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DUS! voor de energieke samenleving 

DUS! Duurzaam Solidair is een lokale partij in Uithoorn en De 

Kwakel. Deze partij is in 2010 ontstaan door het samengaan van 

D66, GroenLinks en niet-partijgebonden inwoners. DUS! heeft van 

2010 tot 2014 veel kunnen bereiken, onder meer door deelname 

aan het college. 

 

In de progressieve partij DUS! hebben we onze krachten 

gebundeld voor een groen, duurzaam en sociaal beleid. DUS! gaat 

verder met het aanpakken van de uitdagingen waar Uithoorn en 

De Kwakel de komende vier jaar voor staan. Duurzaamheid komt 

hoog op de agenda als lokaal antwoord op de economische 

recessie en de klimaatproblematiek. Een ander speerpunt is het 

sociale beleid met als doel dat iedere inwoner van onze gemeente 

zich optimaal kan ontwikkelen en kan participeren in de 

samenleving. Zo worden mensen uitgedaagd tot het nemen van 

verantwoordelijkheid. Wij geloven in de kracht van mensen! 

 

In dit verkiezingsprogramma gaan we eerst in op waar DUS! voor 

staat, wat we willen bereiken en wat onze visie is op de 

vanzelfsprekende betrokkenheid van inwoners bij proces en 

besluitvorming. Daarna belichten we de begrippen DUURZAAM en 

SOLIDAIR en noemen we concrete programmapunten. We sluiten 

af met een passage over financiën en bestuur. 
 

Wat doet DUS! 

Zoals hiervoor al aangegeven is DUS! een lokale partij in Uithoorn 

en De Kwakel van progressief denkende inwoners. D66 en 

GroenLinks komen in de gemeente Uithoorn niet met een eigen 

lijst uit. Deze partijen geloven dat door bundeling van krachten 

meer bereikt kan worden dan wanneer de partijen los van elkaar 

opereren. DUS! hoopt dat niet alleen de stemmers van deze 

partijen zich aangesproken voelen door deze vorm, maar dat elke 

inwoner, die zich verantwoordelijk voelt voor mens, milieu en 

maatschappij, zich aansluit. 

 

DUS! staat klaar om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de 

samenleving van onze gemeente. De partij is bereid om ook in de 

komende periode bestuursverantwoordelijkheid op zich te nemen. 
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Als de collegeonderhandelingen daartoe aanleiding geven, neemt 

DUS! weer deel aan het college. 

 

Waar staat DUS! voor?  

DUS! staat voor een sociale en rechtvaardige, eerlijke en solidaire 

samenleving, met oog voor een duurzame leefomgeving in 

Uithoorn en De Kwakel. 

 

DUS! streeft voor iedere inwoner, ongeacht zijn of haar 

achtergrond, naar bestaanszekerheid, in de meest brede zin van 

het woord. Goed onderwijs, deel kunnen nemen aan sociale 

activiteiten, een menswaardige zorg en huisvesting, bescherming 

tegen criminaliteit en rampen, een respect-volle behandeling door 

de overheid en de mogelijkheid om als volwaardig inwoner actief 

vorm te geven aan de samenleving, vormen de basis van haar 

ideeën en activiteiten. DUS! werkt constructief samen met de 

landelijke en provinciale overheid om dit te realiseren.     

 

DUS! is optimistisch. Ze gelooft in de kracht van mensen. DUS! 

gelooft in een samenleving waarin inwoners zich vrij en veilig 

voelen, waarin ze de kans hebben zich te ontplooien en waarin ze 

uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen. De partij 

neemt in aanmerking dat individuele vrijheid wordt begrensd door 

de verantwoordelijkheid voor medemens en natuur. DUS! heeft 

zorg voor inwoners die (nog) niet volledig in de samenleving 

kunnen participeren.  

 

DUS! houdt met de leefomstandigheden hier en nu rekening met 

later en elders. Dat betekent dat de partij: 

 het stimuleert om zoveel mogelijk gebruik te maken van 

producten en diensten die onder eerlijke 

arbeidsomstandigheden tot stand zijn gekomen 

 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt stimuleert hun 

eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen om zo 

volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving 

 zich inzet om fossiele energie te vervangen door duurzame 

energie 

 zich inspant om natuur in stand te houden en de kwaliteit 

van het milieu te versterken. 

 



 Verkiezingsprogramma gemeenteraad 2014-2018      DUS! 5 

DUS! is duidelijk in wat ze doet en waarom. Bij haar doen en 

denken betrekt zij zoveel mogelijk de inwoners van Uithoorn en 

De Kwakel. Transparantie is voor DUS! een groot goed. 

 

Speerpunten voor DUS! blijven: 

 Duurzaamheid: zorg voor mensen en hun omgeving, hier 

en elders, nu en later. Duurzaamheid is niet duur. Het 

betaalt zichzelf terug in waarden en financiën.  

 Meedoen: inwoners krijgen de kans hun talenten te 

ontdekken en te benutten en zo van betekenis te zijn voor 

henzelf en de samenleving. 

 Meedenken en meebeslissen: inwoners beslissen zoveel 

mogelijk zelf over prettig wonen in Uithoorn en De Kwakel. 

