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Een duurzame en solidaire samenleving

DUS! staat voor groen, duurzaam en sociaal. 
In 2010 bundelden GroenLinks en D66 in 
Uithoorn en De Kwakel hun krachten. Daaruit 
ontstond DUS!, een progressieve lokale partij, 
ook voor niet-partijgebonden inwoners.

Voor kinderen
DUS! is er voor kinderen. Omdat ieder kind een 
goede start verdient en ruimte om veilig op te 
groeien. Ieder kind moet de kans krijgen om 
zich te ontwikkelen. We willen er samen voor 
zorgen dat ieder kind schone lucht kan blijven 
inademen en kan spelen in de natuur, ook in de 
generaties na ons. 

Voor volwassenen
DUS! is er voor volwassenen. Iedere volwasse-
ne verdient de kans te werken en zich te ont-
plooien. Mensen die hulp nodig hebben, krijgen 
passende hulp. Van betekenis zijn voor ande-
ren is van grote waarde en dat stimuleren we. 
DUS! zet zich in voor een samenleving waarin 
mensen elkaar ontmoeten en voor elkaar klaar 
staan. Met kansen voor iedereen. Iedereen 
hoort erbij en moet mee kunnen doen. 

Voor ondernemers
DUS! is er voor kleine ondernemers en lokale 
bedrijven, de motor van de economie. DUS! 

stelt zich als partner van ondernemers op en 
is hen behulpzaam. Met een goed vestigings-
klimaat en ondersteuning voor bedrijven om 
de energietransitie en circulaire economie te 
realiseren. Ook helpen we om geschikt perso-
neel te vinden. Vraag en aanbod moeten goed 
op elkaar afgestemd zijn.

Voor het milieu
DUS! is er voor het milieu. We verbruiken meer 
grondstoffen dan de aarde biedt. Het klimaat 
verandert met grote gevolgen en we moeten 
overgaan op schone energie. De tijd dringt. Een 
groene omgeving draagt bij aan een prettige 
woon- en werkomgeving en een goed milieu. 
DUS! maakt zich hard voor een schone, groene 
leefomgeving. 

Meer vertrouwen, minder controle
Vertrouwen hebben in elkaar. Als de ene mens 
in de andere mens. Als burger in de politiek. Als 
politiek in de burger. Dat klinkt vanzelfsprekend, 
maar werkelijk geloven dat de ander eerlijk en 
betrouwbaar is, gaat niet vanzelf. Dat vergt in-
spanning en aandacht. Dat vraagt van de (loka-
le) politiek een integere houding en vertrouwen. 
Door minder regeldruk en ruimte voor initiatief 
en creativiteit. Door te kijken naar mogelijkhe-
den in plaats van naar belemmeringen. Door 

alleen datgene te controleren wat noodzakelijk 
is. We zijn er immers om het publieke belang te 
dienen en niet andersom.

Met elkaar
Een duurzame en solidaire samenleving kunnen 
we alleen bereiken samen met anderen. Met 
onze inwoners. Met professionele en vrijwilli-
gersorganisaties. We stellen hoge eisen aan de 
gemeente. Daar hoort bij: klantvriendelijk zijn, 
uitstekende informatie en duidelijkheid geven 
over meedenken en meebeslissen.
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Deze mensen gaan het doen



Onze politieke agenda in het kort

Onze politieke agenda

1. Een circulaire economie 

2. NATUURlijk!

3. Kansen voor iedereen

4. Werk voor iedereen en ondernemers aan zet

5. Een passend huis in een fijne buurt

6. Minder vliegen, meer fietsen en wandelen

7. Cultuur en beweging

8. Zorgen voor elkaar

9. Gemeentelijke organisatie op orde

Een circulaire economie 
DUS! wil een economie met respect voor mens 
en milieu. Voldoende werkgelegenheid, geen 
afval, maar grondstof en onuitputbare schone 
energie. Goed voor nu en in de toekomst. DUS! 
wacht niet af, maar stimuleert werkgevers en 
durft te investeren. 

