
VERKIEZINGSPROGRAMMA 
50PLUS AMSTERDAM

50PLUS,	  50Min	  en	  50PLUS	  Amsterdam	  

50PLUS	  is	  een	  politieke	  partij	  die	  opkomt	  voor	  de	  belangen	  van	  ouderen	  in	  Nederland.	  
Een	  goed	  en	  waardevast	  pensioen.	  Betaalbare	  en	  levensloopbestendige	  huisvesting.	  
Goede	  zorg.	  Bestrijding	  van	  eenzaamheid,	  o.a.	  door	  makkelijk	  toegankelijk	  openbaar	  
vervoer	  tegen	  een	  zo	  laag	  mogelijke	  prijs.	  Het	  zijn	  maar	  een	  paar	  speerpunten	  waarvoor	  
50PLUS	  zich	  inzet.	  

Maar	  50PLUS	  is	  ook	  een	  partij	  voor	  50Min.	  Voor	  jongeren.	  Want	  ooit	  worden	  die	  oud.	  
Op	  een	  zorgeloze	  oude	  dag	  kun	  je	  je	  niet	  vroeg	  genoeg	  voorbereiden.	  Dat	  begint	  met	  
goed	  onderwijs.	  Met	  een	  baan	  en	  inkomenszekerheid.	  Met	  huisvesting	  voor	  jongeren	  
zodat	  ze	  op	  eigen	  benen	  kunnen	  staan	  en	  niet	  afhankelijk	  blijven	  van	  ouders.	  Met	  geld	  
opzij	  zetten	  voor	  later	  en	  de	  zekerheid	  dat	  je	  geld	  in	  goede	  handen	  is.	  Met	  hulp	  en	  steun	  
als	  het	  in	  het	  leven	  tegen	  zit.	  

50PLUS	   is	   dus	   een	   partij	   die	   zich	   inzet	   voor	   mensen	   van	   alle	   leeftijden.	   Ongeacht	  
herkomst,	   achtergrond,	   opleiding,	   maatschappelijke	   positie	   of	   politieke	   ideologie.	  
50PLUS	   verenigt	   mensen	   die	   zich	   herkennen	   in	   de	   begrippen	   individuele	   vrijheid,	  
sociale	  rechtvaardigheid,	  solidariteit	  en	  maatschappelijke	  verantwoordelijkheid.	  	  

50PLUS	  Amsterdam	  wil	  zich	  onderscheiden	  door	  het	  zoeken	  van	  verbindingen	  tussen	  
generaties.	  Door	  het	  vinden	  van	  leeftijdsloze	  oplossingen	  voor	  leeftijdsloze	  kwesties.	  
Door	  aan	  te	  tonen	  dat	  solidariteit	  en	  samenwerking	  tussen	  jong	  en	  oud	  de	  basis	  is	  voor	  
een	  succesvolle	  samenleving.	  

50PLUS	  in	  Amsterdam	  

“Niemand	  kan	  zich	  beter	  wensen	  dan	  een	  Amsterdammer	  te	  zijn”.	  Wim	  Sonneveld	  zong	  
het	  al	  in	  1962	  in	  het	  lied	  ‘Aan	  de	  Amsterdamse	  grachten’.	  Amsterdam.	  Hoofdstad	  van	  het	  
land.	  Cultureel	  centrum.	  Bron	  van	  creativiteit.	  Magneet	  voor	  paradijsvogels.	  Smeltkroes	  
van	  bijna	  200	  nationaliteiten.	  Multicultureel	  tot	  in	  de	  diepste	  vezels.	  Prachtige	  stad	  met	  
een	  fascinerend	  historisch	  centrum.	  Product	  van	  een	  intense	  geschiedenis	  waarvan	  nog	  
zoveel	  zichtbaar	  en	  tastbaar	  is.	  Een	  inspirerende	  stad	  die	  wereldwijd	  tot	  de	  
verbeelding	  spreekt.	  Niet	  voor	  niets	  trekt	  Amsterdam	  jaarlijks	  miljoenen	  toeristen,	  
zakenlieden,	  avonturiers,	  wetenschappers,	  kunstenaars,	  nieuwe	  inwoners.	  	  