 Groen: een groene omgeving is rustgevend, daagt uit tot 

bewegen en zorgt voor een fijn leef- en vestigingsklimaat.  

 

DUS! gelooft in de energieke samenleving. Dit betekent dat de 

gemeente een motiverende en faciliterende rol speelt, zodat 

mensen gestimuleerd worden zelf acties te ondernemen. 

Regelgeving moet hierbij geen belemmering zijn. Dynamische 

regelgeving die initiatieven van burgers en bedrijven belonen, is 

hiervoor een voorwaarde. Om de krachten vanuit de samenleving 

in de praktijk te brengen is het noodzakelijk om burgers en 

bedrijven zelf een rol te geven. De bundeling van ideeën biedt 

kans voor ‘groene groei’! 

 

DUS! moedigt aan  

DUS! staat voor een democratie die verder gaat dan het 

stemhokje. Een democratie waarin mensen worden aangemoedigd 

om zich verantwoordelijk te voelen voor de inrichting van de 

eigen samenleving. Het gevoel van verantwoordelijkheid groeit 

wanneer mensen de kans krijgen om te participeren. Daarom 

betrekt DUS! inwoners bij het beleid en geeft ze 

medezeggenschap over de inrichting van de wijk. 

  

Alle inwoners krijgen de kans om mee te doen in de samenleving. 

Wanneer mensen niet kunnen of mogen meedoen dan hebben zij 

minder kansen om zich te ontwikkelen en dan hebben zij ook 

minder toegang tot allerlei sociale en professionele netwerken. Dit 

kan leiden tot sociaal isolement en een slechtere gezondheid. Ook 

mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk of psychisch) 
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blijven de baas over hun eigen leven: ze nemen actief deel aan de 

samenleving. 

  

Het is van belang dat alle inwoners, van jong tot oud, meepraten. 

Maar niet alleen meepraten, ook meedenken en meebeslissen. 

Een goede communicatie is onontbeerlijk. Belangrijke voorwaarde 

daarbij is het serieus nemen van de inwoners.  

 

DUS! luistert naar de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. 
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DUURZAAM 

 

DUS! is duurzaam. Dat wil zeggen dat ze denkt aan deze 

generatie en aan komende generaties. Zuinig zijn op het milieu en 

goed zijn voor elkaar hier en elders op de wereld zijn daarvoor 

kernwaarden. Duurzame ontwikkeling kenmerkt zich door een 

evenwicht tussen sociale, economische en ecologische belangen, 

ook vaak genoemd evenwicht tussen people, profit en planet.  

DUS! past duurzaamheid toe in lokaal beleid. Dit hoofdstuk gaat 

in op de ecologische en economische aspecten. In het volgende 

hoofdstuk komen vooral de sociale aspecten aan de orde. 

 

Klimaat- en energiebeleid dat verschil maakt 

Uithoorn heeft samen met Amstelveen, Aalsmeer, Diemen en 

Ouder-Amstel een convenant ondertekend om in 2040 een 

energieneutrale regio te zijn. DUS! zet de komende vier jaar de 

volgende stappen naar dit doel, samen met inwoners, 

maatschappelijke organisaties en bedrijven.  

DUS! legt de lat hoog, dat getuigt van lef en urgentie. 

 

Bereikt in 2010-2014 

 De gemeente stimuleert bedrijfsleven en inwoners tot 

duurzaam handelen. Voorbeelden: 

- meerdere keren deelname collectieve inkoop 

zonnepanelen 

- subsidie voor duurzame maatregelen voor inwoners 

- samenwerking en advisering aan Stichting Uithoorn in 

Bedrijf (SUB), het ondernemersplatform voor 

ondernemersverenigingen in Uithoorn en De Kwakel. 

Ondernemers stimuleren elkaar hier in duurzaam 

ondernemen. 

 De gemeente werkt zelf duurzaam. Voorbeelden: 

- duurzaamheid belangrijk criterium bij aanbestedingen 

- een energiezuinige school in Thamerdal 

- klimaatneutrale lantaarnpalen rond het gemeentehuis 

- energiezuinige openbare verlichting en minder 

verlichting in het buitengebied. 

- elektrische dienstauto’s en –scooters 

- schoner water in het Zijdelmeer. 
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Concreet in 2014-2018 

 De gemeente werkt zelf in 2020 energieneutraal en koopt 

100% duurzaam in. De samenwerking tussen SUB en de 

gemeente is versterkt, er zijn diverse projecten gericht op 

duurzaamheid. 

 Inwoners nemen energiezuinige maatregelen en scheiden 

meer afval.  

 Alle nieuwbouwprojecten worden energiebewust 

uitgevoerd. 

 Energiebesparende maatregelen en duurzame 

energieopwekking in bestaande woningen. Door 

bijvoorbeeld isolatie van oudere woningen is veel winst te 

behalen, zowel voor het milieu als voor de portemonnee 

van de bewoner.  

 Gemeente, bedrijven en inwoners gaan samenwerken om 

energieopwekking door middel van een windmolen in de 

gemeente mogelijk te maken. 

 We stimuleren groene daken, zonneboilers en zonnecellen.  

