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Voorwoord
Er voltrekt zich een opmerkelijk fenomeen in de wereld. De afgelopen twee jaar 
hebben volledig in het teken gestaan van een ‘pandemie’ en in tegenstelling 
tot andere ingrijpende politieke gebeurtenissen was die ‘pandemie’ óveral. Niet 
zozeer het virus zelf: nee, dat bestaat praktisch enkel in de modellen van het 
RIVM. Als je de dagelijkse enge krantenkoppen, journaals en praatprogramma’s 
niet zou volgen zou je werkelijk nergens uit kunnen afleiden dat er een gevaarlijk 
virus rondging. Wat wél overal was, waren de maatregelen die de verspreiding 
van het coronavirus zouden moeten tegengaan - maar wellicht bovenal: de 
maatschappelijke obsessie met dit griepvirus.

Ik denk dat ik voor veel mensen spreek als ik zeg dat er geen dag voorbij ging 
waarin corona niet een prominent onderwerp was in de gesprekken met andere 
mensen. Het was alsof alle andere dingen even niet meer bestonden. Ja, dit feno-
meen is misschien wel het meest eigenaardige kenmerk van deze vreemde tijd. 
Aan de ene kant het gevoel dat de wereld al twee jaar stilstaat, aan de andere 
kant het gevoel dat er nog nooit zoveel is veranderd in zo’n korte tijd.

Het lijkt misschien nu voorbij, maar we hebben in 2021 gezien hoe de gevestigde 
machten vlák voor de verkiezingen de maatregelen ‘versoepelden’ om niet 
veel later weer nog ingrijpender beleid aan te kondigen. De QR-code is niet 
afgeschaft, nee: hij is zoals de regering dat zelf noemde “in de ijskast gezet”. 
Ondertussen trekt het kabinet 30 miljoen uit voor de doorontwikkeling van de 
beruchte corona-apps en werkt de Europese Unie aan een permanente digitale 
online identiteit.
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Het is deel van een trend. Ja, letterlijk alles hebben de gevestigde machten 
verbonden met corona. Een ‘Great Opportunity’, zoals ze het zelf noemen, om 
eindelijk toe te gaan naar een ‘green and inclusive future’ (lees: staatscontrole 
op de economie via klimaatmaatregelen en ondermijning van onze cultuur via 
immigratie en wokeness). Een ‘Great Reset’, zoals Klaus Schwab het noemde in 
zijn boek, om internationale vraagstukken gezamenlijk op te lossen (lees: inter-
nationalisering en Europese federalisering).

De beroemde filosoof Walter Benjamin beschreef dit verschijnsel bijna 100 jaar 
geleden. Hij noemde het ‘nutijd’: een moment in de geschiedenis waarin de tijd 
even lijkt stil te staan. Een moment met hoog revolutionair potentieel; alles kan 
veranderen. En dat maakt 2022 een bijzonder jaar, want ik geloof dat dit jaar 
zo’n moment is. Dat we leven in ‘nutijd’. Dit is het jaar waarin de wereld een pad 
kan inslaan van totale controle, met een permanente digitale infrastructuur waar-
mee ieder facet van het leven door Big Government en Big Tech kan worden ge-
controleerd, of een pad van nieuw-hervonden vrijheid, met zelfbeschikking voor 
burgers, herwaardering van onze gedeelde waarden en cultuur en herwonnen 
soevereiniteit.

Maar het is een dunne evenwichtsbalk waarop deze tweestrijd zich afspeelt. Het 
kan waarlijk twee kanten op vallen. En als het onze kant op valt, dan valt niet 
alleen het coronabedrog in duigen, maar ook al die andere facetten van de Great 
Reset. En dat maakt deze gemeenteraadsverkiezingen zo ontzettend belangrijk. 
De implementatie van de Great Reset gebeurt voor een heel groot deel via de 
gemeenten. Gemeenten gaan over de plaatsing van windmolens en zonnepar-
ken, over de plaatsing van AZCs, over de handhaving van de coronamaatregelen 
én worden in veel gevallen direct gesubsidieerd en aangestuurd door de Europe-
se Unie.

Dát besef moet doordringen! Deze verkiezingen gaan over zoveel meer dan al-
leen lokale politiek: op 16 maart hebben 50 gemeenten in Nederland de kans om 
een signaal af te geven. Niet alleen over toekomst van hun gemeenschap, maar 
over de toekomst van de wereld.

Voor Nederland, voor onze vrijheid, voor de overwinning! 
Stem Forum voor Democratie!
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Hoofdstuk 1

Corona
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Hoofdstuk 1: Corona

De afgelopen twee jaar heeft de door 
onze overheid gecreëerde ‘coronacrisis’ 
ons leven en de stad in een wurggreep 
gehouden. De stad was dicht, de 
terrassen waren leeg en de gezelligheid 
verdween. De buitenproportionele 
coronamaatregelen legden, kortom, het 
hele sociale leven stil - terwijl corona 
niet gevaarlijker is dan een stevige 
griep. Duidelijk is bovendien dat de 
onlogische en ineffectieve ‘maatrege-
len’ en vaccinaties het virus geenszins 
indammen, maar wél veel schade 
aanrichten. De mentale gezondheid 
van de jeugd werd opgeofferd in de 
gecreëerde angstpsychose, onderne-
mers zagen hun bedrijven ten onder 
gaan en gevoelens van eenzaamheid 
en depressiviteit bereikten in alle lagen 
van de samenleving een dieptepunt. 

We hebben een ongeëvenaarde uitbrei-
ding van overheidsbevoegdheden ge-
zien, die onze vrije samenleving dreigt 
weg te vagen. Wat twee jaar geleden 
nog onvoorstelbaar was, is nu overal in 
ons leven aanwezig. De staat bepaalt, 
de burger moet volgen en iedere 
kritische vraag of houding wordt al dan 
niet subtiel afgestraft. Het demonstra-
tierecht wordt steeds verder ingeperkt 
- behalve natuurlijk voor Black Lives 
Matter activisten - BOA’s handhaven 
op niet-werkende mondkapjes, en on-
dernemers die op een creatieve manier 
hun hoofd boven water proberen te 
houden worden genadeloos afgestraft 
door de gemeente. 

Ondertussen worden beloftes van 
een vrije samenleving keer op keer 
gebroken: uitzichtloos bewegen we van 
lockdown naar lockdown en van boos-
ter naar booster, maar Amsterdammers 
krijgen hun vrijheid niet onvoorwaar-
delijk terug. Nu er ‘versoepelingen’ 
zijn aangekondigd lijkt het of we terug 
gaan naar het oude normaal, maar 
dat is een wassen neus: de QR-code 
waarmee inwoners moeten bewijzen 
dat ze ‘gezond’ zijn voor ze aan het 
sociale leven deel mogen nemen wordt 
namelijk niet écht afgeschaft. In tegen-
deel zelfs. De regering blijft hardnekkig 
vasthouden aan de medische apartheid 
van de QR-codes en investeert (on-
danks de versoepelingen) nog eens 28 
miljoen in corona-apps. Door de hele 
stad hangen posters als onderdeel van 
een vaccinatiecampagne en zonder 
booster verloopt je toegang tot het 
buitenland. 

