. 14 
regel 19 rechts) is de stelling dat de volkstuinen in de stad zoveel 
mogelijk behouden worden wel erg kort door de bocht. 
 

Tekstvoorstel: “De volkstuinen in de stad worden zoveel mogelijk behouden.” 
 
Wijzigen in 
Het aantal volkstuinparken wordt in het kader van de metropoolregio 
afgestemd op de behoefte. Hun plaats is niet in geluidszones van 
vlieg- en snelwegverkeer anders dan wanneer zij voldoende tegen de 
geluidsoverlast en luchtvervuiling beschermd worden. Om zich te 
onderscheiden van vakantieparken e.d. moeten zij zo dicht mogelijk 
bij de stedelijke bebouwing liggen, te voet en per fiets goed 
bereikbaar.   
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 



 

10M 

Hoofdstuk: Makkelijk onderweg door een mooie stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 74 kolom 2 
 

Regelnummer: Regels 22-24 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting:  
Overal in de gemeente wordt betaald parkeren ingevoerd, bewoners 
krijgen hun eerste vergunning kosteloos. Dit om de toenemende 
parkeerdruk en verschuivingen tegen te gaan. We kunnen er niet 
omheen, en dat moeten we ook niet willen, dat veel inwoners een auto 
hebben. Maar parkeergeld moet geen (extra) gemeentebelasting zijn. 
 

Tekstvoorstel: Hier de volgende, nieuwe, passage opnemen: 
Betaald parkeren voor bezoekers wordt in de hele stad ingevoerd. 
Mits de ruimte dit toelaat wordt in de gehele stad het parkeren voor 
inwoners in hun woonomgeving gratis voor één auto en een tweede 
auto voor de huidige prijs voor een vergunning. 
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

  

 

10N 

Hoofdstuk: Makkelijk onderweg door een mooie stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 75 rechts 
 

Regelnummer: Regel 10 
Overwegingen 

indiener: 
? 

Tekstvoorstel: “Metro’s en sommige trams moeten ‘s nachts doorrijden.”  
 
Wijzigen in:  
Metro’s en trams en bussen die aansluiting geven op de metro 
moeten ’s nachts doorrijden en in elk geval tot 02.00 uur.  
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

10O 

Hoofdstuk: Makkelijk onderweg door een mooie stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 75 kolom 1 
 

Regelnummer: regel 13 



Overwegingen 
indiener: 

Toelichting 
De inwoners staan op een te grote afstand van het bestuur van de 
vervoersregio en hebben daardoor geen zeggenschap in de 
maatregelen die getroffen worden zoals het opheffen van haltes en 
bus- en tramlijnen.   
 

Tekstvoorstel: “vervoernet, samen met onze regiopartners.” 
 
Hierna invoegen:  
De inwoners van de vervoersregio moeten rechtstreeks of tenminste 
meer invloed krijgen op de vorming van het bestuur van de 
vervoersregio. 
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

10P 

Hoofdstuk: Makkelijk onderweg door een mooie stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 75 kolom 2 
 

Regelnummer: regel 18 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting:  
Stadspas is niet alleen voor 65+ . Bovendien heeft iedereen in 
Nederland (ook al heeft hij een goed inkomen) al 40% korting. 
 

Tekstvoorstel: “65-Plussers met Stadspas mogen gratis reizen met het OV.  
 
Wijzigen in:  
Bezitters van een stadspas met groene stip mogen gratis reizen  
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

10Q 

Hoofdstuk: Makkelijk onderweg door een mooie stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 75 kolom 2   
 

Regelnummer: Regel 19 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting: Nonsens, alleen de zon gaat (nog) voor niets op! 
 

Tekstvoorstel: “We streven ernaar dat het OV op termijn gratis wordt voor  
Iedereen” 
 
Wijziging : 



Deze zin schrappen 
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

10R 

Hoofdstuk: Schone lucht en een klimaat neutrale stad 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 103  
 

Regelnummer: regel 14 
Overwegingen 

indiener: 
 

Tekstvoorstel: “Zwakke sportverenigingen krijgen hulp van professionele” 
 
Wijzigen in: 
Zwakke sportverenigingen kunnen hulp krijgen van professionele  
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

10S 

Hoofdstuk: De gezondste stad van Nederland 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 103  
 

Regelnummer: regel 19 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting 
Sportverenigingen krijgen geen geld en kunnen dus ook geen ‘extra’ 
geld krijgen, wel subsidie. 
 

Tekstvoorstel: “krijgen extra geld.” 
 
Wijzigen in: 
krijgen subsidie.  
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

 



10T 

Hoofdstuk: De gezondste stad van Nederland 
Paginanummer en 

kolom: 
Blz. 103  
 

Regelnummer: na regel 19 
Overwegingen 

indiener: 
Toelichting 
Een vereniging die huur betaalt aan de gemeente en – om in 
aanmerking te komen voor het sociale tarief – verplicht is van een 
sportkoepel lid te zijn raakt leden kwijt aan buurthuizen. Deze 
hanteren eigen tarieven waardoor mensen aan goedkopere, indirect 
gesubsidieerde sport- of beweegactiviteiten kunnen deelnemen. 
Dit is een vorm van ongezonde concurrentie. Ook een sporthal heeft 
hiermee te maken mede omdat verenigingen gebruik kunnen maken 
van het lagere tarief van gymlokalen. 
 

Tekstvoorstel: Invoegen: 
De verhuur van ruimte in buurthuizen voor sport- en 
beweegactiviteiten wordt gelijkgeschakeld met de tarieven van 
sporthallen. Ook de huurprijs van gymnastieklokalen wordt op een en 
dezelfde hoogte gebracht. 
 

Naam indiener: Johan	van	Schaick	
 

Contactgegevens: vanschaick@planet.nl  
Preadvies bestuur:  

Besluit ALV 
6/12/2017: 

 
 

 

 

 

 