Maar	  naast	  opwindende	  metropool	  is	  de	  stad	  ook	  gewoon	  de	  woonplek	  voor	  de	  
835.000	  inwoners	  en	  de	  werkplek	  voor	  zo’n	  half	  miljoen	  werkende	  Amsterdammers	  en	  
een	  groot	  aantal	  forenzen.	  Die,	  terecht,	  ook	  eisen	  aan	  de	  stad	  stellen.	  Elke	  dag	  zijn	  er	  bij	  
elkaar	  zo’n	  miljoen	  mensen	  die	  rekenen	  op	  betaalbare	  huisvesting,	  op	  onderwijs	  van	  
hoge	  kwaliteit,	  op	  goed	  openbaar	  vervoer,	  op	  parkeerruimte	  voor	  de	  230.000	  auto’s,	  op	  
veiligheid,	  op	  een	  gevarieerd	  cultuuraanbod,	  op	  goede	  sportvoorzieningen,	  op	  schone	  
lucht,	  een	  mooie	  openbare	  ruimte	  en	  allerlei	  vormen	  van	  zorg.	  Dat	  Amsterdam	  daarin	  



succesvol	  is	  blijkt	  wel	  uit	  de	  relatief	  hoge	  waardering	  die	  bewoners	  en	  bezoekers	  
gemiddeld	  geven	  aan	  de	  stad	  of	  hun	  buurt.	  	  

Maar	  zoals	  iedere	  grote	  stad	  kent	  ook	  Amsterdam	  keerzijden	  en	  problemen.	  Armoede,	  
niet	  alleen	  onder	  de	  40.000	  ontvangers	  van	  een	  bijstandsuitkering.	  Exploderende	  
huizenprijzen	  en	  een	  groot	  gebrek	  aan	  middensegment	  huur-‐	  en	  koopwoningen.	  Een	  
sterk	  groeiende	  bevolking,	  maar	  ook	  een	  afnemend	  aandeel	  van	  jongeren	  onder	  de	  20	  
jaar	  en	  30-‐50	  jarigen.	  Een	  wegtrekkende	  middenklasse	  die	  de	  drukte	  en	  onbetaalbare	  
huisvesting	  zat	  is.	  Venetianisering	  van	  de	  binnenstad,	  waar	  hele	  straten	  worden	  
getransformeerd	  tot	  toeristische	  doorgangsroutes	  met	  dito	  winkelaanbod.	  Amsterdam	  
is	  ook	  een	  stad	  waarin	  bijna	  eenderde	  van	  de	  bevolking	  zich	  eenzaam	  voelt	  en	  10%	  van	  
de	  inwoners	  zelfs	  lijdt	  onder	  extreme	  eenzaamheid.	  Amsterdam	  is	  kleurrijk,	  divers,	  
multicultureel,	  internationaal	  en	  kosmopolitisch,	  maar	  ook	  een	  gesegregeerde	  en	  sociaal	  
gelaagde	  stad	  met	  te	  weinig	  dwarsverbanden	  tussen	  de	  sociale	  groepen.	  Er	  is	  relatief	  
hoge	  werkloosheid	  onder	  laagopgeleide	  jongeren	  van	  vooral	  niet-‐Nederlandse	  komaf.	  
En	  een	  uit	  zijn	  voegen	  barstend	  openbaar	  vervoer.	  	  