In handen van onze overheid vormt 
het QR-systeem de opmaat naar een 
surveillancestaat a la China, waarin de 
staat bepaalt of je je goed genoeg hebt 
gedragen om toegang tot sociale voor-
zieningen te verdienen. Maar wat Den 
Haag ook beslist: de gemeente gaat 
over de uitvoering van het beleid. Fo-
rum voor Democratie blijft zich daarom 
in de gemeenteraad van Amsterdam 
keihard sterk maken om het huidige 
beleid te stoppen en terug te gaan 
naar een écht vrije samenleving - naar 
het échte normaal. Want de stad is 
zoveel mooier als ze open is.
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 Wij willen

 ● Amsterdam onvoorwaardelijk open; in geen geval inzet op handhaving  
coronabeleid: 

 ● Stoppen met de QR-samenleving; geen uitsluiting en discriminatie van  
ongevaccineerden of testverplichting in horeca, cafés, restaurants, theaters, 
musea e.d.; ook geen 3G ‘in de ijskast’; 

 ● Ondernemers en exploitanten de ruimte geven zelf te bepalen hoe zij met 
corona omgaan; coronaregels altijd als advies behandelen; 

 ● Ondernemers die getroffen zijn door de ‘coronamaatregelen’ steunen; 

 ● Demonstratierecht maximaal beschermen; geen overdreven inzet van politie 
bij vredelievende demonstraties tegen het coronabeleid; 
 

 ● Coronavaccinaties actief ontmoedigen (ze werken niet); geen prikbussen bij 
scholen en evenementen, maar bewoners juist wijzen op de risico’s van  
corona en coronavaccinatie; 

 ● Corona- en vaccinatiepropaganda uit de publieke ruimte verwijderen; geen 
angstcampagnes en holle frasen zoals: “je doet het voor een ander”; 

 ● Medische privacy beschermen; 

 ● Zorgcapaciteit in Amsterdam opschalen, bijvoorbeeld door het Slotervaart-
ziekenhuis te heropenen; 

 ● Geen mondkapjesplicht in openbare ruimtes of het openbaar vervoer; 

 ● De extra grote terrassen in de stad blijven toestaan,  
ook nadat alle coronamaatregelen zijn afgeschaft.

Corona
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Hoofdstuk 2

Lokale Identiteit 
& Cultuur
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Hoofdstuk 2: Lokale Identiteit & Cultuur

Amsterdam is de mooiste stad van 
Nederland. Maar het gemeentebestuur 
is bezig haar onherkenbaar te verande-
ren. Wie de stad doorfietst kan niet om 
de op massatoerisme gerichte Nutella-
winkels, wietmusea en seedshops heen. 
Dertien-in-een-dozijn rondvaartboten 
krijgen ruim baan ten koste van het va-
rend erfgoed van de stad en tot grote 
ergernis van Amsterdamse booteige-
naren. Lokale ondernemers hebben 
als gevolg van de hoge huurprijzen 
geen kans van overleven, en worden 
weggeconcurreerd door internationale 
merken en winkelketens.

Om duizenden migranten te huisves-
ten worden arbeiderswijken en de 
Westelijke Tuinsteden afgebroken en 
volgebouwd met anonieme, grijze 
woontorens. Amsterdammers worden 
ondertussen de stad uitgedreven: 
ze moeten gemiddeld 13 jaar op een 
sociale huurwoning wachten omdat 
asielzoekers voorrang krijgen, of wor-
den weggeconcurreerd door expats en 
vastgoedbeleggers die huizenprijzen 
in de vrije sector opdrijven. Groen 
moet ruimte maken voor megalomane 
modernistische gebouwen zoals de 
Nieuwe Meervaart, en in de nieuwe wij-
ken is nauwelijks nog iemand te vinden 
die Nederlands spreekt. 

De gemeenschap staat, kortom, 
onder druk. En als gevolg van de 
buitenproportionele en niet-werkende 
‘coronamaatregelen’ zijn lokale voor-
zieningen ontoegankelijker dan ooit. 
In wijken waar nog wel een hechte 
gemeenschap aanwezig is, probeert 
men zelf op creatieve manier de gaten 
te vullen. Zo ontstaan in steeds meer 
wijken boekenkasten die fungeren 
als openbare bibliotheken. En omdat 
veel van die wijken te maken hebben 
met achterstallig onderhoud, probeert 
men zelf de biodiversiteit te verhogen 
door middel van stoeptuintjes. Dit gaat 
goed, totdat de gemeente het feest 
verpest. 

Het college laat op geen enkele wijze 
blijken dat ze de aanstaande culturele 
crisis wil afwenden. In plaats daarvan 
houdt het stadsbestuur zich bezig 
met linkse subsidieprojecten zoals 
het afschaffen van zwarte piet, het 
plaatsen van regenboogvlaggen, en de 
komst van een oikofoob museum over 
het slavernijverleden, die anti-blank 
racisme juist in de hand werken. Terwijl 
voor illegalen en krakers hotels worden 
ingericht (zogenaamde 24-uursop-
vang), bemoeit een heuse diversiteits-
wethouder zich met het bedenken 
van inclusieve nieuwe straatnamen 
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en wappert de Europese vlag op ons 
stadhuis. Maar denken aan de belangen 
van Amsterdammers? Ho maar.

De plannen van de grote ‘midden-
partijen’ zijn radicaal en ambitieus en 
ze worden zo stilletjes mogelijk in de 
naam van ‘efficiëntie’, ‘diversiteit’ of 
‘vooruitgang’ tegen de wil en levens-
wijze van gewone Amsterdammers in 
doorgedrukt. En wie het er niet mee 
eens is, krijgt het label ‘racist’. Forum 
voor Democratie wil de lokale identiteit 
van Amsterdam juist koesteren en 
Amsterdammers voorop zetten. Dat 
betekent dus een traditionele Sinter-
klaasviering, geen vuurwerkverbod, 
schrappen van subsidies aan oikofobe 
aangelegenheden, Ajax weer op het 
Leidseplein huldigen, zorg dragen 
voor ons cultureel erfgoed, geen luide 

gebedsoproepen van moskeeën en een 
einde aan al het onzinnige woke-gedoe 
in de stad. 

Via bestemmingsplannen wil FVD 
de monocultuur van wafelwinkels en 
seedshops aan banden leggen, en de 
bouw van grote massahotels een halt 
toeroepen. Door de toeristenbelasting 
te ver(drie)dubbelen kan hoogwaardig 
toerisme aangetrokken worden en 
wordt overlast van stonede hooligan-
toeristen op huurfietsen teruggedron-
gen. En omdat bootjes op de grachten 
horen, mag privé bootbezit door on-
zinnige klimaateisen niet onbetaalbaar 
worden en mogen we onze historische 
wateren niet laten monopoliseren door 
lompe toeristenrondvaartboten. FVD is 
er, kortom, voor de bewoners!
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Lokale Identiteit 
& Cultuur

Wij willen:
 
 ● Geen ongewenste en onnodige gemeentelijke fusies;  

de gemeente blijft zichzelf; 

 ● Middels bestemmingsplannen de monocultuur van wafelwinkels,  
weedmuseums en seedshops aan baneden leggen en een stop op de bouw 
van op massatoerisme gerichte hotels; 

 ● Grachten niet laten monopoliseren door lompe dertien-in-een-dozijn rond-
vaartboten ten koste van het privé bootbezit en varend erfgoed van de stad; 

 ● Een sterkere gemeenschapscultuur door te investeren in dorps- en  
wijkhuizen en lokale initiatieven; 

 ● De volkstuinparken beschermen, waaronder de vruchtbare Lutkemeerpolder; 

 ● Discriminatie van autochtone Nederlanders gelijkstellen aan andere vormen 
van discriminatie; stoppen met linkse subsidieprojecten die ‘diversiteit’ en 
‘inclusiviteit’ beogen maar juist anti-blank racisme in de hand werken; 

 ● De namen van straten, musea en historische monumenten behouden;  
wij zijn trots op ons verleden; 

