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1 Voorwoord politiek leider Farid Azarkan
Op woensdag 16 maart 2022 gaan we naar de

Het is daarom van groot belang dat jij op 16 maart

stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

2022 gaat stemmen op een partij die de juiste

Deze verkiezingen zijn van groot belang voor

oplossingen heeft voor jouw gemeente.

Nederland en voor jou. Jij hebt dan de mogelijkheid
om ervoor te zorgen dat jouw gemeente er is voor

DENK wil een gemeente die werkt voor iedereen.

iedereen.

Daarom is gelijke kansen voor alle Nederlanders de
hoofdinzet van DENK bij deze verkiezingen.

De gemeente is namelijk de overheid waar wij het

Daar zal DENK voor strijden.

meeste mee te maken hebben. Of het nou gaat om
een veilige buurt, om een schone straat, of om een

Wij zullen strijden voor gelijke kansen op een

betaalbaar huis; jouw gemeente beslist hierover.

woning. Wij willen dat gemeenten stoppen met het
uithollen van de sociale sector en meer betaalbare
woningen bouwen.

Voorwoord politiek leider Farid Azarkan 5

Wij zullen strijden voor gelijke kansen op goed
onderwijs. Daarom moeten gemeenten meer
investeren in het onderwijsachterstandenbeleid.

Wij zullen strijden tegen discriminatie en racisme.
Ook gemeenten moeten meer maatregelen nemen
om ervoor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten.

Ik roep jou op om samen met DENK te strijden voor
gelijke kansen. Voor een gemeente die werkt voor
iedereen.

Stem op 16 maart 2022 op DENK!

Farid Azarkan
Politiek Leider DENK
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2 Voorwoord lijsttrekker DENK Amersfoort
Beste inwoner van Amersfoort,
Ik heb mij de afgelopen raadsperiode dag in dag uit met passie
mogen inzetten voor onze stad en voor onze inwoners. Ik heb met
DENK politiek bedreven vanuit sociaal rechtvaardige principes en
daarbij de bewoners en de problematiek in de stad altijd centraal
gesteld. Dit heeft geresulteerd in talloze successen waarbij we
geschiedenis hebben geschreven.

Inclusiviteit
Wij hebben ons ingezet voor een inclusievere Amersfoort waarin
iedereen mee kan doen en waarin iedereen dezelfde kansen
heeft. Dankzij ons is zwarte piet tegenwoordig piet en staan
we vanaf nu in Amersfoort jaarlijks stil bij de herdenking van
Keti Koti. Wij hebben ook gezorgd voor eerlijkere kansen op de
woningmarkt, door een topprioriteit te maken van de aanpak van
woningmarktdiscriminatie. Wij hebben in Amersfoort de jaarlijkse
kindervragenuur geïntroduceerd om kinderen vroeg te betrekken bij
de politiek en te luisteren naar de vragen waar zij mee zitten.

Als Amersfoort goed genoeg is om in te leven, dan is het ook zeker
goed genoeg om er begraven te worden. DENK Amersfoort heeft
in samenwerking met o.a. religieuze instellingen eeuwigdurende
grafrust mogelijk gemaakt voor een ieder die dat wil.

Wonen
De afgelopen vier jaar hebben wij ons ook hard gemaakt voor meer
betaalbare woningen. Wij hebben ervoor gezorgd dat er meer en
sneller woningen zijn gebouwd, door gebruik te maken van tijdelijke
snel plaatsbare prefab woningen. Wij hebben ervoor gezorgd dat
er voor het eerst in twintig jaar meer standplaatsen gecreëerd gaan
worden voor de woonwagenbewoners. Wij hebben ons ook hard
gemaakt voor een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen
en het invoeren van een algehele opkoopbescherming tegen
beleggers, ter bescherming van starters op de woningmarkt.
Dankzij ons komen bewoners met een stadsvernieuwingsurgentie
nu ook direct in aanmerking voor een nieuwbouwwoning.

Leefbaarheid en duurzaamheid
Wij hebben de afvalproblematiek in de stad vaak aan de kaak
gesteld en zullen dat blijven doen voor de komende raadsperiode.
Wij hebben ons ingezet voor leefbare wijken waarin wij de veiligheid
voor fietsers en voetgangers onder de aandacht hebben gebracht.
Dankzij ons zal bijvoorbeeld het Neptunusplein op de schop gaan,
zodat onder andere de veiligheid in het verkeer drastisch verbeterd

Voorwoord lijsttrekker 7

zal worden. Wij hebben ons ingezet voor een rookvrije generatie
door alle bushokjes in Amersfoort en het terrein van het stadhuis
rookvrij te verklaren. Het allereerste zonneveld in Amersfoort aan de
maatweg, is dankzij ons een ecologisch zonneveld geworden.