NATUURlijk!
Zonder groen geen leefbare dorpen. Natuur 
nodigt uit tot bewegen, geeft rust, leidt tot ont-
moetingen, zorgt voor afwatering en neemt CO2 
op. Meer natuurlijk groen, waar veel soorten 
insecten en planten kunnen leven. Ook dieren 
hebben recht op een prettig leven. DUS! zet zich 
in voor dierenwelzijn.

Kansen voor iedereen
We werken aan een samenleving met ruimte 
voor elke inwoner om zich te ontwikkelen. Waar 
mensen elkaar ondersteunen. Dat betekent ex-
cellent onderwijs voor ieder kind, ontmoetings-
plaatsen, sportieve en culturele activiteiten, 
plekken waar je met je vragen en problemen te-
recht kunt. We juichen initiatieven uit de buurt 
toe en helpen die graag realiseren.  

Werk voor iedereen en 
ondernemers aan zet
DUS! heet duurzame en creatieve ondernemers 
welkom. Zoals ondernemers die open staan om 
ook inwoners met een afstand tot de arbeids-
markt werk te bieden. Mensen willen graag 
werken, daarvan zijn we overtuigd. Een opeen-
stapeling van regels en strenge controle is niet 
nodig. Wel: uitgaan van vertrouwen, mensen 
serieus nemen en kijken wat iemand echt nodig 
heeft. DUS! heeft het lef om buiten de lijntjes 
te kleuren. 
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Onze politieke agenda in het kort

Een passend huis in een fijne buurt
Zoveel mensen, zoveel woonwensen! Verschil-
lende soorten woningen zijn nodig om alle 
inwoners in Uithoorn en De Kwakel  naar hun 
zin te laten wonen. DUS! wil ruimte bieden aan 
nieuwe woonvormen: bijvoorbeeld inwoners 
die bij elkaar willen wonen als ze op leeftijd 
komen of inwoners die ondersteuning nodig 
hebben van familie of organisaties. DUS! wil 
een prettige en gezonde woonomgeving. Met 
behoud van het historische karakter en de ka-
rakteristieke oude gevels.

Minder vliegen, meer fietsen en 
wandelen
Schiphol is een grote werkgever voor onze 
inwoners. Tegelijkertijd vervuilt Schiphol onze 
lucht en geeft het veel geluidsoverlast. Schiphol 
is groot genoeg! DUS! blijft zich inzetten voor 
vliegroutes over gebieden waar weinig mensen 
wonen. Om onze lucht in Uithoorn en De Kwa-
kel zo schoon mogelijk te houden, zijn we voor 
hoogwaardig openbaar vervoer en elektrisch 
rijden. We zorgen dat het veilig en fijn fietsen 
en wandelen is. 

Cultuur en beweging
Van cultuur genieten en zelf beoefenen geeft 
mensen een andere kijk op de samenleving, 
inspireert en verbindt. Sport brengt mensen in 
beweging: goed voor lichaam en geest. Sporten 
met anderen brengt mensen bij elkaar. DUS! 
komt hiervoor in beweging.

Zorgen voor elkaar
Soms worden problemen te groot en heb je pro-
fessionele hulp nodig. Elk mens is uniek en dus 
is er geen blauwdruk voor hulpverlening. Maat-
werk is het sleutelwoord. DUS! stelt de inwoner 
centraal en niet de regels. We hechten waarde 
aan de kennis en kunde van ouderen en zorgen 
goed voor hen. 

Gemeentelijke organisatie op orde
De gemeente kan pas goed besturen als zij haar 
zaakjes op orde heeft. Dat betekent inwoners 
betrekken bij beleid, deskundige medewerkers 
en een gezond financieel beleid. DUS! is voor 
een duurzame en solidaire samenleving tegen 
zo laag mogelijke lokale lasten voor inwoners.



Een circulaire economie

Opnieuw gebruiken
In een circulaire economie gebruik je pro-
ducten en materialen opnieuw. Grondstoffen 
behouden zo hun waarde. We gebruiken zo min 
mogelijk energie en alleen duurzame energie. 
Dit is noodzakelijk om de wereld leefbaar te 
houden. DUS! zet zich hier krachtig voor in.