Amsterdam	  heeft	  een	  onzeker	  perspectief	  voor	  de	  komende	  decennia.	  Volgens	  
sommige	  prognoses	  telt	  de	  stad	  rond	  2030	  een	  miljoen	  inwoners.	  Een	  aantal	  waarop,	  
zeker	  met	  de	  toenemende	  forenzen-‐	  en	  toeristenstromen,	  de	  huidige	  voorzieningen	  niet	  
zijn	  berekend.	  Nieuwe	  inwoners	  brengen	  ook	  nieuwe	  inzichten	  en	  opvattingen.	  Dat	  geeft	  
discussie	  over	  basiswaarden	  en	  cultuurverandering.	  Niet	  zelden	  leidt	  dat	  tot	  onbegrip,	  
onmin,	  spanningen	  of	  erger.	  Het	  Amsterdam	  van	  nu	  is	  niet	  meer	  het	  open,	  vrije,	  
tolerante	  Amsterdam	  van	  dertig,	  veertig	  jaar	  terug.	  En	  het	  Amsterdam	  van	  2050	  zal	  
weer	  substantieel	  anders	  zijn	  dan	  dat	  van	  nu.	  Maar	  de	  basis	  is	  dat	  iedereen	  in	  
Amsterdam	  moet	  kunnen	  zijn	  wie	  hij	  of	  zij	  is	  en	  moet	  kunnen	  denken	  wat	  hij	  of	  zij	  wil.	  
Zonder	  vooroordelen.	  Met	  een	  open	  houding	  naar	  de	  medemens.	  En	  met	  duidelijke	  
grenzen	  aan	  wat	  hier	  niet	  wordt	  getolereerd.	  Het	  ‘Heldhaftig,	  vastberaden	  en	  
barmhartig’	  van	  1946	  gaat	  anno	  nu	  hand	  in	  hand	  met	  ‘vrij,	  open	  en	  
onbevooroordeeld’.	  Het	  vasthouden	  van	  verworven	  vrijheden	  en	  posities	  en	  	  het	  
samenbrengen	  van	  oude	  en	  nieuwe	  inzichten	  en	  belangen	  stelt	  hoge	  eisen	  aan	  de	  
inwoners	  en	  het	  stadsbestuur.	  50PLUS	  Amsterdam	  wil	  daaraan	  graag	  een	  bijdrage	  
leveren.	  

Wat	  wil	  50PLUS	  Amsterdam?	  

Voor	  50PLUS	  Amsterdam	  is	  de	  leidraad	  voor	  de	  Gemeenteraadsverkiezingen	  van	  	  
21	  maart	  2018	  en	  de	  jaren	  daarna	  “Verbinding	  van	  generaties”.	  De	  toetssteen	  voor	  
onze	  standpunten	  is	  steeds:	  draagt	  dit	  bij	  aan	  een	  betere	  samenwerking	  en	  samenleven	  
tussen	  de	  generaties.	  Worden	  oud	  EN	  jong	  er	  beter	  van?	  50PLUS	  Amsterdam	  ziet	  
tegenstellingen	  tussen	  jong	  en	  oud	  als	  kunstmatig	  en	  vooral	  zinloos.	  Politiek	  
meesterwerk	  is	  het	  zoeken	  en	  vinden	  van	  de	  ‘verbinding	  tussen	  de	  generaties’.	  Iedereen	  
die	  jong	  is	  wordt	  oud	  en	  iedereen	  die	  oud	  is	  was	  ooit	  jong.	  Jong	  kan	  leren	  van	  de	  
ervaring	  van	  ouderen	  en	  ouderen	  kunnen	  leren	  van	  de	  nieuwe	  inzichten	  van	  jongeren.	  
Jong	  kan	  zijn	  voordeel	  doen	  met	  de	  wijsheid	  van	  oud.	  Oud	  met	  de	  inspiratie	  van	  jong.	  
Jong	  heeft	  oud	  nodig	  voor	  materiële	  zekerheid.	  Oud	  heeft	  jong	  nodig	  voor	  mantelzorg	  en	  
veiligheid.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  het	  inzicht	  doorbreekt	  dat	  iedereen	  wat	  te	  winnen	  heeft	  
bij	  het	  slechten	  van	  leeftijden.	  Dit	  is	  voor	  50PLUS	  Amsterdam	  de	  leidraad.	  