Stem voor verandering. Stem voor een eerlijker en rechtvaardiger
Amersfoort. Stem 14, 15 of 16 maart DENK Amersfoort.
Tahsin Bülbül
Lijsttrekker DENK Amersfoort

Wij hebben zoals u kunt zien, niet stilgestaan. Het was onze eerste
raadsperiode en dat viel nergens aan te merken. Wij hebben
geweldige resultaten geboekt. Daar ben ik trots op, maar wij zijn
nog niet klaar.
DENK Amersfoort wil de komende periode doorpakken. Wij
willen de verwaarlozing van gemeentelijke taken aanpakken om
Amersfoort weer een sociaal leefbare stad te maken, vooral nu de
coronacrisis laat zien dat de rekening op dit moment onevenredig bij
de meest kwetsbaren wordt neergelegd. Veel mensen in onze stad
vechten elke dag om rond te komen en dat moet anders.
Wat DENK betreft blijven wij ons vanuit onze idealen inzetten voor
een eerlijkere samenleving met meer betaalbare woningen, waarin
wij voorop lopen als het gaat om armoedebestrijding en goed
toegankelijk onderwijs.
De stad snakt naar een ander sociaal geluid en wij hebben in de
afgelopen jaren laten zien wat wij waard zijn. Het is nu aan jou om
te kiezen. Nieuwe uitdagingen en omstandigheden vragen om
politiek waar wij ook verantwoordelijkheid moeten nemen. Vanuit
vertrouwen en verbinding. Het is tijd voor de volgende fase.

Tahs
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3 Gelijke kansen voor iedereen
DENK strijdt iedere dag voor gelijke kansen voor alle Nederlanders. Het kan niet meer
zo zijn dat mensen worden afgerekend op hun afkomst, hun religie, hun huidskleur, hun
geslacht of op welk kenmerk dan ook. DENK staat dan ook voor een gemeente die meer
investeert in de bestrijding van discriminatie: van preventie tot aan straf.
De gemeente moet daarom meer
voorlichtingscampagnes tegen discriminatie
gaan houden. Wij willen investeren in
laagdrempelige meldingsmogelijkheden
en er gaat meer geld naar de gemeentelijke
antidiscriminatievoorziening.
De gemeente verbetert de handhaving met
mystery guest onderzoek en maakt afspraken
met de politie om discriminatiebestrijding een
topprioriteit te maken. Er komt een wethouder
discriminatiebestrijding en een gemeentelijke
coördinator tegen discriminatie.

De gemeente laat het goede voorbeeld zien.
Er komen quota om de gemeente representatief te maken. Met discriminerende bedrijven
werkt de gemeente nooit meer samen. Bij
aanbestedingen wordt een gedeelte van
het budget ingezet om voorkeur te geven
aan organisaties die diversiteit bevorderen.
De gemeente licht de eigen organisatie,
de algoritmes en de fraudebestrijding
door op discriminatie. Ambtenaren krijgen
diversiteitstraining. De gemeente houdt in
het antidiscriminatiebeleid aandacht voor
specifieke vormen van haat, zoals afrofobie,
antisemitisme, moslimhaat en homohaat.

Voor DENK is de gemeente de frontlijn van
de strijd voor gelijke kansen. De wijk waar
iemand opgroeit bepaalt nog te veel wat
iemand kan worden. DENK staat daarom voor
meer investeringen in wijken die achterop zijn
gebleven. Er komt een gemeentelijk deltaplan
gelijke kansen, dat de opeenstapeling van
kansenongelijkheid voor inwoners wegneemt.

Gelijke kansen voor iedereen 9

DENK realiseert gelijke kansen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Het inzetten van ‘mysterie guests’ om discriminatie op de woningmarkt,
arbeidsmarkt en binnen de uitgaanssector, tegen te gaan.