Regionaal willen we samenwerken bijvoorbeeld 
bij het gebruik van restwarmte van de indus-
trie, energieneutrale kassen en een biomassa-
centrale. Voor het laatste is een locatie vereist 
zonder overlast voor de omgeving. 

Lokaal stellen we eisen aan energieneutrale 
woningbouw, stimuleren we inwoners energie 
te besparen, geven we als gemeente het goede 
voorbeeld en worden ondernemers onder-
steund. 

Afval is grondstof
We spreken niet meer van afval, maar van 
grondstof. In onze energiewereld haalt de 
gemeente grondstoffen aan huis op en bren-
gen inwoners het restafval naar ondergrondse 
containers. Sportverenigingen en andere orga-
nisaties scheiden hun afval. Inwoners worden 
zoveel mogelijk gestimuleerd om duurzaam te 
handelen. Bijvoorbeeld met de aanschaf van 

zonnepanelen en energiezuinige apparaten of 
isolatie van huizen. We benadrukken de nood-
zaak, laten inwoners de voordelen voor zichzelf 
zien en zorgen voor goede informatie. 

DUS! wil daarom een lokale campagne die het 
belang van afvalscheiding en duurzaam han-
delen benadrukt en die inwoners en bedrijven 
uitdaagt om aan de slag te gaan. 

Eneco-aandelen
DUS! is tegen de verkoop van Eneco aandelen. 
Eneco is de meest duurzame van de grotere 
energiebedrijven. Als de aandelen in handen 
van de gemeentes blijven, kunnen we deze 
duurzame koers vasthouden. Mocht de meer-
derheid van de raad toch voor verkoop zijn, dan 
maakt DUS! zich hard om een groot deel van de 
opbrengst van de Eneco aandelen te besteden 
aan duurzame maatregelen, zoals de verduur-
zaming van sportverenigingen en bestaande wo-
ningen, de aanleg van bijen- en vlindertuinen, 
duurzame straatverlichting of een duurzaam 
initiatievenfonds. 
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Een circulaire economie

DUS! wil:

• dat gemeentelijke gebouwen sneller energie- 
 zuinig worden dan tot nu toe het geval is 

• alleen nog maar energieneutrale nieuwe 
 woningen zonder gasaansluiting 

• dat de gemeente actief meedoet met  
 regionale duurzame ontwikkelingen, zoals 
 energiezuinige glastuinbouw en een  
 biomassacentrale 

• ondernemers ondersteunen om collectief 
 duurzame maatregelen te nemen, zoals  
 gezamenlijke groene stroominkoop, groene 
 daken, fietsstimulerende maatregelen en 
 afvalscheiding 

• burgerinitiatieven ondersteunen zoals de  
 energiecoöperatie 

• subsidie voor inwoners voor duurzame  
 maatregelen 

• gescheiden afvalinzameling bij evenementen; 
 dit moet worden vastgelegd in de vergunning 

• meedoen aan de 100-100-100 actie (100  
 gezinnen gaan 100 dagen 100% afvalvrij) om  
 inwoners te stimuleren beter te scheiden 

• een lokale campagne gedurende vier jaar om 
 inwoners, organisaties en bedrijfsleven te  
 stimuleren duurzaam te handelen 

• met organisaties en bedrijven in gesprek  
 gaan om meer afval te scheiden 

• de collectieve inkoop van zonnepanelen de  
 komende jaren voortzetten.
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NATUURlijk!

Groene omgeving
Een groene omgeving is rustgevend en nodigt 
uit om naar buiten te gaan. Mensen van jong 
tot oud kunnen zich ontspannen door te spe-
len, te wandelen en te fietsen. Bomen, struiken 
en planten nemen fijnstof op en CO2. Ze be-
schermen tegen hitte en zorgen dat het regen-
water weg kan. Bijen en vlinders zijn noodzake-
lijk voor de biodiversiteit.
Uithoorn en De Kwakel zijn groene dorpen en 
dat willen we zo houden. Dus niet bouwen in 
natuurgebieden. En de juiste boom en plant op 
de juiste plek. DUS! is voor een gevarieerd bo-
menbestand, zodat bij boomziektes geen kale 
plekken ontstaan. 