 ● Geen ostentatieve gebedsoproepen van moskeeën; 

 ● Geen vlaggen van de communistische BLM-organisatie op openbare  
gebouwen; geen Europese vlag op het dak van de Stopera; 
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 ● Herziening van gemeentesubsidies; schrappen van modernistische en/of  
megalomane projecten a la de Meervaart en OBA Next; stoppen met alle  
oikofobe aangelegenheden; 

 ● Voldoende geld voor behoud en onderhoud van lokale monumenten en  
evenementen; 

 ● Traditionele Sinterklaasviering en traditionele oud-en-nieuwviering;  
geen vuurwerkverbod en Ajax weer op het Leidseplein huldigen. 
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Hoofdstuk 3

Wonen & Ruimtelijke 
Ontwikkeling
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Hoofdstuk 3: Wonen & Ruimtelijke Ontwikkeling

Woningnood is de absolute toppri-
oriteit voor FVD. Er is Amsterdam 
een absoluut en schreeuwend tekort 
aan betaalbare woningen. Door de 
jaarlijkse komst van honderdduizenden 
immigranten en het vrije spel van 
investeerders op de vastgoedmarkt 
is Amsterdam de afgelopen jaren in 
een wooncrisis beland. Schaarste aan 
geschikte huizen en de onbetaalbare 
koopprijzen en huren hebben ervoor 
gezorgd dat wonen voor steeds meer 
mensen niet meer bereikbaar is. 
Geboren en getogen Amsterdammers 
zijn gedwongen de stad uit te trekken 
en starters met een baan in de stad 
komen onmogelijk aan een woning. 

Het linkse stadsbestuur heeft hier 
de afgelopen jaren niks aan gedaan. 
Woningen die worden gebouwd zijn 
vaak peperduur en alleen betaalbaar 
voor expats, die van speciale belasting-
constructies profiteren en voor wie de 
werkgever vaak garant staat. En terwijl 
Amsterdammers tot wel 20 jaar moe-
ten wachten op een sociale huurwo-
ning, krijgen asielzoekers zonder enige 
binding met de stad met voorrang een 
woning toegewezen. Wanneer je zelfs 
zonder toestemming in Nederland 
bent, word je in onze stad prinsheerlijk 
verzorgd in een illegalenhotel. Dit moet 
anders. 

Amsterdammers moeten weer kansen 
op de woningmarkt krijgen. Er moet 
nu zeer fors bijgebouwd worden voor 
de middenklasse. Dat kan uitstekend, 
bijvoorbeeld op het Marine Etablisse-
ment. Ook in het havengebied is ruimte 
voor tienduizenden woningen, maar 
door de labbekakkerige houding van 
het huidige stadsbestuur duurt het nog 
tientallen jaren voordat bouwproject 
Haven-Stad gereed is, en dreigt een 
fors deel van dit gebied bovendien 
volgebouwd te worden met windturbi-
nes waardoor er geen woningen meer 
kunnen worden gebouwd.
 
Met financiële en juridische middelen 
wil FVD voor een spoedige verplaat-
sing van de vier multinationals die 
zich op het Haven-Stad bouwterrein 
bevinden zorgen. De komende vijf jaar 
willen we 15.000 sociale huurwoningen, 
35.000 huur- en koopwoningen voor 
de middenklasse, en nog eens 20.000 
koopwoningen bouwen. We voeren 
tijdelijk een zelfbewoningsplicht in, 
schaffen de erfpacht af, en geven 
Amsterdammers, leerkrachten, politie-
agenten en zorgmedewerkers op deze 
nieuwe woningen de voorrang die hen 
toekomt. 
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FVD wil een stop op het aantal 
internationale studenten dat naar de 
stad komt waarvoor de universiteiten 
een huisvestingsplicht hebben, en 
een einde aan de massale toestroom 
van vreemdelingen naar de stad door 
in elk geval niet méér statushouders 
op te nemen. Lokale binding moet 
weer centraal komen te staan en de 
huizen die er zijn moeten Amster-
dammers huisvesten. Regels zoals de 
woningdelersvergunning die in het 
leven zijn geroepen om studenten te 
‘beschermen’, zorgen er in de praktijk 
voor dat huizen onbetaalbaar worden 
voor deze groep en moeten zo snel 
mogelijk worden teruggedraaid. En ook 
de erfpacht moeten worden afgeschaft 
(zie hoofdstuk 11).

Bouwen is de logische uitweg uit het 
tekort, maar gebeurt nog altijd op de 
voorwaarden van ontwikkelaars, plan-
ners en architecten die het prachtige 
Nederlandse landschap willen volbou-
wen met eindeloze nietszeggende wij-

ken, anonieme hoogbouw en ontwor-
telde postmodernistische architectuur.  
FVD wil gedegen, betaalbare woningen 
in een omgeving waar mensen zich 
veilig en thuis voelen. Dat betekent: in-
zetten op een groenere publieke ruimte 
waarin de menselijke maat de toon zet 
en men zich geborgen voelt, en bou-
wen in een stijl die zich schikt naar de 
regels van de esthetiek en de traditie 
van de Westerse beschaving. Dat kan 
al heel goedkoop, door bijvoorbeeld 
traditionele luikjes en ornamenten te 
plaatsen. Maar ook moeten we kijken 
naar het stratenplan: niet hoekig en 
vierkant maar met gracieuze gebogen 
lijnen. 

En bovendien: als we stoppen met de 
onzinnige klimaatplannen van de ge-
meente, houden we meer dan genoeg 
over om de hele stad een make-over te 
geven én te investeren in de bruggen 
en kades die al decennialang door het 
stadsbestuur worden verwaarloosd en 
veelal op instorten staan.
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Wonen & 
Ruimtelijke Ontwikkeling

Wij willen:
 
 ● Plan Haven Stad zo snel mogelijk realiseren; de vier zittende multinationals 

worden uitgekocht en verplaatst; 

 ● De komende vijf jaar 15.000 sociale huurwoningen, 35.000 huur- en koopwo-
ningen voor de middenklasse, en nog eens 20.000 koopwoningen bouwen; 

 ● Voorrang voor lokale bewoners, politie, zorgpersoneel en leraren op een  
sociale huur- of middenklasse koopwoning; 

 ● Geen voorrang meer voor statushouders; niet meer statushouders opnemen; 

 ● Afschaffen erfpacht; 

 ● 30 dagen maximaal Airbnb verhuur; 

 ● De grond die momenteel is bestemd voor het plaatsen van windturbines en 
zonneweides gebruiken voor woningbouw; 

 ● Geen absurde klimaateisen voor nieuwbouwwoningen en ook bestaande  
woningen niet onbetaalbaar maken door ze verplicht van het gas af te halen; 



17Forum voor Democratie 2022

 ● Bij het bouwen van nieuwe woonwijken oog hebben voor natuur, lokale  
identiteit en de menselijke maat; geen horizonvervuilende hoogbouw en  
lelijke architectuur; 

 ● Groene tuinen aanmoedigen om wateroverlast tegen te gaan en het straat-
beeld mooier te maken (geen subsidiestelsel); omgevingsverbetering door 
bijvoorbeeld groene platte daken in plaats van zonnepanelen; 

 ● Een gezonde en groenere bebouwde kom met meer bomen, struiken, prul-
lenbakken, bankjes en zitplekken;  

 ● Stop de verdichtingsbouw!
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Hoofdstuk 4

Mobiliteit & 
Parkeren
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Hoofdstuk 4: Mobiliteit & Parkeren