 Kansen in de regio benutten om eigen energie op te 

wekken, vooral van belang bij de sierteelt en kassenbouw. 

 Er komt een lokaal/regionaal informatiepunt 

duurzaamheid, waar inwoners en ondernemers advies 

kunnen krijgen over duurzame oplossingen in huis of 

bedrijf. 

 Voorlichting aan inwoners over besparing van water en 

energie. 

 

Milieuvriendelijke mobiliteit: ruim baan voor fiets en OV 

Meer autoverkeer leidt tot onveiligheid (vooral voor kinderen) en 

verminderde luchtkwaliteit. DUS! realiseert zich echter dat zonder 

auto onze maatschappij niet meer kan functioneren. Toch is in 

veel gevallen een alternatief voor autogebruik voorhanden. DUS! 

zet zich daarom in voor stimulering van (veilig) fietsverkeer en 

het openbaar vervoer.  

 

Bereikt in 2010-2014 

 Verkeerslichten bij Zijdelwaard zijn fietsvriendelijk 

afgestemd. 

 Het aantal (overdekte) fietsparkeerplaatsen bij het 

busstation is uitgebreid. 

 Veel basisscholen hebben veilige oversteekplekken. 
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 Door het Libellebos is een fietsverbinding in ontwikkeling. 

 Het fietspad aan de Noorddammerweg is gerealiseerd. 

 Het bedrijventerrein is bereikbaar met de bus. 

 

Concreet voor 2014-2018 

 Alle paaltjes op fietspaden zijn weg. Dit is nodig voor de 

veiligheid van fietsers. 

 We voeren de maatregelen genoemd in de fietsbalans, een 

onderzoek van de Fietsersbond naar de kwaliteit van de 

fietsmogelijkheden, uit. 

 De fietspaden worden beter onderhouden. 

 Verkeerslichten worden fietsvriendelijk afgestemd: korte 

wachttijden, aangegeven met secondentikkers. 

 We stimuleren autodelen.  

 Er komen maatregelen ter bevordering van de veiligheid 

op de Vuurlijn en de Boterdijk. 

 Met Connexxion wordt gekeken naar verbetering van de 

buslijnen naar het industrieterrein en naar treinstations in 

de omgeving. 

 Bij nieuwbouw is er openbaar vervoer voordat de eerste 

huizen opgeleverd worden.  

 De oeververbinding met Amstelhoek is zo ingericht dat 

doorgaand autoverkeer wordt belemmerd. 

 Hoewel we dicht bij Schiphol wonen en we dus altijd 

vliegtuigen horen, kan verlegging van de route de overlast 

enigzins beperken. 

 

Behoud en versterk de groene ruimte 

Uithoorn en De Kwakel liggen onder de rook van Amsterdam, 

verstedelijking ligt op de loer. Gelukkig hebben we veel natuur in 

de nabijheid en veel groen in onze gemeente. Dat willen we zo 

houden. Een groene omgeving daagt uit tot beweging, is 

rustgevend en economisch aantrekkelijk. Met andere woorden: 

groen loont! DUS! versterkt de groene ontwikkeling in onze 

gemeente. De natuurkaart, die in 2005 samen met lokale 

natuurorganisaties is opgesteld, vormt daarvoor de leidraad. 

 

Bereikt in 2010-2014 

 Een visie voor het Libellebos, waardoor de biodiversiteit 

wordt vergroot en meer inwoners kunnen genieten. Enkele 

maatregelen zijn al uitgevoerd. 
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 Een visie voor de groenzone in Meerwijk. 

 Inwoners denken mee over groen en natuur in De Kwakel 

en Uithoorn. 

 Twee natuurlijke speelplekken: in Meerwijk en in de 

Groen-Rode Scheg. 

 

Concreet voor 2014-2018 

 Vergroening van algemeen toegankelijke plekken, 

bijvoorbeeld schoolpleinen en het dorpscentrum en zo 

mogelijk ruimte voor schooltuinen. 

 Vergroening en verduurzaming van het bedrijventerrein. 

 Buurtbewoners die gezamenlijk hun buurt of straat willen 

vergroenen, komen in aanmerking voor ondersteuning.  

 De definitie van waardevolle bomen wordt mede 

afgestemd op de waarde voor de omgeving. In het 

bomenbeleidsplan wordt het aantal waardevolle bomen 

verdubbeld.  

 Het Libellebos wordt verder ontwikkeld, evenals de 

groenzone in de Meerwijk. 

 We handhaven het aantal volkstuinen  en vergroten dit 

aantal zo mogelijk. 

 

Een schone gemeente 

DUS! bestrijdt de overlast van hondenpoep, zwerfafval en graffiti 

door de hele gemeente.  

DUS! zorgt voor een schone gemeente: er worden geen 

chemicaliën gebruikt en materiaal en afval wordt zo veel mogelijk 

hergebruikt. 

 

Bereikt in 2010-2014 

 Een andere wijze van afvalinzameling, waardoor er meer 

grondstoffen worden opgehaald, minder restafval is en de 

heffing is gedaald. 

 Besluit tot toekomstige uitbreiding van de ondergrondse 

containers en het ophalen van grondstoffen, zoals papier 

en plastic, aan huis. 