Onderhoud in eigen beheer 
Natuur vereist onderhoud. Bijvoorbeeld snoe-
ien om licht toe te laten en het riet niet onbe-
lemmerd te laten groeien. Het onderhoud kan 
het beste gedaan worden door medewerkers 
die de gemeente goed kennen, die passie heb-
ben voor de natuur in ons dorp en in contact 
staan met inwoners. Dat betekent dus dat de 
gemeente zelf weer mensen in dienst neemt 
en niet langer inkoopt van externe organisa-
ties. Dit geeft continuïteit en is een kans om 
werkzoekende inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een mooie baan te bieden. 

DUS! is voor een diervriendelijke omgeving. We 
willen zorgvuldig omgaan met bijen, vlinders 
en vogels. En we willen een goede opvang voor 
zwerfdieren. 

Vroeg beginnen 
Bewust omgaan met planten en dieren begint 
al vroeg. Natuur- en milieueducatie vinden we 
dan ook belangrijk. We juichen toe dat leerlin-
gen van de Praktijkschool tuinen in de buurt 
onderhouden en dat de Brede School in de 
Legmeer een schooltuin heeft. We hebben ook 
waardering voor alle vrijwilligers die werken in 
onze groene omgeving. Ruimte voor volkstuinen 
moet blijven. 

DUS! wil: 
• geen woningbouw in de Uithoornse polder
• een eigen groendienst: groen onderhoud  
 niet langer uitbesteden, maar eigen  
 personeel aannemen
• gerichte aanplant voor bijen en vlinders
• inwoners uitnodigen en ondersteunen om  
 het groen in hun eigen buurt te onderhouden
• het Libellebos verbeteren in samenspraak  
 met inwoners
• bosstroken, ecologische zones en natuur 
 vriendelijke oevers beter onderhouden

• hout van bomen die gekapt moeten worden, 
 niet in de versnipperaar, maar gebruiken  
 voor banken, bloembakken of gebruiks- 
 voorwerpen
• goede voorlichting voor inwoners over  
 opvang huisdieren, dierenambulance en  
 verantwoord dierenbezit
• nestplekken en broedgelegenheid voor  
 vogels mogelijk maken
• inwoners verleiden hun tuin groen te houden  
 in plaats van te betegelen bijvoorbeeld door  
 een actie ‘steenbreek’.
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Kansen voor iedereen

Je thuis voelen
DUS! wil een samenleving waar inwoners met 
allerlei verschillende achtergronden zich thuis 
voelen. Dat betekent: jezelf zijn, iets nieuws 
leren, leuke en ontspannende dingen doen, dat 
er naar je geluisterd wordt, met buurtgenoten 
dingen ondernemen en weten waar je voor 
kleine en grote problemen terecht kunt. Een sa-
menleving waar kinderen binnen en buiten de 
school hun talenten kunnen ontdekken en waar 
volwassenen zichzelf kunnen ontwikkelen. 

DUS! is ervan overtuigd dat mensen zelf een 
bijdrage aan zo’n samenleving willen geven en 
dat mensen iets voor elkaar over hebben. Dat 
gaat beter als je elkaar ontmoet en leert ken-
nen. Als er geen financiële belemmeringen zijn 
om aan activiteiten deel te nemen. 
Inwoners die zich vrijwillig inzetten voor de 
samenleving blijven we koesteren! 

Verrijking
Kansen voor iedereen betekent ook een plek 
voor mensen die gevlucht zijn voor oorlog en 
geweld. DUS! heet hen welkom en houdt reke-
ning met wat ze hebben meegemaakt en met 
hun culturele achtergrond. Dat betekent voor 
hen deelnemen aan de samenleving, maar ook 
de ruimte krijgen om ervaringen te verwerken. 

De diversiteit van culturen ziet DUS! als een 
verrijking van de samenleving.