Forum voor Democratie staat voor 
een vrije en toegankelijke samenle-
ving. In een groeiende metropool als 
Amsterdam is het van groot belang 
dat iedereen zich op elk moment van 
de dag makkelijk kan verplaatsen. Dat 
betekent toegankelijke wegen, een uit-
gebreid OV-netwerk (ook in de nacht), 
goede fietsinfrastructuur, betaalbare 
parkeertarieven, genoeg parkeermo-
gelijkheid en voldoende ruimte voor de 
voetganger. 
Het stadsbestuur heeft de afgelopen 
jaren precies het tegenovergestelde 
bewerkstelligd, waardoor de stad 
steeds slechter begaanbaar wordt. 
Middels Agenda Autoluw worden auto-
mobilisten de stad uitgepest, verdwij-
nen de broodnodige parkeerplekken in 
de stad en worden de parkeertarieven 
keer op keer verhoogd. Verkeer naar 
de binnenstad wordt ontmoedigd, 
bijvoorbeeld door belangrijke wegen 
zoals de Weesperstraat te blokkeren, 
de maximumsnelheid binnen de Ring 
A10 dreigt van 50 naar 30 km/u te 
gaan, en met je diesel- of benzineauto 
kom je de stad vanaf 2030 überhaupt 
niet meer in. 

Bewoners van Nieuw-West en Noord 
krijgen dankzij het linkse stadsbestuur 
te maken met de verwoestende gevol-
gen van de als ‘groene maatregelen’ 
verpakte bezuinigingen op het open-
baar vervoer, en kunnen zich steeds 
moeilijker door de stad bewegen. Ook 
voor mensen die door het desastreuze 
woningbouwbeleid de stad moesten 
ontvluchten wordt Amsterdam on-
bereikbaar. Alleen in de GroenLinkse 
bakfietswerkelijkheid kom je nog van A 
naar B. Dit moet stoppen. 

Forum voor Democratie gaat het 
anders aanpakken. De stad moet voor 
iedereen begaanbaar blijven. Er gaat 
een streep door het geldverslindende 
Agenda Autoluw en er wordt fors geïn-
vesteerd in het openbaar vervoer. FVD 
wil een tunnel onder het IJ, voldoende 
(gratis) parkeergelegenheid in de ge-
hele stad en stoppen met eindeloos in-
vesteren in laadpunten voor elektrische 
auto’s. Rijden op fossiele brandstof 
moet gewoon de norm blijven, en het 
moet afgelopen zijn met het pesten 
van automobilisten. 
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Mobiliteit 
& Parkeren

Wij willen:
 
 ● Vóór 2026 starten met de bouw van de Oost-West metrolijn; 

 ● Tram 14 in ere herstellen en weer van het Flevopark naar Slotermeer laten  
rijden; mogelijkheid om deze lijn door te trekken naar Osdorp onderzoeken; 

 ● Buslijn 21 weer door De Eendracht laten rijden om deze wijk met  
sportfaciliteiten weer bereikbaar te maken;   

 ● Metrohalte Isolatorweg aansluiten op het Centraal Station, dit is onontbeer-
lijk voor de ontsluiting van het nieuwe stadsdeel Haven-Stad waar FVD op 
termijn in totaal 70.000 woningen wil bouwen; 

 ● Met directe inspraak van burgers een fijnmaziger OV-netwerk opstellen; 

 ● Mogelijkheid om een deel van het OV 24/7 te laten rijden onderzoeken; 

 ● Toegankelijkheid openbaar vervoer garanderen, ook voor ouderen en  
gehandicapten; tramhalte aan de Johan Huizingalaan voorzien van een lift; 

 ● De contracten met de VRA (Vervoerregio Amsterdam) openbreken indien de 
belangen van Amsterdammers niet behartigd worden; 

 ● Streep zetten door geldverslindende Agenda Autoluw dat verbeteringen in 
het OV-netwerk gedwarsboomt en automobilisten de stad uitpest; 
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 ● Milieuzones afschaffen; RDW-goedgekeurde voertuigen kunnen gewoon de 
stad in; 

 ● De verkeersdoorstroom op hoofdwegen als de S100, de S106 en de S112/
Weesperstraat verbeteren om de wijken te ontlasten; geen belangrijke  
straten ‘opknippen’ om verkeer naar de binnenstad te ontmoedigen; 

 ● Stoppen met het laten verdwijnen van parkeerplekken om auto’s uit de  
stad te weren; parkeerbeleid hervormen: betaalbare parkeertarieven,  
realiseren dat bewoners dichtbij huis kunnen parkeren, parkeergarages  
bij OV-knooppunten; 

 ● Gratis parkeren in Nieuw-West en Noord voor de bewoners van die  
stadsdelen; 

 ● Een tunnel onder het IJ; 

 ● Investeren in de fietsinfrastructuur door zo veel mogelijk fietspaden  
te asfalteren, voldoende fietsenstalling te realiseren; 

 ● Geen nodeloze investeringen in laadpunten voor elektrische auto’s;  
rijden op fossiele brandstof is prima en moet de norm blijven!
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Hoofdstuk 5

Natuur, klimaat 
& Energie
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Hoofdstuk 5: Natuur, klimaat & Energie

Het partijkartel (VVD t/m GroenLinks) 
maakt ons mooie land slachtoffer 
van absurd klimaat- en energiebeleid. 
Het kost ons al onze welvaart, maar 
levert niets op. Weilanden worden 
volgebouwd met windmolens, huizen 
moeten verplicht van het gas af, en de 
vraag naar de betaalbaarheid van deze 
absurde plannenmakerij wordt nog 
amper gesteld.

Maar in Amsterdam is ‘de polletiek’ 
pas echt knettergek geworden. Men 
wil namelijk nóg “ambitieuzer” beleid 
voeren dan via het desastreuze Parijs 
Klimaatakkoord en de European Green 
Deal reeds wordt afgedwongen. 

Dat betekent dat - ondanks waarschu-
wingen van experts dat de kosten 
gigantisch zijn, het project juist voor 
méér CO2-uitstoot zorgt en totaal 
geen draagvlak geniet - Amsterdam 
al in 2040 aardgasvrij moet zijn. Hele 
buurten worden gedwongen van het 
gas af te gaan, waarbij woningeigena-

ren verplicht opdraaien voor de kosten 
van de peperdure niet-werkende 
warmtepompen. En alsof dat nog niet 
genoeg is, mogen bewoners met hun 
eigen auto vanaf 2030 de stad niet 
meer in. In plaats daarvan zullen ze 
een dure elektrische auto moeten aan-
schaffen om nog bij hun huis te kunnen 
komen. Zo wordt wonen in de stad 
alleen mogelijk voor de happy few.

En ook wat betreft het verzonnen 
stikstofprobleem en de absurde 
luchtkwaliteitsnormen wil Amsterdam 
nog verder gaan dan de landelijke 
normen voorschrijven. Gevolg is dat 
werkzaamheden aan de wankele kades 
en bruggen die dringend gerenoveerd 
moeten worden worden stilgelegd: de 
werkzaamheden zouden een te grote 
impact hebben op de concentratie 
luchtvervuiling in de stad. Het zou om 
te lachen zijn als de situatie niet zo 
schrijnend was. De groene dromen 
van het stadsbestuur brengen de stad 
direct in verval.
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Forum voor Democratie wil stoppen 
met dit absurde beleid. We willen geen 
windmolens op de voor woningbouw 
broodnodige bouwgrond, huizen niet 
verplicht van het gas af, en de prijzen 
van nieuwbouwwoningen betaalbaar 
houden door te stoppen met het 
plaatsen van niet-rendabele warmte-
pompen. En ook het privé-bootbezit, 
dat de grachten kleur geeft, mag niet 
aan banden worden gelegd door de 
eis dat in 2025 alle boten elektrisch 
moeten zijn.