• De gemeente spant zich maximaal in om in samenspraak met het
Samenwerkingsverband van Amersfoortse Moskeeën, een Islamitische
begraafplaats te realiseren binnen of rondom de grenzen van

• Er komt een centraal aanmeldsysteem voor basisscholen om het

Amersfoort.

aanmelden van leerlingen te reguleren en segregatie tegen te gaan.
• De gemeente maakt mogelijk dat Amersfoorters kosteloos hun naam
• De gemeente draagt diversiteit en inclusie uit door ook haar
handhavers en toezichthouders toe te staan om godsdienstige of

kunnen wijzigen wanneer zij dit willen omdat hun achternaam een link
heeft met het slavernijverleden.

levensbeschouwelijke uitingen zichtbaar te dragen.
• Bij besluitvormingstrajecten rondom openbaar vervoer, ruimtelijke
• Een loket voor het antidiscriminatiebureau ART.1 Midden-Nederland in
het gemeentehuis.

ordening, woningbouw en toegankelijkheid van de openbare ruimte
neemt de Gemeente Amersfoort de belangen van inwoners met een
beperking nadrukkelijk mee.

• Scholen in Amersfoort krijgen voorlichtingspakketten om leerlingen te
informeren over discriminatie, migratie en kolonisatie.

• De gemeente stelt een actieplan op voor het bevorderen van diversiteit
en inclusie binnen de eigen organisatie, waarbij voldoende aandacht is
voor de hogere bestuurslagen.
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4 Betaalbaar wonen voor iedereen
De woningmarktcrisis heeft invloed op iedereen. Er is een enorm tekort aan woningen.
De betaalbaarheid van huizen staat onder druk. Mensen merken aan het einde van elke
maand elke keer weer de gevolgen van de torenhoge huren.
Betaalbaar wonen is voor DENK dan ook een
topprioriteit. Dat begint met het behouden van
de huidige voorraad van goede betaalbare
woningen. Sloopprojecten en doorgeslagen
gentrificatie worden aan banden gelegd. Er
gaat meer geld naar het onderhoud van sociale
huurwoningen.
Bij bouwprojecten wil DENK dat de nadruk
komt te liggen op sociale huurwoningen
en middenhuur. De gemeente maakt bij
bouwprojecten afspraken met ontwikkelaars
om huren voor langere tijd betaalbaar te
houden. Bij bouwprojecten in het hogere
segment komt ook sociale huur. Gemengd
bouwen is dan ook het uitgangspunt.

Om mensen te beschermen tegen exorbitante
huurstijgingen en slechte verhuurders zet de
gemeente huurcoaches in voor laagdrempelige
huurderondersteuning. In wijken waar slecht
verhuurderschap een groot probleem is, voert
de gemeente een verhuurdersvergunning
in waarmee slechte verhuurders worden
geweerd.
De gemeente neemt maatregelen tegen
speculanten die de prijs opdrijven en woningen
onbetaalbaar maken. Opkoopbescherming
en een zelfbewoningsplicht worden zo breed
mogelijk ingevoerd.

De gemeente voert harde maatregelen in om
discriminatie op de woningmarkt te bestrijden.
Met mystery guest onderzoek worden
discriminerende makelaars opgespoord.
De gemeente zet ook in op meer passend
woningaanbod voor statushouders, ouderen,
mensen met een beperking en studenten.
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DENK realiseert betaalbaar wonen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• DENK Amersfoort spant zich maximaal in voor het behoud van sociale
huurwoningen in de buurt Jericho.

• DENK Amersfoort is grote voorstander van hoogbouw om de
woningnood tegen te gaan. De ruimte in de hoogbouwvisie moet
maximaal worden benut.

• De gemeente past het instrument opkoopbescherming toe om
beleggers op de Amersfoortse woningmarkt te weren.

• Woningzoekenden kunnen 75 procent van hun inschrijftijd behouden
na het accepteren van een sociale huurwoning via woningnet.

• De gemeente geeft voorrang aan eigen inwoners bij toekenning van
sociale nieuwbouwwoningen.

• De gemeente onderzoekt of huurkoop (renteloos woning kopen) een
lokale oplossing kan bieden voor de doorstroming op de woningmarkt.

• De gemeente zorgt voor de bouw van extra sociale koopwoningen door
hiervoor in de bestemmingsplannen een norm van 20% te hanteren.