Vertrouwen
Sommige inwoners zijn aangewezen op een 
uitkering of hebben te maken met schulden of 
andere problemen. De huidige manier om hen 
te helpen staat bol van controle. Het lijkt van 
achterdocht uit te gaan in plaats van vertrou-
wen. DUS! wil dat omdraaien. Geef mensen met 
een uitkering de ruimte. Motiveer hen om werk 
te zoeken, ondersteun hen, controleer zo min 
mogelijk, sta bijverdienen toe en realiseer zo 
een regelarme bijstand. 
DUS! zet in op preventie van schulden. Signaleer 
snel als er schulden dreigen, neem zo nodig een 
deel van de schuld over als dit helpt om uit de 
problemen te komen.

Luisteren
Kansen voor iedereen houdt in dat we naar 
elkaar luisteren. Dat de gemeente openstaat 
voor de meningen en ideeën van de inwoners. 
DUS! geeft inwoners de kans om taken van de 
gemeente over te nemen als ze dat beter en 
goedkoper kunnen en met meer draagvlak. Dat 
kan gaan over het groen in de buurt, maar ook 
over hoe je de zorg organiseert. 
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Kansen voor iedereen

DUS! wil ook de stem van kinderen en jongeren 
horen. Vaak hebben zij verrassende, frisse idee-
en, waar we allemaal wat van kunnen leren. 

Dorpsboerderij
Een mooi, en geslaagd, voorbeeld van een bur-
gerinitiatief is de kinderboerderij. Enige jaren 
geleden is de kinderboerderij in het Libellebos 
in beheer gekomen van een aantal vrijwilligers. 
Langzamerhand is dat uitgegroeid tot een plek 
waar inwoners elkaar ontmoeten, waar kin-
deren in contact komen met dieren en waar 
dieren in een fijne omgeving verblijven. De 
vrijwilligers die werken op de boerderij zijn zeer 
divers, in de leeftijd van 12 tot 75 jaar. Onder 
hen zijn scholieren, statushouders, mensen met 
een beperking, werkzoekenden of mensen die 
gewoon mee willen helpen. Zonder inmenging 
van de gemeente is de kinderboerderij een 
dorpsboerderij voor jong en oud geworden met 
nog veel meer mogelijkheden om deze functie 
te versterken. DUS! is voor een praktische on-
dersteuning van dit soort initiatieven. 

DUS! wil:
• vrijwilligers binden en boeien onder andere 

door deskundigheidsbevordering aan te bie-
den

• de Vreedzame Wijk in alle wijken invoeren; 
hier wordt kinderen geleerd conflicten op 
vreedzame wijze op te lossen 

• een uitdagend aanbod van activiteiten voor 
jong en oud; DUS! wil verder met Videt en 
het ondernemerschap dat zij toont. 

• nieuwkomers begeleiden bij het leren van de 
taal, het zoeken naar werk en het zich thuis 
voelen in Uithoorn en De Kwakel

• een experiment met regelarme bijstand
• een experiment ‘schuldenvrij’
• een project ‘jouw idee, maak het waar’, een 

initiatievenfonds speciaal voor jongeren
• doorgaan met activiteiten om schulden te 

voorkomen
• ondersteuning van burgerinitiatieven door 

als gemeente mee te denken en lichte ser-
vice te verlenen
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Werk voor iedereen en ondernemers aan zet

Via scholing een passende baan
Werk is belangrijk voor iedereen: om je te 
ontwikkelen en om armoede en eenzaamheid 
te voorkomen. Niet iedereen komt gemakke-
lijk aan een baan. Maar ook kan niet iedere 
werkgever makkelijk vacatures invullen. DUS! 
gaat voor werkgelegenheid op langere termijn. 
Liever investeren in scholing voor een passende 
baan, dan snel aan de slag in een baan die later 
niet blijkt te voldoen. 

Jongeren aan het werk
Samen met het bedrijfsleven en sportclubs 
willen we jongeren aan het werk helpen. Ook 
vrouwen die herintreden en inwoners die op 
latere leeftijd een baan zoeken, verdienen 
passende ondersteuning. Soms is het beter dat 
inwoners niet meer hoeven te solliciteren. 
DUS! wil een goed vestigingsklimaat. Hier zor-
gen we voor. Ook willen we startende onderne-
mers alle ruimte geven.