Maar dat FVD het klimaatfetisjisme van 
de gemeente een halt toe wil roepen, 
betekent niet dat wij geen groenere 
stad willen. Integendeel: meer dan 
welke partij dan ook zet FVD zich in 
om Nederland, en dus ook Amsterdam, 
daadwerkelijk groener te maken. 
Amsterdammers - vooral in de buiten-
wijken - zijn erg gesteld op een groene 
omgeving. Maar doordat de gemeente 
op dit vlak haar taken verwaarloost, 
voelen inwoners zich genoodzaakt 
om zelf met initiatieven te komen om 
de biodiversiteit te verhogen. In veel 
wijken zijn groepen bewoners actief die 

de buurt proberen te vergroenen en de 
plantsoenen onderhouden - totdat de 
gemeente met haar handhavers roet in 
het eten gooit. 
 
De Sloterplas is het hart van het groe-
ne deel van Amsterdam Nieuw-West. 
Helaas weet het huidige stadsbestuur 
dit niet naar waarde te schatten, en 
worden er plannen gemaakt om aan 
de westoever  een gigantisch theater 
(zogenaamd ‘iconisch’) te bouwen van 
28 meter hoog. Dit heeft verstrekkende 
gevolgen voor het groen, het uitzicht 
en de leefbaarheid voor mens en dier. 

De Lutkemeerpolder bevat het laatste 
stuk vruchtbare akkerbouwgrond bin-
nen de gemeentegrenzen. Dat moeten 
we koesteren. Maar al twintig jaar wil 
de gemeente dit gebied omkatten naar 
een bedrijventerrein; tot dusver geluk-
kig zonder succes. Het stadsbestuur 
schermt met torenhoge schadeclaims 
van het ontwikkelbedrijf waar zij zelf 
in participeert in een doorzichtige 
poging de plannen door te drukken. 
FVD is tegen de ‘verdozing’ van ons 
historische landschap, en wil de stad 
écht vergroenen.
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Natuur, klimaat 
& Energie

Wij willen: 

 ● Stoppen met het “klimaatbeleid”; geen beperkingen op basis van CO2- of 
stikstof-reductiedoelen; al helemaal geen ‘ambitieuzer’ beleid;  

 ● Geen natuurverwoestende windturbines, zonnevelden of biomassacentrales; 

 ● Geen verplichting voor inwoners om een warmtepomp te nemen, van het gas 
af te gaan of dure isolatie te installeren; 

 ● Geen elektrische auto’s of boten: fossiele brandstof is prima en moet gewoon 
de norm blijven; einde aan Agenda Autoluw; 

 ● Geen verplichting voor zonnepanelen, warmtepompen of gasvrij wonen bij 
nieuwbouwwoningen; 

 ● Geen onnodige bomenkap; geen biomassacentrale’s; stimuleren van  
bomenaanplant; 

 ● Afval laten scheiden door de afvalverwerker om kosten te besparen; 

 ● Investeren in natuurbehoud en -ontwikkeling, zonder het instellen van  
anti-agrarische Natura-2000 gebieden; 
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 ● Theater De Meervaart behouden op de huidige locatie en niet verplaatsen 
naar de Sloterplas; 

 ● Geen distributiecentrum in de Lutkemeerpolder, maar een groen voedselpark 
waar goedkoop en gezond voedsel wordt verbouwd voor Amsterdammers; 

 



27Forum voor Democratie 2022

Hoofdstuk 6

Handhaving 
& Veiligheid
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Hoofdstuk 6: Handhaving & Veiligheid

De veiligheid in Amsterdam is in de af-
gelopen jaren schrikbarend afgenomen. 
Schietpartijen, inbraken en straatin-
timidatie komen steeds vaker voor. 
Ouderen, vrouwen en homo’s hebben 
het gevoel dat ze niet meer veilig over 
straat kunnen, en ook  gehandicapten 
worden steeds vaker slachtoffer 
van geweld. Tegelijkertijd daalt de 
aangiftebereidheid en steken andere 
partijen hun kop in het zand over de 
daders en de oorzaken van criminaliteit 
en recidivisme: GroenLinks wethouder 
Rutger Groot Wassink houdt rapporten 
waaruit blijkt dat vooral Marokkaanse 
jongeren zich schuldig maken aan 
antihomogeweld gewoon achter. 

Ook het preventief fouilleren wordt 
taboe gemaakt. En als er meer boetes 
aan een bepaalde bevolkingsgroep 
worden uitgedeeld, is dat natuurlijk 
omdat de politie “institutioneel 
racistisch” te werk gaat - niet omdat 
de integratie is mislukt. Krakers die 
hardwerkende ondernemers uit hun 
eigen panden zetten en hinderen in 
hun werk, moeten wat FVD betreft 

meteen worden uitgezet en vervolgd. 
Kraken is namelijk een misdrijf. Maar in 
Amsterdam kunnen krakerscollectieven 
die veelal uit illegalen bestaan gewoon 
hun gang gaan: in plaats van detentie 
krijgen zij 24-uurs opvang in de illega-
lenhotels van dezelfde wethouder die 
onwelgevallige rapporten achterhoudt. 
Dit moet stoppen.

Adequate politiezorg is superbelang-
rijk. Maar in Amsterdam gaat om en 
nabij de helft van de recherchecapa-
citeit op aan liquidaties en is er amper  
tijd voor ‘gewone’ inbraken, diefstallen 
en mishandelingen. De politie wordt al 
jaren lastiggevallen met bureaucratie 
en bezuinigingen. Dit moet stoppen. 
FVD wil in de politie investeren. Dat 
betekent meer blauw op straat (geen 
BOA’ die als boetemachines worden 
ingezet om de buitenproportionele 
coronamaatregelen te handhaven), 
en hen ook de middelen en het 
vertrouwen geven om hun werk te 
doen. Politieagenten moeten voorrang 
krijgen op de nieuw te bouwen sociale 
huurwoningen en weer het respect ge-
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nieten dat ze verdienen, bijvoorbeeld 
door beroepsvoorlichting op scholen. 
En daarbij is het heel belangrijk dat po-
litieagenten neutraal blijven; dus geen 
hoofddoekjes of regenboogvlaggen bij 
mensen in de geüniformeerde dienst.

Het betekent ook: preventief kunnen 
fouilleren, lik op stukbeleid richting 
hangjongeren en inzet van het ge-
dragsbevel van de burgemeester om 
een gebiedsverbod, contactverbod en 
meldplicht op het politiebureau op te 
leggen (dit is mogelijk volgens artikel
172A Gemeentewet, afkomstig uit de
koker van FVD-lijsttrekker Anton van
Schijndel). De samenwerking tussen 
gemeente, politie en zorginstellingen 
moet worden bevorderd om overlast en 
criminaliteit effectief terug te dringen, 
en ook in de wijkteams moet worden 
geïnvesteerd door het ter beschikking 
stellen van gemeentelijk vastgoed. FVD 
is voor meer politieposten in de wijken, 
maar tegen inzet van camera’s (veelal 
met gezichtsherkenning en geluidsap-
paratuur) om bewoners te volgen. 

Dat is een grove inbreuk op hun per-
soonlijke levenssfeer (privacy) en een 
opmaat naar een surveillance society.