 Graffiti is toegestaan op aangewezen plaatsen: bij de 

skatebaan en in het fietstunneltje in Thamerdal. 
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Concreet in 2014-2018 

 Afschaffing van het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen voor onkruid op straten en stoepen. 

 Nog meer inzameling van grondstoffen, dus minder 

restafval, waardoor de afvalstoffenheffing daalt.  

 Nog minder zwerfafval door samenwerking met inwoners, 

scholen en bedrijven. 

 

Duurzame economie 

Groene en duurzame werkgelegenheid is welkom. Vervuilende 

industrie en bedrijvigheid met veel transportbewegingen weren 

we zoveel mogelijk. Bestaande ondernemingen stimuleren we tot 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat wil zeggen: 

ondernemen waarin gestreefd wordt naar minder energieverbruik, 

minder milieubelasting en meer mogelijkheden voor mensen, die 

moeilijk aan het werk komen. DUS! maakt gebruik van de 

krachten van onze regio. 

 

Bereikt in 2010-2014 

 Jaarlijks een streekmarkt. 

 Het winkelcentrum Legmeer is opgeknapt. 

 De eerste schop voor het op te knappen winkelcentrum 

Zijdelwaard gaat snel de grond in, 

 Er komen meer fietsparkeerplaatsen bij het winkelcentrum 

Zijdelwaard. 

 Er is gestart met de Waterlijn, de Amsteloever in het 

dorpscentrum, waarbij duurzaamheid een belangrijk 

aandachtspunt is. 

 Op de N196 wordt het Amstelplein opnieuw vorm gegeven. 

 

Concreet voor 2014-2018 

 Een aantrekkelijk dorpscentrum (Amstelplein en Waterlijn), 

waar het prettig winkelen en verblijven is. 

 Goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente op 

het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 Regelgeving die ondernemers en bedrijven uitnodigt tot 

duurzaam handelen. 
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Dierenwelzijn 

Dieren maken deel uit van onze dagelijkse leefomgeving. We 

denken dan aan huisdieren, landbouwdieren en dieren die leven in 

het wild. DUS! waakt over het welzijn van dieren en voorkomt 

overlast voor inwoners. 

 

Bereikt in 2010-2014 

 Het gemeentelijke bedrijfsrestaurant serveert biologische 

producten. 

 

Concreet voor 2014-2018 

 Zwervende en in beslag genomen, verwaarloosde dieren 

krijgen adequate opvang. 

 DUS! weert circussen met wilde dieren.  

 We stimuleren biologische landbouw en veeteelt. De 

gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf ook 

biologische producten te gebruiken en aan te bieden. 

 We creëren mogelijkheden voor nestplekken en 

broedgelegenheid voor vogels in de gemeente. 

 Bij overlast door dieren overleggen we met de 

Dierenbescherming over alternatieve methoden om de 

overlast te bestrijden. 
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SOLIDAIR 

 

DUS! streeft naar een solidaire samenleving, waarin welvaart en 

middelen eerlijk verdeeld worden. Op het gebied van (jeugd)zorg 

en werk & inkomen vinden momenteel grote veranderingen 

plaats. Taken en verantwoordelijkheden die nu nog vallen onder 

de landelijke overheid of de stadsregio, worden gedecentraliseerd 

naar de gemeenten. De gemeenten krijgen er minder geld voor. 

Wij willen dat iedereen mee kan blijven doen aan de samenleving 

en optimale kansen heeft om zich te ontplooien om zijn leven zelf 

vorm te geven. DUS! stimuleert saamhorigheid in Uithoorn en De 

Kwakel. DUS! wil graag dat mensen elkaar helpen als dat nodig is.  

 

Problemen in het dagelijkse leven hebben vaak meerdere 

oorzaken en raken de hele omgeving van inwoners. Als 

ondersteuning van inwoners nodig is, wordt daarom altijd in 

bredere kring gekeken naar oorzaken en oplossingen. 

 

Opgroeien in Uithoorn en De Kwakel 

In Uithoorn en De Kwakel kunnen kinderen en jongeren zorgeloos 

opgroeien: in een goede sfeer thuis, met voldoende opvang, 

speel- en sportruimte in de buurt en mogelijkheden om mee te 

doen in allerlei verenigingen. DUS! geeft ze hiertoe alle ruimte, 

DUS! neemt ze serieus en biedt ze steun, maar stelt ook grenzen 

en corrigeert onacceptabel gedrag. DUS! vindt het belangrijk om 

samen te werken met instellingen die zich richten op kinderen, 

jongeren en hun ouders. De scholen en het Centrum voor Jeugd 

en Gezin zijn hierbij belangrijke partners.  

Goed onderwijs en het behalen van een startkwalificatie zijn 

essentieel voor jongeren om later aan het werk te komen. Nauwe 

samenwerking tussen scholen en gemeente is nodig om 

vroegtijdige schooluitval te voorkomen en om zorg op school en 

thuis goed bij elkaar te laten aansluiten. 

 

DUS! heeft extra aandacht voor kinderen die in armoede 

opgroeien. Als een kind door te weinig geld niet mee kan doen, 

kan dat de ontwikkeling belemmeren. Dat wil DUS! voorkomen. 