• De gemeente zorgt ervoor dat er meer standplaatsen voor woonwagens
worden gerealiseerd. Woonwagenbewoners moeten de mogelijkheid

• De gemeente creëert voldoende parkeergelegenheden bij

krijgen om hun eigen identiteit en cultuur te behouden.

nieuwbouwprojecten.
• De gemeente houdt bij nieuwbouwprojecten rekening met meer ruime
• De gemeente creëert meer sociale koopwoningen door gebruik te
maken van het instrument Koopgarant.

gezinswoningen van minimaal 80 m2 voor gezinnen met meer dan
twee kinderen.
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5 Werk en Inkomen voor iedereen
Een zekere baan voor een goed loon moet voor iedereen bereikbaar zijn. De gemeente
heeft bij DENK een belangrijke taak om dit te stimuleren. Voor diegenen die, met of
zonder werk, in armoede terecht zijn gekomen, wil DENK dat de gemeente solidair is.
DENK accepteert geen armoede in onze gemeente.
De gemeente maakt van het stimuleren van
werkgelegenheid een grotere prioriteit. Door
meer in te zeten op akkoorden met scholen en
werkgevers, en door te investeren in scholing
en begeleiding van mensen zonder baan.
Wij willen dat mensen (meer) kunnen
bijverdienen in de bijstand en dat bij de
gemeentelijke organisatie meer vaste banen
komen. De gemeente stuurt bij aanbestedingen
en subsidies strenger op returns on investment
in de vorm van vaste banen voor inwoners van
de gemeente. Ook biedt de gemeente meer
leerwerkplekken aan.

De gemeente investeert in ambitieuze
regelingen om armoede tegen te gaan.
Er komt een wethouder die zich alleen richt
op armoedebestrijding. De inkomensgrens
voor armoederegelingen wordt waar mogelijk
opgehoogd en kwijtscheldingen worden
behouden of uitgebreid. Maatschappelijke
initiatieven tegen armoede krijgen meer
middelen. Armoederegelingen in de vorm
van bijzondere bijstand worden uitgebreid en
worden zo veel mogelijk geldelijk uitgekeerd.
De gemeente koopt schulden van kwetsbare
gezinnen op en stelt een harde doelstelling in
om kinderarmoede tegen te gaan.

De gemeente stelt zichzelf sociaal op.
Als schuldeiser heeft de gemeente oog voor
de noden van haar inwoners en de gemeente
weert malafide incassobureaus. De gemeente
maakt werk van de bestrijding van fraude, maar
stelt het belang van mensen voorop. Keihard
en hardvochtig optreden in fraudebestrijding
wordt uitgebannen. De gemeente licht
de fraudebestrijding door op hardheid en
respecteert de privacy van mensen.

Werk en Inkomen voor iedereen 13

DENK realiseert werk en inkomen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• De kostendelersnorm wordt afgeschaft, waardoor bijstandsgerechtigde

• Ouders waarvan het (gezins)inkomen niet hoger is dan 150% van de

ouders niet de dupe worden van thuiswonende kinderen die

bijstandsnorm kunnen de komende jaren aanspraak blijven maken op

bijvoorbeeld vanwege de woningnood niet uit huis kunnen.

een kinder kleding voucher.

• De gemeente zorgt voor gratis ontbijt op scholen zodat leerlingen niet
meer met een lege maag in de klas zitten.

• De gemeente stelt de menselijke maat voorop in het bijstandsbeleid.
Het bijstandsbeleid dient uit te gaan van een positief mensbeeld: de

• Binnen re-integratie trajecten vanuit de gemeente is er aandacht voor
omscholing naar sectoren met tekorten zoals de zorg en het onderwijs.

• De gemeente zorgt voor betere ondersteuning van daklozen als het
gaat om werk en inkomen, re-integratie en begeleiding.

bijstandsgerechtigde is niet een potentiële fraudeur die met achterdocht
behandeld moet worden, maar heeft recht op een uitkering om in zijn

• De gemeente geeft het goede voorbeeld door het bieden van voldoende

of haar levensonderhoud te voorzien én verdient een menswaardige

stageplekken en werkervaringsplekken voor studenten, jongeren,

behandeling.

ouderen en mensen met een beperking.

• Bijstandsgerechtigden in Amersfoort mogen 100% van hun inkomsten
uit werk houden bovenop hun uitkering, met een maximum van €221,per maand.
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6 Onderwijs en Zorg voor iedereen
Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van onze gemeente. Iedere inwoner van onze
gemeente moet de mogelijkheid krijgen om met goed onderwijs alles uit zijn of haar leven te halen.
De gemeente is primair verantwoordelijk voor
goede onderwijshuisvesting. DENK wil dat
er meer ingezet wordt op kwalitatief goede
schoolgebouwen, met goede ventilatie en een
fijn schoolplein. Hier worden middelen voor
vrijgemaakt. De gemeente gaat faciliterend
te werk in het realiseren van huisvesting voor
nieuwe scholen. DENK staat pal voor het
bijzonder onderwijs en wil dat de gemeente
voorziet in de groeiende behoefte aan
islamitisch onderwijs.