DUS! wil:
• bedrijven die banen hebben en mensen die 

werk zoeken bij elkaar brengen 
• belemmeringen wegnemen voor werkgevers 

om mensen met een beperking in dienst te 
nemen

• dat elke jongere naar school gaat, werk of 
een dagbesteding heeft

• dat de gemeente het goede voorbeeld geeft 
en zelf mensen met een arbeidsbeperking in 
dienst neemt

• meer werkplekken in een veilige omgeving 
voor inwoners die niet zonder begeleiding 
aan het werk kunnen (beschut werken)

• mee blijven doen aan projecten om jongeren 
enthousiast te maken voor veel gevraagde 
beroepen, zoals de techniekdagen

• nieuwe projecten waar de samenleving beter 
van wordt en waarbij mensen met een be-
perking aan de slag kunnen; bijvoorbeeld een 
bewaakte fietsenstalling bij het busstation of 
een ‘Brownies en downies’

• duurzame en creatieve ondernemers actief 
benaderen om zich in Uithoorn te vestigen, 
bijvoorbeeld door het inrichten van een on-
dernemersloket

• ruimte voor startende ondernemers, door 
hen coaching aan te bieden en broedplaat-
sen in te richten

• leegstand kantoren en winkels tegengaan

- 11 -
foto: Louise Prins



Een passend huis in een fijne buurt

Meer goedkope woningen
DUS! wil een breed scala aan woningen en een 
prettige woonomgeving voor woningzoeken-
den. Woningen worden veelal gezien als inves-
tering en ook in onze regio stijgen de woning-
prijzen snel. Mensen die voor het eerst een 
huis kopen of met een bescheiden inkomen 
kunnen daardoor moeilijk aan een huis komen. 
In Uithoorn en De Kwakel zijn veel sociale wo-
ningen, maar toch moeten mensen er jaren op 
wachten. Wij willen meer goedkope woningen. 
Om doorstroming te bevorderen willen wij ook 
meer woningen in het middensegment. 

Meer verschillende woningen
Er is ook behoefte aan meer verschillende 
soorten woningen bijvoorbeeld voor ouderen 
die klein willen wonen maar wel met goede 
voorzieningen, voor mensen die graag met 
meerdere gezinnen bij elkaar willen wonen, 
voor mensen die mantelzorg verlenen en voor 
inwoners die graag in een ‘tiny house’ willen 
wonen.

Centrum
Prettig wonen betekent ook een plek waar je 
kunt winkelen, waar je op een terrasje kunt 
zitten en een hapje kunt eten. De waterlijn 
langs de Amstel is al mooi opgeknapt. Met het 

besluit om het centrum autoluw te maken, zet-
ten we de volgende stap. DUS! wil bij de verde-
re ontwikkeling het historische karakter en de 
karakteristieke oude gevels behouden. 

Balans groen en bouwen
De komende jaren gaat de Omgevingswet een 
grote rol spelen. Door deze wet kan de ge-
meente de omgeving zelf meer vormgeven. Dat 
betekent zoeken naar een balans tussen groen 
en bouwen. Dat gaat ook om een omgeving die 
uitnodigt tot sporten en bewegen. Spelen in een 
natuurlijke omgeving is prima voor kinderen. 
Natuurlijk met goed onderhouden speelvoorzie-
ningen, zoals bij de skateboardbaan. DUS! zet 
zich in voor een gezonde buitenruimte.

DUS! wil:
• voldoende passende woningbouw voor ou-

deren, met specifieke aandacht voor levens-
loopbestendige woningen, betaalbare huren 
en zorgvoorzieningen. 