DUS! vindt ‘hangen’ een normaal verschijnsel dat te maken heeft 

met de behoefte om elkaar te ontmoeten. Bij ernstige overlast en 

crimineel gedrag wordt er ingegrepen. Experimenteergedrag bij 

jongeren is normaal, maar moet wel gereguleerd worden. DUS! 
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wil jongeren met problemen kansen bieden. Kinderen en jongeren 

weten zelf het best wat er leeft onder hen. We maken gebruik van 

hun deskundigheid en dagen hen uit zich in te zetten voor de 

samenleving en de eigen buurt.  

 

DUS! is ervan overtuigd dat elk kind en elke jongere talenten 

heeft. Het ontdekken en ontwikkelen van talenten stimuleert hen 

om zich te ontwikkelen tot sociale, verantwoordelijke en 

zelfredzame burgers.  

 

Om kinderen en jongeren de ondersteuning te kunnen geven die 

ze nodig hebben en om zware jeugdzorg zoveel mogelijk te 

voorkomen, is vroege signalering van opvoed- en 

opgroeiproblemen van groot belang. Medewerkers die met 

kinderen en ouders werken, moeten voldoende vaardigheden 

hiervoor hebben. Als hulp nodig is, geldt: 1 gezin -1 plan -1 

regisseur. Het gezin zelf, de omgeving en professionele 

hulpverlening werken samen zodat het gezin zo snel mogelijk 

weer op eigen kracht verder kan.  

 

Bereikt in 2010-2014 

 Twee natuurlijke speelplekken in de Groen-Rode Scheg en 

de groenzone van de Meerwijk met betrokkenheid van de 

aangrenzende basisscholen, en activiteitenaanbod. 

 Talentontwikkeling georganiseerd door de 

combinatiefunctionarissen voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd met in de toekomst  uitloop tot 16 jaar. 

 Een lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin.  

 Bevorderen van jongereninitiatieven. 

 Betere start voor peuters op de basisschool. 

 Schakelklas in het basisonderwijs voor kinderen, die nog 

geen Nederlands spreken. 

 

Concreet voor 2014-2018 

 Verdere talentontwikkeling voor kinderen en jongeren. 

 Verder ontwikkelen van het Centrum voor Jeugd en Gezin, 

met zo nodig een vloeiende overgang naar zwaardere 

jeugdzorg. 

 Intensivering van de samenwerking met het onderwijs om 

gezamenlijk een gezonde ontwikkeling te stimuleren. 
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 Om de illegale handel tegen te gaan en toezicht te houden 

op de kwaliteit van de softdrugs komt er een verkooppunt 

van softdrugs. Controle hierop is nodig om veilig gebruik te 

bevorderen. Goede voorlichting, bijvoorbeeld door 

jongeren zelf, is essentieel om jongeren bewust te maken 

van de gevolgen van de risico’s van het gebruik.  

 DUS! draagt zorg voor activiteiten voor verschillende 

generaties, zodat ouderen en jongeren meer begrip voor 

elkaar krijgen.  

 DUS! zorgt ervoor dat kinderen in armoede voldoende 

mogelijkheden hebben om mee te doen aan de 

samenleving. 

 

Sociaal beleid: meedoen mogelijk maken  

Meedoen staat voor DUS! voorop, via arbeidsparticipatie of een 

andere vorm van maatschappelijke activiteit. Meedoen vraagt om 

een proactieve rol van de gemeente. DUS! gaat niet uit van de 

beperkingen, maar juist van mogelijkheden van mensen.  

DUS! is voor ruimhartige ondersteuning voor mensen met een 

minimumuitkering of werkende armen, zodat zij zich niet 

uitgesloten hoeven te voelen en ook hun kinderen aan sport- en 

culturele activiteiten kunnen meedoen.  

Door landelijke bezuinigingen is er minder geld voor 

ondersteuning en zorg. DUS! maakt zulke keuzes dat mensen die 

het echt nodig hebben, er gebruik van kunnen blijven maken.  

 

Bereikt in 2010-2014 

 Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen meer 

kansen. Ze worden begeleid naar betaald werk en als dat 

nodig is naar vrijwilligerswerk. 

 Jeugdigen uit minder draagkrachtige gezinnen kunnen 

dankzij het Jeugdsportfonds lid zijn van sportverenigingen. 

 

Concreet voor 2014-2018 

 Werkloze jongeren worden op innovatieve, snelle wijze 

begeleid naar werk, bijvoorbeeld door eenvoudige 

regelgeving. 

 Voor werkloze inwoners die cliënt zijn bij Sociale Zaken 

blijft op zo kort mogelijke termijn werk, opleiding of 

vrijwilligerswerk op maat noodzakelijk. Ook hulp bij het 

opzetten van een eigen bedrijf hoort hierbij.  
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 De gemeente biedt werkplekken aan voor inwoners met 

afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente heeft een 

voorbeeldfunctie en stimuleert bedrijven en organisaties 

dat ook te doen. De vraag van de markt staat hierbij 

centraal.  

 DUS! stimuleert dat mensen met een uitkering zich actief 

voor anderen inzetten, bijvoorbeeld door hulp bij klusjes in 

huis en tuin. 