Om straatintimidatie aan te pakken 
willen we de massale toestroom van 
vreemdelingen met totaal andere nor-
men en waarden aan banden leggen, 
door in elk geval niet méér statushou-
ders op te nemen, te stoppen met de 
illegalenopvang in de stad en de AZC’s 
die in Amsterdam voor overlast zorgen 
en een onveilig gevoel geven te sluiten. 
Het verplaatsen van raamprostitutie 
van de Wallen naar andere delen van 
de stad lost het probleem niet op: 
overlast van drugs- en braltoeristen 
willen we weren door de toeristenbe-
lasting te ver(drie)dubbelen, wat helpt 
om alleen hoogwaardig toerisme aan 
te trekken. Op de lange termijn wil FVD 
kijken naar de mogelijkheden om via 
de legalisatie van ‘harddrugs’ zoals XTC 
de daaraan gerelateerde criminaliteit 
terug te dringen. En de Klassieker? Die 
spelen we gewoon weer met 
uitpubliek.
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Handhaving 
& Veiligheid

Wij willen:
 
 ● Investeren in kleinschalige politieposten in de wijken  om zicht te houden op 

de wijk en zo criminaliteit en overlast tegen te gaan;  

 ● Meer volwaardige agenten in plaats van gemeentelijke handhavers (BOA’s); 
BOA’s niet inzetten als boetemachines; 

 ● Agenten en handhaving maximaal zichtbaar maken op straat in alle wijken; 
het grote stadsdeel Noord heeft recht op minimaal drie (3) politiebureau’s; 

 ● Dat agenten neutraal zijn en blijven; dus geen agentenboot bij de Pride  
kanaaloptocht; geen keppeltjes of hoofddoeken bij het uniform;  

 ● 24-uursbeschikbaarheid van politie via politieposten in drukke gebieden met 
een groter risico op criminaliteit; 

 ● De administratieve last op agenten verlichten en hen de middelen  
(en het respect) geven die ze nodig hebben om hun werk goed te doen; 

 ● Stoppen met het taboe op preventief fouilleren; er moet goed geluisterd 
worden naar hoe de politie en de staande magistratuur (OM) dit instrument 
beoordelen; 

 ● Beroepsvoorlichting stimuleren op middelbare scholen over werken bij de 
politie en justitie;
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 ● Drugstoerisme ontmoedigen door binnen vijf jaar de toeristenbelasting te 
verdrievoudigen; 

 ● Geen nieuwe AZC’s;  de bestaande AZC’s sluiten; 

 ● Einde aan de illegalenopvang; 

 ● Geen toezichtcamera’s met gezichtsherkenning of geluidssensoren om  
inwoners te volgen en af te luisteren; 

 ● De Klassieker gewoon weer met uitpubliek spelen; 

 ● Krakers hard aanpakken.
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Hoofdstuk 7

Democratie 
& Bestuur
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Hoofdstuk 7: Democratie & Bestuur

De gemeente is de bestuurlijke repre-
sentant van de lokale gemeenschap. 
Het zou als meest nabije overheids-
orgaan het dichtst bij de burgers  
moeten staan om voor beleid op maat 
te kunnen zorgen. Maar doordat in 
bestuurlijk Nederland de manie van de  
schaalvergroting de boventoon voert, 
met het verdwijnen van voorzieningen 
tot gevolg, is de verhouding tussen de 
gemeenschap en gemeente ernstig 
verstoord. Daar komt bij dat het stads-
bestuur wordt gedomineerd door een 
ondoordringbare strooplaag aan kartel-
bestuurders, ambtenaren en lobbyisten. 
Er is daardoor een groot gat tussen de 
gemeente en haar inwoners geslagen, 
dat het welzijn en vertrouwen van de 
burgers heeft geschaad.

FVD Amsterdam is mordicus tegen de 
fusie met de gemeente Weesp, waar 
alleen de bestuurlijke elite bij gebaat 
is. We willen de fusie terugdraaien, 
en anders in elk geval geen verdere 
integratie van Weesp als stadsdeel. Het 
bestuursorgaan van Weesp moet zo 
veel mogelijk onafhankelijk blijven van 
de Amsterdamse gemeenteraad. Als 
speciaal stadsgebied moet Weesp een 
hoge mate van autonomie blijven ge-
nieten en ook Driemond en de dorpen 
in Noord moeten hun eigen identiteit 
behouden.

In de raad van Amsterdam is de ijzeren 
coalitiedwang nog  sterker dan in 
de Tweede Kamer. Onwelgevallige 
rapporten worden achtergehouden, 
veel wordt geheim verklaard en zaken 
worden beslecht middels achterkamer-
tjespolitiek. De totstandkoming van be-
stemmingsplannen duurt eeuwen, maar 
voor megalomane prestigeprojecten 
heeft de gemeente wél ruim tijd. 

Forum voor Democratie wil de 
gemeente Amsterdam weer tot een 
gezonde en organische organisatie ma-
ken, waarin de stem van de inwoners 
de doorslag geeft. Door de burge-
meester direct te laten kiezen door de 
bewoners (via een zgn. burgemeester-
referendum) en te zorgen dat bestuur-
ders kunnen worden afgerekend op 
hun daden, wil FVD het bestuurskartel 
in Amsterdam openbreken en deugde-
lijk bestuur realiseren dat voldoet aan 
de lokale behoeften. Amsterdammers 
moeten zich middels (stadsdeel)refe-
renda kunnen uitspreken, en publieke 
functies moeten vanzelfsprekend voor 
iedereen op gelijke voet open staan 
- dus niet alleen voor degene met de 
meest ‘diverse’ achtergrond.
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Democratie 
& Bestuur

Wij willen: 

 ● De lokale democratie versterken met een bindend (stadsdeel)referendum; 
burgers raadplegen over en betrekken bij lokale problematiek; 

 ● Ontbinding van de fusie met de gemeente Weesp; Weesp, Driemond en de 
dorpen in Noord mogen niet overlopen worden en behouden hun eigen  
identiteit; 
 

 ● Systeem van akkoorden op hoofdlijnen; geen dichtgetimmerde  
coalitieakkoorden; 

 ● Stadsbestuur dat zich focust op kerntaken en de behoeften van de bewoners, 
in plaats van geldverslindende prestigeprojecten en kansloze experimenten 
(Meervaart en OBA Next); 

 ● Toegang tot gemeentelijke voorzieningen laagdrempelig houden; informa-
tievoorziening en gemeentelijke diensten moeten altijd mogelijk zijn met een 
fysieke afspraak/behandeling; 

 ● Zorgen dat betalen met contant geld bij de gemeente mogelijk blijft; 

 ● Financiële meevallers bij gemeentelijke projecten direct vertalen in  
lastenverlichting; geld terug naar de burger; 
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 ● Strenge, korte deadlines en termijnen voor gemeenteprojecten,  
vergunningsaanvragen en andere bestuurlijke processen; 
 

 ● Stoppen met het voortdurende inhuren van dure bureaus en andere externe 
partijen om onderzoekjes en analyses over de gemeente te doen. 

 ● Een gekozen burgemeester!
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Hoofdstuk 8

Economie &  
Belastingen
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Hoofdstuk 8: Economie & Belastingen

Ondernemers en winkeliers vormen 
het kloppende hart van Amsterdam. 
Toch is het juist deze groep die de nek 
om wordt gedraaid met verstikkende 
corona- en klimaatmaatregelen. On-
dernemers die op een creatieve manier 
hun hoofd boven water proberen te 
houden worden genadeloos afgestraft 
door de gemeente, en alsof dat nog 
niet erg genoeg is voert de gemeente 
vanaf 1 januari 2022 reclamebelasting 
in. Dat betekent dat horeca- of winkel-
gelegenheden die alles op alles hebben 
gezet om de coronamaatregelen te 
overleven en daardoor vaak op hun 
reserves teren, nu moeten betalen als 
de naam van hun onderneming op de 
ruit te lezen is. Het getuigt ervan dat 
de gemeente alle binding met haar 
inwoners en de realiteit heeft verloren.