Het lerarentekort en kansenongelijkheid zijn
de grootste uitdagingen voor het onderwijs.
DENK staat voor een gemeente die ambitieuze
maatregelen neemt om het lerarentekort tegen
te gaan. Dit kan door leraren eerder een
woning in de gemeente aan te bieden of door
lerarenopleidingen (deels) te vergoeden.
De gemeente gaat kansenongelijkheid in het
onderwijs te lijf door meer te investeren in het
onderwijs-achterstandenbeleid. Jongeren die
moeite hebben om een stageplaats te vinden
en daardoor op achterstand dreigen te raken,
krijgen ondersteuning van de gemeente.

Liefdevolle zorg moet een basisvoorziening
zijn voor iedereen in de gemeente. Inkomensverschillen mogen niet meer bijdragen aan
verschillen in gezondheid. De gemeente
biedt een betaalbare zorgverzekering aan
voor mensen in armoede. Voor welzijnswerk
en ouderenzorg wordt voldoende geld
uitgetrokken. Laagdrempelige zorg in de wijk
wordt ondersteund.
De gemeente moet als doel hebben dat zorg
aansluit bij de behoeften van mensen. Er komt
daarom meer aandacht voor cultuur sensitieve
zorg en cultuur sensitieve verzorgingshuizen.

Onderwijs en Zorg voor iedereen 15

DENK realiseert onderwijs en zorg voor iedereen met de volgende maatregelen:
• De gemeente zorgt voor voldoende studieplekken die volstaan zowel in
bereikbaarheid als studieomgeving en openingstijden.

• De gemeente zorgt ervoor dat bijles en huiswerkbegeleiding ook
toegankelijk wordt voor inwoners met lagere inkomens.

• De gemeente maakt het tegengaan van onderadvisering een
topprioriteit, om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan.

• De gemeente maakt het aantrekkelijk voor leraren om in Amersfoort
te wonen en werken. Zo krijgen leraren voorrang op een woning bij
nieuwbouwprojecten in Amersfoort.

• De gemeente stelt een plan op voor de aanpak en preventie van de
toenemende (psychische) gezondheidsproblemen onder jongeren.

• In Amersfoort wordt het zorgaanbod passend aan de behoeften van
specifieke doelgroepen en culturen van onze inwoners.

• De gemeente realiseert veiligere fietsroutes naar scholen, zodat
kinderen makkelijk en veilig zelf naar school kunnen fietsen.

• DENK Amersfoort wil een stagegarantie voor Amersfoortse jongeren.
De gemeente stelt samen met scholen hiervoor een integraal actieplan

• De gemeente gaat met scholen in gesprek om een actieplan op te

op met organisaties.

stellen om online shaming onder de aandacht te brengen en tegen te
gaan onder jongeren.

• DENK Amersfoort staat voor behoud van onderwijsvrijheid (joods,
islamitisch, christelijk, etc.) binnen zowel het basis als voortgezet

• Scholen in Amersfoort stellen prikkelvrije stilteruimtes beschikbaar voor
leerlingen en medewerkers.

onderwijs.
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7 Veiligheid en Buitenruimte voor iedereen
Veiligheid is de kerntaak van de overheid. Iedereen in onze gemeente moet veilig kunnen
leven in zijn of haar buurt. DENK gelooft hierbij in een gezonde balans tussen preventie
en repressie. DENK wil dat de gemeente meer inzet op preventie. Dit wordt gedaan door
mensen te begeleiden en perspectief te bieden. Hier komen meer middelen voor.
Preventief fouilleren wordt opgeschort. BOA’s
worden uitgerust met bodycams, krijgen
meer training in bejegening en krijgen geen
geweldsmiddelen. DENK wil specifieke
veiligheidsmaatregelen voor religieuze
instellingen, in het bijzonder voor moskeeën.
DENK is kritisch op de landelijke
coronamaatregelen. Waar mogelijk
schort de gemeente de handhaving van
buitenproportionele coronamaatregelen op.
De gemeente draagt zorg voor een schone
en groene buitenruimte. In versteende wijken
wordt ingezet op vergroening. Er is een
gemeentelijke groennorm om iedereen in
nabijheid van het eigen huis groen te bieden.
In hoogwaardig groen wordt in de regel niet