• meer goedkope koopwoningen en huurwo-
ningen met een huur net boven de huur-
grens voor sociale woningbouw; dit maakt  
doorstromen vanuit de sociale woningbouw 
aantrekkelijker

• meer woningen voor jongeren en starters
• woningen voor mensen met speciale wensen, 

bijvoorbeeld wonen met een groep mensen 
of voor mensen met zorg (mantelzorg- 
woningen)

• ruimte voor mensen die zelf willen bouwen, 
alleen of met anderen

• een locatie voor ‘tiny houses’
• het historische karakter en karakteristieke 

oude gevels in het dorpscentrum behouden
• een woonomgeving die uitnodigt tot bewegen
• dat woningbouw en groen in balans zijn
• prestatieafspraken met Eigen Haard om 

beter in te spelen op de woningbehoefte van 
inwoners
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Minder vliegen, meer fietsen en wandelen

Schiphol
Schiphol is een grote werkgever, maar vliegver-
keer veroorzaakt ook fijnstof en geluidsoverlast. 
In 2008 is afgesproken dat Schiphol kan groeien 
tot 500.000 vluchten onder de voorwaarde dat 
de hinder niet toeneemt. Helaas is de overlast 
de laatste jaren alleen maar toegenomen. Door 
een nieuwe start- en landingsprocedure vlie-
gen vliegtuigen veel lager over Uithoorn en De 
Kwakel en wordt de Aalsmeerbaan relatief veel 
gebruikt voor starten. Zolang dit zo blijft, praten 
we niet over groei. We willen samen met bewo-
ners, de Omgevingsraad Schiphol, milieu-
organisaties, gemeente en provincie landelijke 
besluitvorming beïnvloeden.

Openbaar vervoer
Om luchtverontreiniging binnen de perken te 
houden, zetten we in op openbaar vervoer en 
de fiets. De Uithoornlijn zien we als een goed 
en schoon alternatief voor de auto naar Am-
sterdam. En als we dan toch de auto gebruiken, 
dan zoveel mogelijk elektrisch.
In verschillende gemeenten is ervaring opge-
daan met vervoer met personenbusjes door 
vrijwilligers of mensen die werkervaring willen 
opdoen. DUS! wil dit ook voor Uithoorn en De 
Kwakel. Zo krijgen we fijnmazig vervoer met 
goede service. 

Fietsen
Fietsen is, behalve voor het milieu, ook goed 
voor de gezondheid. De verkeerssituaties bij 
scholen en sportverenigingen worden veiliger 
als meer mensen hun kinderen met de fiets in 
plaats van de auto brengen en halen. 
Besloten is om twee richtingsverkeer in het 
dorpscentrum te handhaven. DUS! wil zoveel 
mogelijk verkeersremmende maatregelen om 
het verkeer in het dorpscentrum tegen te gaan. 

DUS! wil :
• dat de cijfers van de Milieu Effect Rapportage 

openbaar, inzichtelijk en controleerbaar zijn
• dat Schiphol zich aan de afspraken houdt, 

dus handhaven van het nachtregime en geen 
toename van de hinder

• voldoende oplaadplekken voor elektrische 
auto’s

• de actie ‘op voeten en fietsen naar school’  
op de basisscholen

• een bewaakte en overdekte fietsenstalling 
met oplaadpunten voor elektrische fietsen 
bij het busstation

• wandelroutes in en rondom Uithoorn en De 
Kwakel, bijvoorbeeld met een thema: monu-
mentale gebouwen of bijzondere natuur.
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Cultuur en beweging

Cultuur 
Cultuur is onmisbaar in de samenleving. Het 
geeft je de kans je talenten te ontwikkelen. 
Door cultuur denk je op een andere manier en 
maak je verbinding. Cultuur prikkelt, inspireert, 
creëert ruimte voor verbeelding, vormt identi-
teit en geeft kleur aan het leven. Door ervan te 
genieten of door het zelf te beoefenen. DUS! 
wil een ‘cultuurhuis’ voor jong en oud. De bi-
bliotheek is een basisvoorziening. Een plek om 
boeken te lenen, kennis te vergaren en elkaar 
te ontmoeten. DUS! ziet een mooie combinatie 
met de Volksuniversiteit Amstelland. 