	  
	  
De	  vijf	  thema’s	  van	  50PLUS	  Amsterdam	  
	  
50PLUS	  Amsterdam	  zal	  geen	  discussie	  over	  welk	  vraagstuk	  dan	  ook	  uit	  de	  weg	  gaan.	  
Veiligheid,	  goede	  zorg,	  betaalbare	  huisvesting,	  fijnmazig	  openbaar	  vervoer,	  goed	  
onderwijs,	  een	  gevarieerd	  cultuuraanbod,	  schone	  lucht,	  duurzaamheid,	  lage	  lokale	  
lasten,	  integratie.	  50PLUS	  zal	  zich	  laten	  horen.	  	  
Maar	  50PLUS	  Amsterdam	  wil	  zich	  ook	  onderscheiden.	  Met	  de	  vijf	  speerpunten	  
	  
ZELFSTANDIG	  
ZEKER	  
SOCIAAL	  
GELD	  
TOEKOMST	  
	  
	  
Zelfstandig	  
Zelfstandig	  is	  een	  kernwaarde	  voor	  ieder	  individu.	  Op	  eigen	  benen	  kunnen	  staan.	  Niet	  
afhankelijk	  zijn.	  Je	  eigen	  geld	  hebben.	  De	  straat	  op	  kunnen.	  Deelnemen.	  Ieders	  gevoel	  
voor	  eigenwaarde	  staat	  of	  valt	  met	  zelfstandigheid.	  Hoofdpunten	  zijn:	  geld	  en	  wonen	  
Daarom	  wil	  50PLUS	  Amsterdam:	  

-‐ Het	  complexe	  stelsel	  van	  uitkeringen,	  toeslagen,	  belastingregelingen,	  kortingen,	  
vrijstellingen,	  gratis	  doelgroepvoorzieningen,	  voedselbanken	  en	  
armoedesubsidies	  vereenvoudigen.	  Bureaucratie,	  controle	  en	  wantrouwen	  
tegenover	  de	  burgers	  kost	  vaak	  meer	  dan	  snelle	  hulp,	  waar	  sommigen	  helaas	  
misbruik	  van	  maken.	  Het	  is	  een	  gemeentelijke	  taak	  te	  zorgen	  dat	  mensen	  niet	  in	  
de	  goot	  belanden.	  Maar	  niet	  om	  de	  mensen	  een	  prettig	  leven	  te	  bezorgen.	  Dat	  
regel	  je	  zelf.	  	  

-‐ Grootschalige	  projecten	  voor	  jongerenhuisvesting,	  al	  dan	  niet	  in	  combinatie	  met	  
ouderenhuisvesting.	  50PLUS	  wil	  bij	  ieder	  huisvestingsproject	  waar	  de	  gemeente	  
mee	  te	  maken	  heeft	  een	  grondige	  toets	  naar	  levensloopbestendigheid.	  

-‐ Vrij	  baan	  voor	  mantelzorg.	  Zoals	  vergunningvrije	  aanbouwen	  aan	  huis	  of	  huisje	  
in	  de	  tuin	  voor	  familie	  die	  hulp	  nodig	  heeft.	  	  

-‐ Geen	  dakloze	  op	  de	  Amsterdamse	  straten.	  
	  
	  
Zeker	  
Zeker	  is	  zelfstandigheid	  op	  langere	  termijn.	  Een	  prettig	  vooruitzicht	  hebben.	  
Inkomenszekerheid.	  Een	  baan.	  Niet	  bang	  hoeven	  zijn.	  Zekerheid	  geeft	  vrijheid.	  En	  
vrijheid	  is	  het	  hoogste	  goed.	  Voor	  iedereen.	  
Daarom	  wil	  50PLUS	  Amsterdam:	  

-‐ Een	  forse	  daling	  van	  de	  werkloosheid	  onder	  allochtone	  jongeren	  door	  ze	  te	  
koppelen	  aan	  geslaagde	  rolmodellen.	  Goed	  voorbeeld	  doet	  goed	  volgen.	  