 Schuldhulpverlening wordt gecontinueerd. Jaarlijks wordt 

een preventiecampagne gevoerd, ook gericht op jongeren.  

 Inwoners worden actief op de hoogte gesteld van 

minimaregelingen.  

 DUS! draagt zorg voor professionele ondersteuning van 

vrijwilligers.  

 DUS! kijkt voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt ook naar alternatieve werkvormen zoals een 

fietsenwerkplaats en –stalling bij het busstation en/of 

zorgboerderijen.  

 DUS! bevordert contact tussen mensen, zodat mensen 

makkelijk hulp vragen en geven als dat nodig is.  

 

Ouderen  

Veel ouderen blijven in toenemende mate actief en leveren een 

waardevolle bijdrage aan de samenleving, of dat nu is in de 

diverse besturen, als oppasopa of -oma en/of als vrijwilliger in de 

vele clubs en organisaties van onze gemeente.  

DUS! wil activiteiten stimuleren waarbij de kennis en kunde van 

ouderen tot uiting komen.  

Er zijn ook ouderen die ondersteuning nodig hebben. Het komt 

het welzijn van hen ten goede als zij zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen. 

De gemeente zorgt voor geschikte woningen in de wijken, zodat 

ze zelfstandig kunnen blijven wonen. Ondersteuning bij de 

dagelijkse gang van zaken is hiervoor noodzakelijk. Mantelzorgers 

vervullen hierbij een belangrijke rol. DUS! waakt ervoor dat zij 

hun taak kunnen blijven doen en niet overbelast raken.  

Wanneer er meer zorg nodig is dan de omgeving kan bieden, 

wordt ook professionele zorg ingezet. 

Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis geregeld worden. 
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Bereikt in 2010-2014 

 De dienstverlening door de regiotaxi is verbeterd. 

 

Concreet voor 2014-2018 

 Meer maatjesprojecten, waarbij de kennis en kunde van 

ouderen voor de samenleving wordt benut. 

 DUS! betrekt ouderenbonden nauw bij het ontwikkelen van 

ouderenbeleid . 

 Een activerend arbeidsmarktbeleid voor oudere werklozen 

met een bijstandsuitkering. 

 Toegankelijkheid van regelingen, bijvoorbeeld door 

voorlichting, die aansluit bij ouderen.  

 Een toegankelijk WMO-loket dat maatwerk levert. 

 Professionele ondersteuning van mantelzorgers. 

 Zorg dicht bij huis: blijvende aandacht voor 

ouderenhuisvesting in de wijken. Ouderen kunnen dan met 

de juiste ondersteuning zo lang mogelijk thuis blijven 

wonen. Daarnaast moeten er voldoende voorzieningen zijn 

om gemeenschappelijk te kunnen wonen. Het concept 

Thuishuis wordt onderzocht. 

 Eenzaamheid komt veel voor onder ouderen. DUS! 

stimuleert activiteiten om dit te doorbreken. Zo lang 

mogelijk actief blijven en deelname aan laagdrempelige 

voorzieningen zijn hierbij sleutelbegrippen. 

 

Mensen met een beperking 

Met de decentralisatie van de AWBZ en de participatiewet, krijgt 

de gemeente meer verantwoordelijkheid om inwoners, ondanks 

hun beperking, mee te laten doen in de samenleving. Om 

iedereen van de juiste zorg en ondersteuning te voorzien, zullen 

scherpe keuzes gemaakt moeten worden. DUS! verwacht dat 

mensen zelf al het mogelijke doen om hun situatie zo aangenaam 

mogelijk te maken. DUS! kijkt vooral naar wat mensen wel 

kunnen en hoe zij hun talenten kunnen inzetten voor de 

samenleving.  

Professionele ondersteuning en hulp is beschikbaar voor hen die 

dat echt nodig hebben. Maatwerk is daarbij een vereiste. 

 

Bereikt in 2010-2014 

 Leerlingenvervoer waarin leerlingen die daartoe in staat 

zijn, worden toegeleid naar zelfstandig reizen. 
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 Maatwerk waarbij individueel gekeken wordt waar iemand 

met behulp van zijn netwerk toe in staat is en waar 

professionele hulp nodig is. 

 

Concreet voor 2014-2018 

 Organisaties kijken naar wat iemand wel kan en sluiten 

daar de ondersteuning op aan. 

 Begeleiding zoveel mogelijk lokaal organiseren, zodat 

vervoer minder nodig is. 

 Voorzieningen waar inwoners met een beperking ‘productie 

leveren’ meer bekendheid geven, zodat ze een 

volwaardiger plaats in de samenleving innemen en er 

wellicht meer inkomsten gegenereerd worden. 

 

De wijk  

De wijk of buurt is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten en 

samenleven. Voor de leefbaarheid en de veiligheid in een wijk is 

niet alleen de fysieke structuur belangrijk, maar ook de 

verbanden tussen de bewoners. Voor het welbevinden van 

mensen is het belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten, elkaar 

kennen, invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen en 

verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Buurtinitiatieven krijgen de ruimte. DUS! ziet graag dat inwoners 

nog meer zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving dan 

nu het geval is. Kinderen en jongeren beleven de wijk vaak op 

een andere manier dan volwassenen. Ook hun stem moet worden 

gehoord. 