gebouwd. Vergroening wordt intensief ingezet
voor klimaatadaptatie.
Een schone gemeente is voor DENK
topprioriteit. Er wordt meer geïnvesteerd in de
schoonmaakdiensten en de vuilophaaldienst.
De diensten werken efficiënter met bijvoorbeeld
vulgraadmeters. De gemeente past nudging toe
om inwoners tot schoner gedrag te bewegen.
In vuile wijken wordt vaker opgehaald en meer
opgeruimd. Er wordt ingezet op handhaving
tegen vervuilers. De kwijtschelding voor de
afvalstoffenheffing wordt zo hoog mogelijk voor
mensen in armoede.

Voor DENK is de gemeente de frontlijn van
de strijd voor gelijke kansen. De wijk waar
iemand opgroeit bepaalt nog te veel wat
iemand kan worden. DENK staat daarom voor
meer investeringen in wijken die achterop zijn
gebleven. Er komt een gemeentelijk deltaplan
gelijke kansen, dat de opeenstapeling van
kansenongelijkheid voor inwoners wegneemt.

Veiligheid en Buitenruimte voor iedereen 17

DENK realiseert veiligheid en buitenruimte voor iedereen met de volgende maatregelen:
• De fiets is een belangrijk vervoersmiddel. Daarom dient de gemeente
zorg te dragen voor veilige fietspaden.

• De gemeente stimuleert dat braakliggend grond tijdelijk beschikbaar
wordt gesteld aan inwoners, zodat zij deze stukken creatief kunnen
gebruiken en kunnen vergroenen. DENK Amersfoort moedigt

• De gemeente gaat met prioriteit onveilige verkeerssituaties aanpakken.
H De prioriteit komt te liggen bij de verkeersproblemen rondom het

initiatieven zoals het Postzegelpark Leusderweg aan, waarbij inwoners
braakliggend grond creatief inrichten.

Neptunusplein, Kruispunt in het Hogekwartier bij Zwembad Amerena
en de rotonde bij het Eemplein.

• Aanbieders van deelmobiliteit moeten met vaste eigen parkeerplaatsen
verspreid over de stad werken. Dit is nodig om de veiligheid op straat te

• DENK Amersfoort wil het pasjessysteem voor ondergrondse

bevorderen en het straatbeeld te verbeteren.

afvalcontainers afschaffen. Hierdoor worden de afvalcontainers
toegankelijker en wordt het voor iedereen gemakkelijker om afval weg
te gooien.

• DENK Amersfoort wil het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door
voldoende laadpalen beschikbaar te stellen. Echter, mag dit niet ten
koste gaan van de al schaarse reguliere parkeerplaatsen.

• De gemeente gaat de handen uit de mouwen steken om de
afvalproblemen op te lossen in Amersfoort. Afvalcontainers zullen
frequenter worden geleegd en er zal meer worden gehandhaafd op
bijplaatsingen.

• De gemeente geeft meer aandacht aan huiselijk geweld en stelt een
integraal programma op voor de aanpak hiervan.
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8 Vervoer en Duurzaamheid voor iedereen
Mobiliteit is een basisvoorwaarde voor mensen om actief te kunnen zijn in de
samenleving. De gemeente moet er dan ook zorg voor dragen dat iedereen in de
gemeente op een gelijke wijze mobiel kan zijn.
De bestrijding van vervoersarmoede is voor
DENK daarom topprioriteit. De gemeente
moet inzetten op goedkoper openbaar vervoer
voor mensen in armoede, voor ouderen en
voor kinderen. Bezuinigingen op het openbaar
vervoer worden tegengegaan.

Voor veel inwoners blijft de auto de
belangrijkste vervoersvorm. Daarom staat
DENK voor een gemeente die bereikbaar
blijft voor de automobilist, voor voldoende
parkeerplekken en voor betaalbare
parkeerheffing.

Ook voor een duurzame toekomst is een
goedkoper openbaar vervoer van groot belang.
Daarnaast investeert de gemeente in meer
alternatieve mogelijkheden voor vervoer, zoals
deelvervoer en e-steps. In de buitenruimte
worden alternatieve vervoersvormen beter
ingepast.