-‐ Leren	  van	  de	  Chinezen,	  de	  Hongaren	  en	  de	  Surinamers.	  De	  Chinezen	  
integreerden	  moeiteloos	  in	  Nederland	  omdat	  ze	  ondernemend	  waren.	  De	  
Hongaren	  omdat	  ze	  gestudeerd	  hadden.	  De	  Surinamers	  omdat	  ze	  de	  taal	  spraken.	  
Ondernemerschap,	  goed	  onderwijs	  en	  de	  taal	  leren	  zijn	  cruciaal.	  Weg	  dus	  met	  de	  



buitenlandstalige	  folders.	  Weg	  met	  slechte	  scholen.	  Weg	  met	  hindernissen	  voor	  
ondernemers.	  

-‐ De	  erfpacht	  in	  Amsterdam	  afschaffen.	  Erfpacht	  holt	  bezit	  uit.	  Een	  erfpachter	  is	  
een	  horige.	  Dat	  past	  niet	  in	  deze	  tijd.	  

-‐ Een	  drastisch	  hoger	  oplossingspercentage	  van	  misdrijven.	  
	  
	  
Sociaal	  
Sociaal	  is	  een	  zwaar	  misbruikt	  woord.	  Onder	  de	  vlag	  ‘sociaal’	  is	  veel	  ellende	  aangericht.	  
50PLUS	  wil	  ‘sociaal’	  weer	  echte	  inhoud	  geven.	  Sociaal	  is	  meedoen,	  erbij	  horen,	  je	  niet	  
minderwaardig	  voelen,	  geholpen	  worden	  als	  het	  nodig	  is,	  niet	  eenzaam	  zijn.	  Sociaal	  is	  
rekening	  houden	  met	  een	  ander.	  Sociaal	  is	  je	  inzetten	  voor	  de	  samenleving.	  Niet	  alleen	  
voor	  jezelf	  bezig	  zijn.	  Sociaal	  is	  een	  lifestyle.	  Sociaal	  zou	  een	  hype	  moeten	  zijn.	  
Daarom	  wil	  50PLUS	  Amsterdam:	  

-‐ Samenwerking	  tussen	  generaties	  wordt	  een	  speerpunt	  van	  Amsterdams	  beleid	  
-‐ Dat	  80.000	  Amsterdammers	  zich	  ‘extreem	  eenzaam’	  voelen	  is	  een	  schandaal.	  Hier	  

komen	  concrete	  maatregelen	  met	  een	  concrete	  uitkomst.	  Kwantitatief	  en	  
meetbaar.	  Eenzaamheid	  is	  geen	  exclusief	  ouderenprobleem.	  Ook	  onder	  jongeren	  
komt	  het	  veel	  voor.	  

-‐ Er	  komt	  een	  maatschappelijk	  verzet	  tegen	  asociaal	  gedrag.	  Een	  campagne	  waarin	  
duidelijk	  wordt	  gemaakt	  dat	  aso-‐gedrag	  niet	  stoer	  is,	  maar	  dom	  en	  hinderlijk.	  	  
Waardoor	  de	  aso	  zich	  een	  sukkel	  gaat	  voelen.	  Denk	  aan	  luiddruchtig	  bellen	  met	  
de	  mobiele	  telefoon	  in	  de	  publieke	  ruimte.	  	  

-‐ Amsterdam	  maakt	  serieus	  werk	  van	  een	  ‘dementievriendelijke	  samenleving’.	  In	  
Amsterdam–Zuid	  is	  geëxperimenteerd	  met	  een	  wandel/boodschappenroute.	  Dat	  
kan	  heel	  eenvoudig	  in	  de	  hele	  stad	  worden	  toegepast.	  Zoals	  ook	  ooit	  op	  iedere	  
hoek	  van	  de	  straat	  opritten	  voor	  rolstoelgebruikers	  werden	  geplaatst.	  

	  
	  

Geld	  
De	  Amsterdamse	  begroting	  beloopt	  grofweg	  zes	  miljard	  euro.	  Dat	  is	  veel	  geld	  dat	  
grotendeels	  door	  de	  belastingbetalers	  wordt	  opgebracht.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  daarop	  
een	  goede	  democratische	  controle	  plaatsvindt	  en	  dat	  misstanden	  aan	  het	  licht	  worden	  
gebracht.	  Daarom	  wil	  50PLUS	  Amsterdam:	  

-‐ Totale	  openheid	  over	  de	  gemeentelijke	  inkomsten	  en	  uitgaven	  in	  een	  voor	  
iedereen	  begrijpelijke	  vorm.	  	  