 

Bereikt in 2010-2014 

 Buurtbeheer wordt betrokken bij beleid. 

 Kinderen hebben meegedacht en -beslist over 

speelplekken en speellandschappen in hun buurt. 

 Jongeren hebben de skatebaan opnieuw vorm gegeven en 

een graffitimuur daarbij gerealiseerd. 

 Jongeren hebben het fietstunneltje in Thamerdal een 

nieuwe look gegeven.  

 Jongeren denken actief en continu mee bij het ontwikkelen 

van jongerenbeleid. 

 Bij diverse trajecten zijn inwoners nauw betrokken. 
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Concreet in 2014-2018 

 Buurtinitiatieven krijgen de ruimte en worden 

ondersteund.  

 Renovatieprojecten vinden altijd plaats in samenwerking 

met buurtbewoners. Er wordt helder gecommuniceerd over 

het niveau van meebeslissen.  

 Iedere lente een buurtschouw voor kinderen. 

 DUS! betrekt kinderen en jongeren bij hun leefomgeving.  

 We stimuleren initiatieven om de saamhorigheid in de wijk 

te bevorderen. 

 

Diversiteit en integratie  

In Uithoorn en De Kwakel leven mensen uit verschillende 

culturen, met diversiteit in religie, geaardheid en fysieke 

omstandigheden. DUS! zet zich in voor een samenleving, waarin 

voor iedereen plaats is. Bij het maken van beleid wordt rekening 

gehouden met diversiteit om discriminatie, sociale ongelijkheid en 

uitsluiting tegen te gaan. De gemeente stimuleert bedrijven, 

maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen dat 

ook te doen en treedt actief op tegen intolerantie en discriminatie. 

Inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond hebben de 

mogelijkheden om te integreren, zodat ze volwaardig aan de 

samenleving kunnen deelnemen. DUS! zet zich in voor een 

‘inclusieve’ samenleving.  

 

Bereikt in 2010-2014 

 Het beleid voor peuters is opnieuw vormgegeven en 

versterkt. Het beleid is gericht op een goede start op de 

basisschool. 

 Vrouwen ontmoeten elkaar in Villa Kakelbont en krijgen 

daar de kans zich verder te ontwikkelen. 

 Taalcoaches zijn aan de slag. 

 Rondom de basisscholen zijn laagdrempelige activiteiten 

voor kinderen gerealiseerd. 

 

 

Concreet voor 2014-2018 
 Via maatjesprojecten helpen inwoners elkaar een stapje 

verder. 

 Er komen activiteiten waarbij ouderen en jongeren elkaar 

ondersteunen. 
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Sport, kunst, cultuur en natuur horen erbij  

Aan sport doen is leuk en het biedt ontspanning voor jong en oud. 

Sporten bevordert sociale contacten, zeker als mensen zich als 

vrijwilliger voor een vereniging inzetten. Sporten is bovendien 

gezond.  

 

Niet iedereen sport of beweegt echter in voldoende mate. Ook in 

onze gemeente neemt het aantal mensen met overgewicht toe. 

DUS! bevordert een sportieve levensstijl in nauwe samenwerking 

met de sportverenigingen, voor iedereen toegankelijk. 

 

Kunst, cultuur en natuur kunnen verrassen, stimuleren en 

inspireren; ze verrijken het leven. Uithoorn en De Kwakel kennen 

een aanbod op dat gebied. Toch maakt een deel van de bevolking 

hier geen gebruik van.  

Soms heeft dat te maken met financiële drempels, onbekendheid 

of ontoegankelijkheid. Door talentontwikkeling georganiseerd 

door de combinatiefunctionarissen krijgen kinderen de kans 

kennis te maken met diverse activiteiten op het gebied van kunst, 

cultuur en natuur.  

 

Ook kan kunst een bindend element vormen tussen verschillende 

bevolkingsgroepen. DUS! versterkt deze functie door in wijken 

‘buurtkunst’ te laten ontwikkelen.  

 

Bereikt in 2010-2014 

 Talentontwikkeling is gestart. 

 Scholen gebruiken lespakketten, gericht op natuur en 

milieu. 

 De plannen voor het cultuurcluster zijn in een ver 

gevorderd stadium. 

 

Concreet voor 2014-2018 

 Samen met sportverenigingen een plan van aanpak maken 

om moeilijk bereikbare groepen mensen te laten 

deelnemen aan sport. 

 Talentontwikkeling gericht op sport, kunst, cultuur en 

natuur versterken en uitbreiden tot 16 jaar. 

 Bevorderen van kunstprojecten in de wijk, bijvoorbeeld 

buurtmozaïek of muziekfestivals.  
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Wonen 

DUS! streeft naar een gemeente waar inwoners met diverse 

woonbehoeftes kunnen wonen. Jongeren, jonge gezinnen, maar 

ook ouderen met zorg vinden een passende woning. Flexibiliteit in 

nieuwbouw en bestaande bouw is hiervoor nodig.  

 

Bereikt in 2010-2014 

 In alle nieuwbouwwijken staat een mix aan woningen. 