Forum voor Democratie wil hier een 
einde aan maken: ondernemers horen 
van het gemeentebestuur het respect 
te krijgen dat ze verdienen. Onderne-
merschap moet worden gestimuleerd, 
en niet weggepest met allerlei onzinni-
ge regel.

Maar niet alleen de gemeente vormt 
een bedreiging voor ondernemers. 
Kleinschalige detailhandel wordt 
steeds meer weggeconcurreerd door 
grote bedrijven die de exorbitant hoge 
huren van de winkelpanden in de stad 
wel kunnen betalen en - anders dan 
veel kleine en middelgrote bedrijven - 
konden profiteren van de coronanood-
steun. 

FVD wil via bestemmingsplannen de 
kleinschalige detailhandel (bakkers, 
slagers, groenteboeren, etc.) steunen in 
de overlevingsstrijd tegen supermarkt-
ketens en groothandels. Lokale winkels 
die een hechte band met hun klanten 
onderhouden en het straatbeeld 
bepalen zijn essentieel voor onze stad. 
Daarom voeren we een steunfonds in 
voor door corona geraakte MKB bedrij-
ven en steunen we het MKB in de vorm 
van financiële voordelen. 

Maar over de hele linie moeten de 
gemeentelijke belastingen omlaag. Het 
sociale vangnet moet daadwerkelijk 
een vangnet zijn - geen hangmat. 
De inkomensgrens voor gemeentelijke 
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minimavoorzieningen moet niet om-
hoog, omdat dat het verschil tussen 
uitkering en loon steeds kleiner maakt. 
Werken moet lonen. Door hiervoor te 
zorgen en een tegenprestatie te eisen 
van mensen met een bijstandsuitkering, 
krijgen we uitkeringsgerechtigde 
Amsterdammers aan het werk en ver-
lichten we de gemeentelijke lasten. 

FVD wil stoppen met de bizarre kli-
maatplannen, linkse subsidieprojecten 
en onzinnige woke-festivals van het 
college, en de toeristenbelasting 

verdriedubbelen binnen vijf jaar. 
Dan houden we genoeg over om de 
afvalstoffenheffing flink naar beneden 
te brengen én te investeren in de 
afvalophaal, zodat het hand over hand 
toenemende zwerfafval op straat verle-
den tijd is. De onroerendezaakbelasting 
(OZB) kan dan omlaag, en de recla-
mebelasting en het erfpachtsysteem 
afgeschaft. Ook kan parkeren in Nieuw-
West en Noord gratis (voor bewoners) 
en zo betaalbaar mogelijk in de andere 
delen van de stad blijven.
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Economie 
& Belastingen

Wij willen:
 
 ● Lagere gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing); afschaffen 

erfpacht en reclamebelasting; 

 ● Geen geld naar linkse subsidieclubjes en woke-onzin; 

 ● Waar mogelijk een tegenprestatie eisen van mensen met een bijstandsuit-
kering; mensen met een bijstandsuitkering die geen Nederlands willen leren 
korten op hun uitkering; 

 ● De inkomensgrens voor gemeentelijke minimavoorzieningen behouden; 

 ● Gratis parkeren in Noord en Nieuw-West (voor bewoners) en zo betaalbaar 
mogelijk in andere delen van de stad; 

 ● Ondernemers faciliteren en niet tegenzitten met nodeloze regeldrift; 

 ● Het MKB steunen in de vorm van financiële voordelen en een steunfonds; 
vooral voor de door corona geraakte zzp’ers en MKB bedrijven; 

 ● Via bestemmingsplannen kleinschalige detailhandel niet laten  
wegconcurreren door grote bedrijven; 

 ● Stoppen met de bouw van een bedrijventerrein cq. distributiecentrum in de 
Lutkemeer; 

 ● Openheid van zaken aangaande kleine gunningen van opdrachten; zoals wie 
de opdracht(en) krijgt en of opdrachten vrij zijn van openbare aanbesteding. 
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Hoofdstuk 9

Onderwijs 
& Sport
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Hoofdstuk 9: Onderwijs & Sport

Goed onderwijs is het fundament van 
een gezonde samenleving. Op basis-
scholen is het belangrijk dat ieder kind 
voldoende aandacht krijgt van de leer-
kracht. Maar de band tussen leerling 
en onderwijzer staat onder druk door 
zowel de toenemende klassengrootte 
als gevolg van steeds verdergaande fu-
sering, en een schrijnend lerarentekort 
als gevolg van de slechte huisvestings-
kansen en beroerde OV-mogelijkheden 
voor leraren in Amsterdam. Het is voor 
leerkrachten in Amsterdam steeds 
moeilijker om naar hun werk te komen, 
met als gevolg dat invallers uit omlig-
gende gemeenten worden ingezet. 

Forum voor Democratie wil deze 
neerwaartse spiraal doorbreken door 
leraren in Amsterdam prioriteit op 
woningtoewijzing in de sociale sector 
en vrijstelling voor voorzieningen als 
parkeren en OV te geven. Door hogere 
beloningen en vaste contracten wordt 
het weer aantrekkelijk om  leraar te 
zijn. En omdat de lokale gemeenschap 
voor FVD centraal staat willen we 

scholen niet verder laten fuseren en 
het lotingssysteem in het voortgezet 
onderwijs herzien. Op die manier kun-
nen kinderen naar de school van hun 
keuze, en voorkomen we dat kinderen 
uit Hilversum naar het gymnasium 
in Amsterdam Zuid moeten komen.  
Als ouders hun kinderen zelf willen 
opleiden of initiatieven starten om 
eigen scholen te beginnen, moet de 
gemeente dit ondersteunen. Er komen 
Forum-scholen voor het primair- en 
voortgezet onderwijs.

In de klassen moet focus zijn op indivi-
duele begeleiding door leraren op elk 
niveau. We willen géén socialistische 
middenschoolexperimenten, maar juist 
het beste onderwijs bieden aan alle 
soorten leerlingen. Brede scholen zijn 
voor iedereen suboptimaal. Daarom 
is FVD voorstander van behoud 
van differentiatie op niveau. Op de 
universiteiten willen we een stop op 
het aantal internationale studenten dat 
wordt toegelaten en waarvoor de uni-
versiteit een huisvestingsplicht heeft. 



42Forum voor Democratie 2022

Nederlands blijft de voertaal en de Ne-
derlandse student staat weer centraal. 
En in het gehele onderwijs focussen 
we niet op de ‘zwarte bladzijden’ van 
onze geschiedenis, angstpropaganda 
over klimaatverandering of op hoeveel 
genders leerlingen vandaag wel niet 
hebben, maar op onze rijke en unieke 
geschiedenis. 

Om het onderwijs voor iedereen toe-
gankelijk te houden wil FVD dat scho-
len en universiteiten mondkapjesvrij 
blijven en dat nooit om een QR-code 
zal worden gevraagd als voorwaarde 
voor toegang tot onderwijs. 