-‐ Openbare	  toegankelijkheid	  van	  de	  gemeentelijke	  bank-‐	  en	  aanverwante	  
rekeningen	  zodat	  eenieder	  kan	  zien	  waaraan	  geld	  is	  besteed.	  

-‐ Jaarlijkse	  in	  voor	  iedereen	  begrijpelijke	  taal	  gestelde	  controle	  door	  een	  
onafhankelijke	  instantie	  over	  de	  juistheid	  en	  doelmatigheid	  van	  de	  uitgaven	  

-‐ Lage	  lokale	  lasten.	  
-‐ Jaarlijkse	  check	  of	  er	  geld	  terug	  kan	  naar	  de	  belastingbetalers	  en	  antwoord	  op	  de	  

vraag:	  waarom	  niet	  (nu)?	  
	  
	  
Toekomst	  
De	  toekomst	  van	  Amsterdam	  is,	  uiteraard,	  ongewis.	  Het	  korte	  termijn	  perspectief	  is	  
zonnig.	  Althans	  in	  economische	  zin.	  Meer	  banen,	  meer	  mensen,	  meer	  bezoekers,	  meer	  
geld.	  Grote(re)	  uitdagingen	  liggen	  er	  op	  twee	  gebieden:	  de	  stormachtige	  bevolkingsgroei	  



en	  daarmee	  een	  toenemende	  beroep	  op	  allerhande	  voorzieningen	  en	  de	  sociale	  cohesie	  
in	  een	  lokale	  samenleving	  die	  complexer	  wordt	  door	  de	  groeiende	  instroom	  van	  mensen	  
uit	  andere	  culturen.	  
	  	  
Daarom	  wil	  50PLUS	  Amsterdam:	  

-‐ Serieus	  werk	  maken	  van	  de	  ‘Metropoolregio	  Amsterdam’.	  De	  huidige	  schaal	  van	  
de	  stad	  is	  te	  klein	  voor	  de	  komende	  groei.	  De	  bestuurlijke	  complexiteit	  moet	  
worden	  beperkt	  door	  het	  oprichten	  van	  een	  grotere	  bestuurslaag	  met	  glashelder	  
omschreven	  bevoegdheden	  en	  verantwoordelijkheden	  en	  een	  serieuze	  
democratische	  controle.	  Geen	  spaghetti	  van	  samenwerkingsverbanden	  waarin	  
alleen	  insiders	  de	  weg	  kennen.	  

-‐ Een	  schaduwparlement	  met	  vertegenwoordigers	  uit	  alle	  lagen	  en	  segmenten	  van	  
de	  bevolking,	  dat	  niet	  gehinderd	  door	  de	  beperkingen	  van	  de	  Gemeenteraad	  vrij	  
discussieert	  over	  problemen,	  knelpunten	  en	  oplossingen	  en	  daarmee	  een	  
onmisbare	  adviseursrol	  gaat	  spelen	  voor	  de	  ‘echte’	  Gemeenteraad.	  Daarin	  zal	  de	  
verbinding	  van	  jong	  en	  oud	  een	  leidend	  beginsel	  zijn.	  	  

-‐ De	  burgemeester	  van	  Amsterdam	  en	  de	  wethouder	  van	  Economische	  Zaken	  
belasten	  met	  het	  speerpunt	  ‘spreiding	  van	  toerisme	  over	  de	  stad,	  de	  regio	  en	  het	  
land’.	  Met	  afrekenbare	  doelstellingen	  en	  een	  concreet	  tijdspad.	  50PLUS	  
Amsterdam	  heeft	  niets	  tegen	  toeristen	  en	  de	  bijbehorende	  ‘industrie’,	  maar	  wil	  
voorkomen	  dat	  Amsterdammers	  zich	  gast	  in	  hun	  eigen	  (binnen)stad	  gaan	  voelen.	  	  