 

Concreet in 2014-2018 

 Bij nieuwbouw en herstructurering van woningen gaan we 

uit van de demografische ontwikkelingen. 

 DUS! heeft specifiek oog voor jongeren, starters op de 

woningmarkt en ouderen die zorg nodig hebben. 

 We gaan niet alleen uit van standaardwoningen, maar 

maken ook gebruik van alternatieve vormen van 

huisvesting, bijvoorbeeld aanleunwoningen en 

groepswoningen, ook voor ouderen. Daarbij denken wij 

ook aan levensloopbestendige woningen.  

 Er is een aanbod van verschillende koop- en 

huurconstructies. 

 Daar waar gebouwen, bijvoorbeeld kantoren, leeg staan, 

bevorderen we dat deze geschikt gemaakt worden voor 

woningbouw of andere doeleinden. 

 Voor de middeninkomens zijn voldoende woningen 

beschikbaar. 

 Mensen met een beperking vinden een passende woning. 

 De inwoners van de flats in de Europarei, die naar 

verwachting worden gesloopt, worden passend gehuisvest 

met oog voor ieders specifieke situatie. 

 Minder energieverbruik is het item in de bestaande , de te 

renoveren en nieuw te bouwen woningen. 

 

Gezonde financiën 

De financiën gezond houden is geen gemakkelijke opgave in 

financieel zware tijden. Al enkele jaren achtereen moet er flink 

bezuinigd worden om het huishoudboekje van de gemeente op 

orde te houden. DUS! heeft laten zien de verantwoordelijkheid 

daarvoor niet uit de weg te gaan. De economische situatie en de 

daardoor dalende grondprijzen, alsmede de bezuinigingen van de 

rijksoverheid waardoor gemeenten minder geld krijgen, maar 
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meer taken moeten uitvoeren, zijn de belangrijkste oorzaken van 

de gaten die in de begroting vallen.  

Ook in de komende jaren moeten we belangrijke keuzes maken  

en prioriteiten stellen. DUS! wil de voorzieningen voor onze 

inwoners daarbij zoveel mogelijk ontzien. Door samenwerking 

met andere gemeenten en organisaties kunnen de beschikbare 

middelen efficiënter worden ingezet. DUS! verkiest een duurzaam 

beleid en zet ook reserves in om duurzame investeringen te doen.  

Transparantie is noodzakelijk in de gemeentelijke financiën, zodat 

inwoners weten waar het geld aan uitgegeven wordt en welke 

resultaten worden behaald.  

 

Bereikt in 2010-2014 

 Resultaten zijn steeds meer meetbaar. 

 Ondanks de financieel moeilijke tijden slechts een kleine 

stijging van de lokale lasten en toch nog investeringen in 

onder andere jeugd en duurzaamheid. 

 

Concreet voor 2014-2018 

 Een transparant gezond financieel beleid, waarbij rekening 

gehouden wordt met effecten op langere termijn.  

 Vanzelfsprekend een structureel sluitende begroting. 

 Geen verhoging van belastingdruk, behalve als dat 

noodzakelijk is om het voorzieningenniveau in stand te 

houden of te verbeteren.  

 Reserves gebruiken voor duurzame investeringen. 

 Inzicht in heffingen en aanbestedingen: waar betalen we 

voor en waarop wordt geselecteerd? 

 Beperking van inhuur externe krachten en advieskosten. 

 

Bestuur en regio 

DUS! is voor een zelfstandig Uithoorn en De Kwakel, maar 

samenwerking met buurgemeenten is voor DUS! vanzelfsprekend. 

De beoogde samenwerking met Ouder-Amstel, Diemen en De 

Ronde Venen begint vorm te krijgen. Nu gemeenten steeds meer 

verantwoordelijkheden van het Rijk krijgen, is bundeling van 

krachten en deskundigheid noodzakelijk.  

DUS! waakt ervoor dat besluitvorming zoveel mogelijk dichtbij 

inwoners plaatsvindt.  

DUS! kijkt verder dan de gemeentegrenzen en onderzoekt de 

mogelijkheid voor een stedenband. 
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DUS! luistert naar u 

DUS! Duurzaam Solidair is een nieuwe partij waar elke 
geïnteresseerde inwoner van Uithoorn en De Kwakel voor 

een klein bedrag per jaar lid van kan worden. U krijgt bij 
DUS! de kans om mee te denken en mee te doen! 

 

Voor meer informatie: www.dus-uithoorn.nl 
 

of neem contact op met: secretariaat@dus-uithoorn.nl 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.dus-uithoorn.nl/
mailto:secretariaat@dus-uithoorn.nl
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De kandidaten 
 

Peter Timmer is opnieuw de lijsttrekker. 

Ria Zijlstra gaat voor een tweede termijn als wethouder. 

 

1  Peter Timmer   10  Liesbeth Geudeke 

2  Elfriede Henraat   11  Mark Fransen 

3  José de Robles   12  Wendy de Waal 

4  Ans Gierman   13  Henk Wevers 

5  Tim Caré    14  Annette Blommestijn 

6  Marianne Mak   15  Peter Thot 

7  Arno Schatman   16  Frank Linders 

8  Carlien le Noble   17  Ria Zijlstra 

9  Martin Tijdgat 

 