De gemeente stelt ambitieuze doelstellingen
om de gemeente duurzamer te maken.
Hierbij worden de gelden van de gemeente
allereerst ingezet om mensen met een lager
inkomen aan een lagere energierekening te
helpen. Bijvoorbeeld door verduurzaming
van goedkopere woningen. De gemeente
stelt subsidies in om inwoners te helpen hun
woning te verduurzamen en licht mensen
beter in over hoe ze een bijdrage kunnen
leveren. De gemeente geeft het goede
voorbeeld door duurzaam in te kopen, de

eigen organisatie milieuvriendelijk te maken
en bij afgifte van gronden afspraken te maken
over verduurzamen. De gemeente maakt
afspraken met het lokale bedrijfsleven over
de energietransitie. Hier wordt geld voor
beschikbaar gesteld. Behoud van banen
en inkomen voor onze inwoners is een
voorwaarde.
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DENK realiseert vervoer en duurzaamheid voor iedereen met de volgende maatregelen:
• De gemeente maakt het mogelijk dat kinderen tot 12 jaar, minima en
65+ senioren, gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

• De gemeente gaat zich inzetten voor voldoende gezamenlijke GFTafvalpunten in de wijken. De hieruit geproduceerd compost wordt
beschikbaar gesteld voor inwoners.

• DENK is tegen het grootschalig invoeren van Mobility as a Service
(MAAS) bij nieuwbouwprojecten, waarbij op voorhand al duizenden
parkeerplaatsen minder gerealiseerd worden. Het invoeren van

• Amersfoort moet weer tot de top 10 groenste steden van Europa
behoren. Hiervoor stelt de gemeente een plan van aanpak op.

deelmobiliteit is geen vervanging van reguliere vervoersmogelijkheden.
• Eén boom voor elke nieuwe Amersfoorter. Voor elke nieuwe inwoner
• De gemeente zet zich in om de bereikbaarheid, bebording en veiligheid
van de autoluwe binnenstad van Amersfoort te verbeteren.

• De gemeente gaat in gesprek met het Meander Medisch Centrum om
hun parkeertarieven te verlagen.

van Amersfoort plant de gemeente één nieuwe boom in de stad.
Zo blijft onze stad groener worden.

• De gemeente maakt afspraken met woningcorporaties en stelt
middelen beschikbaar voor de verduurzaming van sociale
huurwoningen. Zo krijgen alle sociale huurwoningen dubbelglas.

• De gemeente gaat het parkeer- en vergunningenbeleid hervormen.
Betaald parkeren tot uiterlijk 18:00 zodat bewoners na 18:00 gewoon
kosteloos bezoek kunnen ontvangen in de avond.
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9 Sport, Cultuur en Recreatie voor iedereen
DENK wil dat de gemeente zich ervoor inzet dat iedere inwoner kan sporten. Hiermee stimuleert de
gemeente ook een gezonde levensstijl. Door middel van gerichte financiële ondersteuning krijgen
inwoners met een lager inkomen de mogelijkheid om betaalbaar te sporten en betaalbaar sportspullen
aan te schaffen. Prioriteit hierbij zijn jongeren. De gemeente investeert in meer sportmogelijkheden in de
buitenruimte en in de openstelling van voldoende sporthallen waar betaalbaar kan worden gesport.
DENK staat voor een divers cultuuraanbod in
de gemeente. Binnen het cultuurbeleid wordt
daarom nadrukkelijker ingezet op een divers
aanbod en op breedtecultuur. Bij culturele
instellingen die subsidie ontvangen is diversiteit
een voorwaarde. Er wordt kritisch gekeken naar
de noodzaak van sommige cultuursubsidies
en zelffinanciering wordt gestimuleerd.
Laagdrempelig kunst- en cultuuraanbod
in de wijken krijgt grotere voorkeur. Kunst
in de openbare ruimte wordt gestimuleerd.
Er wordt meer ingezet op vernieuwing en
jongeren krijgen een grotere stem binnen het
cultuurbeleid.

Toegang tot recreatie voor inwoners met een
lager inkomen wordt bevorderd. Ieder kind
moet de mogelijkheid hebben om een dagje
uit te gaan. De gemeente zet daarom binnen
het armoedebeleid in op korting bij cultuur- en
recreatie instellingen voor inwoners met een
lager inkomen.
De gemeente stimuleert een bruisende
horecasector binnen onze gemeente. Er wordt
ruimhartiger omgegaan met vergunningen voor
horecaondernemers, zoals terrasvergunningen.
Sluitingstijden worden waar mogelijk verruimd.

