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Eén van de dingen die je in aanloop van verkiezingen te doen krijgt, is het invullen van 

stemwijzers. Eigenlijk heel goed en leerzaam, want het helpt je niet alleen om je gedachten 

te formuleren, maar ook om voor de kiezer en jezelf te verduidelijken waarvoor je staat als 

Amsterdamse partij. Soms ook krijg je vragen voorgelegd over zaken waarover je nog niet als 

politicus hebt nagedacht, om de simpele reden dat niet alles in het leven politiek is of zou 

moeten zijn. 

 

Die zaken zijn daarom niet terug te vinden in ons verkiezingsprogramma of dat van de 

landelijke 50PLUS partij. 

 

Een aantal van die punten worden hier behandeld.  Of u nu wel of niet op ons overweegt te 

stemmen, u heeft er recht op te weten wat u van ons kan verwachten als u voor 50PLUS 

Amsterdam kiest. 

 

Amsterdam, met haar straten, pleinen en met haar volle toekomst en rijk verleden. 50PLUS 

wil dat verleden meenemen naar de toekomst, en dat betekent dat straatnamen en 

monumenten naar dat verleden mogen blijven verwijzen. Immers, wie het verleden vergeet, 

is gedoemd het te herhalen. Van sommige stukjes geschiedenis is het maar beter om die je 

te herinneren dan om het nog eens te moeten doen. 

Daarom ook dat 50PLUS meer cameratoezicht afwijst, en lokvrouwen, bewapende BOA's en 

betrappingsteams en wat niet al aan extra elkaar in de gaten houden. En verplicht werken 

voor bijstandsgerechtigden, en wat er verder al niet komt kijken bij het burgers als 

onderdaan behandelen, in plaats van ze als burger te respecteren. Als individu dus, en niet 

als lid van een groep, en dat betekent dus: wel veiligheidsfouillering maar geen preventieve. 

In bijzondere gevallen dienen wel camera's geplaatst te worden, bijvoorbeeld in het geval 

van bedreiging.  

 



Amsterdam is een grote werkgever in de stad. Kwaliteit van het personeel en 

personeelsbeleid -en daarmee van de dienstverlening aan u- dient voorop te staan. Echte 

diversiteit zit tussen de oren, en wordt niet bepaald door waar je wieg heeft gestaan, maar 

door wat je gedaan hebt en doet en denkt, nadat je die wieg ben uit gekropen. Wel is 

50PLUS Amsterdam ervoor dat sollicitatiebrieven die al te vaak meteen terzijde worden 

gelegd, bijvoorbeeld omdat de sollicitant al wat ouder is, niet alleen om die reden uit de 

selectie blijven. Zie de mens, en niet het vakje waarin je hem/haar zou kunnen douwen.  

 

Over diversiteit gesproken. Dan komt het in de vragenlijsten al snel op religieuze instellingen 

en hun activiteiten. Daarover kan 50PLUS Amsterdam kort zijn: radicalisering en dergelijke 

dienen door de betrokken veiligheidsdiensten in kaart te worden gebracht, een aparte 

gemeentelijke dienst hiervoor in het leven roepen, werd vorig jaar geschiedenis, en niet één 

die nog maar eens herhaald zou moeten worden. Scheiding van kerk en staat. Tenzij die kerk 

zich zodanig manifesteert dat het strafrecht aan de orde dient te komen, maar dat is dus 

zelden vanwege het religieuze aspect van een religie, maar vanwege wat men in het hier en 

nu wil en doet en toe oproept. Om die reden is 50PLUS Amsterdam ook tegen het 

subsidiëren van maatschappelijke activiteiten van religieuze instellingen, tenzij het sociaal 

werk betreft (daklozenopvang, vrouwenopvang e.d.). 

 

Bij de scheiding van kerk en staat hoort ook door bijvoorbeeld politieambtenaren geen 

kledingstukken worden gedragen die geen deel zijn van het uniform. De omgang met de 

overheid is vaak niet vrijwillig, het minste dat de burger mag verwachten is dan dat die 

overheid hem neutraal tegemoet treedt. 

 

Zo is ons de vraag voorgelegd of we vinden dat de gemeente, u dus, dient mee te betalen 

aan studenten- en kunstenaarswoningen. Ik denk dat deze vraag niet zomaar in het 

algemeen te beantwoorden is, en per geval bekeken dient te worden. Vergeet niet dat er 

mensen zijn die al tien of meer jaar op een wachtlijst staan voor een betaalbare woning in 

Amsterdam. Aan de huisvesting van die mensen -vaak met een lager of middeninkomen- 

geeft 50PLUS Amsterdam prioriteit.  

Mooi wonen en bouwen op nieuwe locaties gaat logischerwijs gepaard met groenverlies. 

Waar een huis staat, zal geen gras meer groeien. Het is niet anders, en soms is het zo 



eenvoudig: kies je voor het een, dan is het ander niet meer mogelijk. Groen om de huizen 

heen, dat natuurlijk wel en graag. 

 

Die prioriteit neemt niet weg dat de stad moet ophouden met het wegsaneren van alle 

dingen die Amsterdam zo een leuke stad maken. Denk aan ateliers voor 

(amateur)kunstenaars en kleine podia als het Pianolamuseum. 50PLUS Amsterdam zal zich 

sterk maken voor het behoud van juist die zaken die Amsterdam Amsterdam maken en een 

geweldige stad om in te wonen. Dat betekent niet alle dagen kermis, maar behouden wat 

het behouden waard en niet alleen mikken op grootschalige evenementen en grote 

publiekstrekkers. 

 

Bestuur de stad die er is, en niet der stad die jij je als dictator zou kunnen bouwen. 

 

Het verhogen van de lasten van de burger om welke reden dan ook, dient te worden 

tegengegaan. Een stad is zo welvarend als haar inwoners, en niet als haar bestuur. Minder 

taken, minder bemoeien, minder kosten, het bestuur moet niet steeds naar een ander kijken 

om de rekening te betalen, maar die van haarzelf eens op orde brengen. 

 

Een voorbeeld van je niet moeten bemoeien, is de schoolkeuze van ouders. Uiteraard kiezen 

die naar welke school hun kind gaat en wat er daar al dan niet aan extra's in het lespakket 

komt. Waarom zou een ander dan de ouders dat doen? Kennen die het kind beter, houden 

ze er meer van? Naar alle waarschijnlijkheid is het antwoord 'nee'. Het antwoord op de 

vraag of de gemeente zich hier mee moet bemoeien, is dus ook 'nee'. 

 

Het bestuur moet zich beraden op wat wel en niet een overheidstaak dient te zijn. 

Grondexploitatie is dat niet, laat dat de bewoners van die grond maar doen. Geef hen de 

kans de grond onder hun woning te kopen. 

 

Houd op met uit alles munt te willen slaan. Zo gaan mensen vanzelf het openbaar vervoer 

gebruiken als het echt een goed en fijnmazig (veel haltes dus, en veel lijnen) en betaalbaar 

alternatief is voor de auto. Het Amsterdams bestuur moet eens leren de wortel te gebruiken 



in plaats van steeds naar de wapenstok (binnenstad autovrij, hogere parkeertarieven) te 

grijpen. 

 

Zo maar eens wat gedachten over onderwerpen die we niet expliciet in ons programma 

hebben benoemd. Als gezegd: niet alles is politiek en laten we dat vooral zo houden.  
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