En ook op de sportverenigingen blijft 
iedereen welkom. Sport biedt vele 
voordelen: het is gezond, leuk, goed 
voor de persoonlijke ontwikkeling en 
bevordert de sociale contacten. Het is 
daarom belangrijk dat de gemeente 
voldoende faciliteiten biedt voor 
sporters, en verenigingen die door de 
coronamaatregelen zijn geraakt on-
dersteunt. Door sport en een gezonde 
levenswijze aan te moedigen in plaats 
van in ongezonde ‘body positivity’ 
campagnes te investeren, wil FVD 
overgewicht voorkomen en een vitale 
en zelfverzekerde generatie opleiden. 
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Onderwijs
& Sport

Wij willen:

 ● Scholen niet verder laten fuseren; 

 ● Kleinere klassen; focus op individuele begeleiding door leraren met  
daarnaast een buddysysteem; 

 ● Lotingssysteem herzien waardoor kinderen naar de school van hun keuze 
kunnen; 

 ● Ouders die eigen scholen willen oprichten of eigen onderwijs willen geven 
ondersteunen; 

 ● Het lerarentekort aanpakken door hogere beloningen en stimuleren fulltime 
arbeidsverbanden; 
 

 ● Onderwijzers, zorgpersoneel en politiemensen kosteloos laten parkeren en 
reizen met het openbaar vervoer en voorrang op een sociale huur- of  
middenklasse koopwoning; 

 ● Cultuuronderwijs onderstrepen, focus op de nationale en lokale identiteit; 
geen weg-met-ons verhalen over ‘schaduwkanten’ van onze geschiedenis, 
gendergeneuzel of klimaatonzin;  

 ● Nederlands de voertaal laten blijven op scholen en universiteiten; 

 ● Stoppen met het binnenhalen van buitenlandse studenten;  
geen huisvestingsplicht voor deze groep;



44Forum voor Democratie 2022

 ● Investeren in de vroegtijdige signalering van kindermishandeling door leraren 
hierin ondersteuning te bieden en op te leiden; 

 ● Overgewicht tegengaan door sport en een gezonde leefwijze te stimuleren, 
voornamelijk onder jongeren; 

 ● De aanleg van sportgelegenheden altijd stimuleren en faciliteren; lokale 
sportverenigingen behouden, aantrekkelijk maken en lidmaatschap  
stimuleren; 

 ● Verenigingen die getroffen zijn door het coronabeleid steunen; 

 ● Sporten voor iedereen toegankelijk; geen QR bij sportverenigingen; 

 ● Geen kunstgrasvelden bij sportgelegenheden.
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Hoofdstuk 10

Ouderen & Zorg
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Hoofdstuk 10: Ouderen & Zorg

Samenleven is: zorgen voor elkaar. 
Maar onder de kabinetten Rutte is de 
zorg de afgelopen jaren afgeschaald 
en uitgeknepen. De landelijke politiek 
heeft een fors deel van de zorg 
op het bordje van de gemeenten 
gegooid in een verkapte bezuiniging. 
De afgelopen twee jaar is ons land 
gebukt gegaan onder vernietigende 
‘coronamaatregelen’, maar is de zorg 
niet opgeschaald. Zorgpersoneel rent 
gillend weg en krijgt - behalve wat 
applaus - niet de waardering die het 
verdient.

Zorgmedewerkers zijn niet alleen de 
mensen die ons gezond houden, maar 
ook de mensen die onze vrijheden 
beschermen. Het zijn de mensen die 
onze ouderen verzorgen en vermaken, 
wanneer wij dat niet kunnen. Daar 
moet meer waardering voor zijn. Alles 
moet uit de kast gehaald worden om 
de zorg in stand te houden, toegan-
kelijker te maken, en de mensen die in 
de zorg werken tegemoet te komen. 
FVD Amsterdam was (als een van de 
weinige partijen) fel tegen de sluiting 

van het Slotervaartziekenhuis. 
We willen de lokale zorg weer opscha-
len en investeren in zorg op maat. 

Indachtig de hen verschuldigde eer-
bied moeten inwoners ouder dan 75 in 
principe onbeperkt met het speciale 
Aanvullend openbaar vervoer (AOV) 
kunnen reizen, en moet het OV zo veel 
mogelijk toegankelijk en betaalbaar 
zijn voor gepensioneerden en minder-
validen. En omdat de gemeente ook 
jongeren niet in de kou kan laten staan 
moet ze ontoereikende jeugdzorg-
budgetten aanvullen met gemeentelijk 
geld. De mentale ravage die de ab-
surde lockdowns onder veel jongeren 
heeft aangericht moet immers worden 
hersteld. 

De groeiende eenzaamheid in de 
maatschappij, voornamelijk onder 
jongeren en ouderen, moet worden 
tegengegaan door voor altijd een einde 
te maken aan de vrijheidsbeperkende 
en atomiserende ‘coronamaatregelen’, 
en door te investeren in ouderenont-
moetingscentra. 
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Ouderen 
& Zorg

Wij willen:
 
 ● Het Slotervaartziekenhuis zo snel mogelijk weer openen; 

 ● De Amsterdamse zorg opschalen; personeel aantrekken door gratis OV,  
parkeerplekken en voorrang op een sociale huurwoning voor zorgmedewer-
kers; FVD is voor hogere lonen in de zorg; het nijpende personeelstekort 
moet en zal aangepakt worden!; 

 ● Thuiszorg, mantelzorg en kleinschalige zorg stimuleren; 

 ● De zorg moet af van onnodige bureaucratie; meer vertrouwen op de  
professionaliteit van artsen en verplegers; 

 ● Investeren in zorg op maat voor ouderen en gehandicapten; 

 ● Een reorganisatie van de jeugdzorg en GGZ; weg met ellenlange wachtlijsten; 

 ● Ontoereikende jeugdzorg budgetten aanvullen met gemeentelijk geld; 

 ● Laagdrempelige (preventie)spreekuren bij de huisarts; meer ondersteuning 
voor huisartsen en praktijkondersteuners; 

 ● Openbaar vervoer en AOV beter toegankelijk en betaalbaar maken voor  
gepensioneerden; 
 

 ● De groeiende eenzaamheid binnen de maatschappij tegengaan,  
voornamelijk bij jongeren en ouderen.
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Hoofdstuk 11

Erfpacht
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Hoofdstuk 11: Erfpacht

Erfpacht is diefstal. 160.000 huisei-
genaren zitten op erfpachtgrond van 
de gemeente. Zij hebben daardoor 
onrechtvaardig hoge woonlasten, in 
vergelijking met eigenaren op eigen 
grond. De gemeente gebruikt de erf-
pacht als melkkoe om extra inkomsten 
te genereren, met alle gevolgen van 
dien. FVD zet zich al jaren in om de 
erfpacht op woningen af te schaffen.
In 2017 heeft wethouder Van der Burg 

(VVD) een nieuw erfpachtsysteem 
ingevoerd. Woningbezitters konden 
overstappen naar ‘eeuwigdurende 
erfpacht’ en die vervolgens afkopen. 
In veel gevallen was dat voor aantoon-
baar te hoge afkoopsommen. Onder-
zoek door bureau Berenschot bevestigt 
dat het huidige stelsel onhoudbaar is. 
Het is te duur, niet transparant en niet 
controleerbaar, geeft enorme grond-
waardesprongen, en is onrechtvaardig.
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Erfpacht

Wij willen:

 ● Erfpacht voor woningen afschaffen; 

 ● Een onafhankelijke erfpachtgeschillencommissie invoeren die kan  
beslissen dat de gemeente het teveel betaalde bij afkoop moet restitueren.  
Deze restitutieregeling geldt ook indien de afkoop al notarieel is vastgelegd. 
Kortom: rechtsherstel; 

 ● Een economisch realistisch grondwaardebeleid voor eigenaren die niet  
kunnen of willen afkopen. Op basis van een individuele grondquote van  
circa 12 % en, naar keuze, de WOZ-waardes 2014 of 2015; 

 ● Wie afkoopt verwerft de volle eigendom van de grond.
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