De gemeente investeert meer in sociale
ruimten waar mensen in de wijk samen kunnen
komen. Iedere wijk krijgt de mogelijkheid een
buurthuis op te richten.
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DENK realiseert sport, cultuur en recreatie voor iedereen met de volgende maatregelen:
• De gemeente maakt sport toegankelijker voor iedereen. De gemeente

• Er wordt een jaarlijkse Cultuurdag in Amersfoort georganiseerd, waarop

realiseert openbare sportvoorzieningen voor jong en oud, waar ook

inwoners op een feestelijke wijze met elkaar in contact komen om te

mensen met een beperking gebruik van kunnen maken.

leren over de verschillende culturen.

• DENK Amersfoort wil dat meer inwoners betrokken worden bij
sportactiviteiten. Dit kan bijvoorbeeld door een breder aanbod van

• Voeren van campagnes op scholen voor gezonde voeding en
meer beweging.

‘ladies only’ sport momenten, om meer vrouwen te betrekken.
• Sporten in de buitenlucht aanmoedigen door openbare
• De gemeente betrekt de lokale culturele instellingen bij het opstellen
van cultuurplannen in Amersfoort.

• Bij investeringen in recreatie door de gemeente dient er meer aandacht
te zijn voor eenzaamheid onder ouderen.

sportvoorzieningen te realiseren in Amersfoort.
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10 Financiën en Bestuur
DENK gelooft dat de begroting ten dienste staat van de inwoners en niet andersom.
Zeker nu de gemeente de taak heeft om de samenleving uit de coronacrisis te investeren.
DENK accepteert het daarom voor de komende
periode om het weerstandsvermogen van de
gemeente zo mogelijk op een verantwoorde
wijze te laten afnemen, om als gemeente te
kunnen blijven investeren in een weg uit de
crisis.
Financiële opgaven in de toekomst kunnen
voor DENK gedekt worden door van de meest
draagkrachtige inwoners van de gemeente
iets meer te vragen. Ook van grote bedrijven
kan meer gevraagd worden. Hierbij zijn de
OZB-belasting voor hele dure woningen, de
precariobelasting en de reclamebelasting
bijvoorbeeld bespreekbaar. Financiële opgaven
zullen waar mogelijk gedekt worden binnen de
bestaande begroting.

DENK wil heffingen in de gemeente zo
rechtvaardig mogelijk inrichten. Dit betekent
dat heffingen zo veel mogelijk gebaseerd
moeten zijn op daadwerkelijk gebruik van
voorzieningen. Dit zien wij bijvoorbeeld
als mogelijkheid bij de rioolheffing.
Kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen
voor inwoners in armoede blijven te allen tijde
behouden.
DENK gelooft in een democratisch en integer
gemeentebestuur. De gemeente maakt
werk van participatie van inwoners vooraf
en gedurende uitvoering van het beleid.
Gemeentemedewerkers worden nadrukkelijker
geschoold in integriteit. Het tegenaan van
discriminatie binnen de gemeentelijke
organisatie is hiervan een belangrijk onderdeel.

Beloningen en vergoedingen voor bestuurders
en ambtenaren worden gematigd.
De gemeente stelt bij samenwerking met
andere partijen een harde eis dat beloningen
redelijk zijn. Geen zelfverrijking met
gemeenschapsgeld.
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DENK realiseert financiën en bestuur voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Participatietrajecten zullen beter gecommuniceerd worden om meer
betrokkenheid te creëren. De gemeente zal zijn inwoners vroegtijdig
informeren en betrekken bij plannen die van invloed kunnen zijn
op hen.

• Amersfoort krijgt een Jongerenraad waarin jongeren kunnen
meepraten over zaken die voor hen belangrijk zijn in de stad.

• De gemeente en betrokken partners zoals indebuurt033 stellen zich
transparanter op rondom processen van toekenning en afwijzing van
subsidies.

• De gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende meertalige
informatie beschikbaar komt. Denk hierbij aan informatie over sociale
regelingen die de gemeente aanbiedt.

• De gemeente mag niet bezuinigen op het Sociaal Domein. Daarom blijft
het budget hiervoor geoormerkt en mag dit niet voor andere doeleinden
besteed worden.
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