Toerisme
DUS! is zuinig op het erfgoed binnen onze ge-
meente. Het Fort aan de Drecht als onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam, de Hoeksteen, 
en de Thamerkerk zijn gebouwen met histori-
sche waarde. En we hebben er meer, evenals 
een mooie verzameling beelden her en der in 
Uithoorn en De Kwakel. DUS! wil hiermee meer 
aan de weg timmeren. 
De burgemeesterswoning wordt gesloopt, 
maar heeft mooie ornamenten. DUS! wil de 
glas-in-loodramen een mooie bestemming 
geven. 
Uithoorn en De Kwakel hebben toeristen wat te 
bieden. DUS! wil in samenwerking met de regio 
het toerisme bevorderen. 

Sport
Sport is goed voor de gezondheid: mensen be-
wegen, ontspannen zich en ontmoeten ande-
ren. Fijn dat er zoveel sportverenigingen zijn in 
onze gemeente, waar veel vrijwilligers zich voor 
sport inzetten. DUS! vindt ook het ongeorga-
niseerde sporten belangrijk. Een omgeving die 
uitnodigt om te wandelen, te fietsen, of hard 
te lopen. Sportactiviteiten in de wijken, zodat 
kinderen, jongeren en ouderen vlakbij hun huis 
actief kunnen zijn. Het is voor DUS! logisch dat 
waar gesport wordt ook een gezonde leefstijl 
wordt gepromoot.

Sport- en cultuurfonds
Het armoedebeleid is goed van de grond geko-
men. Kinderen en jongeren kunnen door middel 
van het Jeugd Sportfonds en het Jeugd Cul-
tuurfonds sporten en deelnemen aan culturele 
activiteiten. Voor alle leeftijdsgroepen is het 
belangrijk dat ze kunnen sporten en aan cultuur 
kunnen doen. Belangrijk omdat mensen zich 
dan kunnen ontspannen, ze actief bezig zijn, 
anderen ontmoeten en voor anderstaligen, de 
Nederlandse taal goed leren spreken. DUS! wil 
daarom een sport- en cultuurfonds voor inwo-
ners vanaf 18 jaar met een minimuminkomen.

DUS! wil:
• ook een sport- en cultuurfonds voor volwas-

senen
• een QR-route voor beelden, net als nu al 

beschikbaar is voor bijzondere gebouwen
• cursussen in samenwerking tussen Volksuni-

versiteit Amstelland en bibliotheek
• rookvrije sportparken met een gezonde kantine
• een buitenruimte die uitnodigt tot bewegen 

met bijvoorbeeld wandel- en hardlooproutes
• sportactiviteiten in de wijken, voor mensen 

voor wie een sportvereniging nog een stap te 
ver is

• Uithoorn en De Kwakel aantrekkelijk maken 
voor toeristen
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Zorgen voor elkaar

Verzilvering
Ook in onze gemeente hebben we te maken 
met vergrijzing, of liever verzilvering. Zolang 
ouderen nog vitaal zijn, zien we ze veel terug 
als vrijwilligers. Maar ook als ze meer zorg 
nodig hebben, kan hun levenswijsheid anderen 
een duwtje in de rug geven. 

Van betekenis blijven
DUS! maakt zich zorgen om het feit dat oude-
ren steeds langer thuis moeten blijven wonen. 
Pas als de situatie echt onhoudbaar wordt, kun-
nen mensen verhuizen naar een verpleeghuis. 
Het gevaar van eenzaamheid en overbelasting 
van mantelzorgers is groot. Ook is de verwach-
ting dat het aantal dementerenden toeneemt. 
We kennen allemaal de problemen die dat met 
zich meebrengt. DUS! zoekt naar manieren om 
onze ouderen de juiste aandacht te geven, hen 
te laten blijven deelnemen aan de samenleving 
en hen van betekenis voor anderen te laten 
zijn. DUS! is een voorstander van activiteiten 
waar jonge en oudere inwoners elkaar ontmoe-
ten. 

Even hulp nodig
Sommige inwoners zijn aangewezen op hulp in 
het huishouden, vervoer of hulpmiddelen zoals 
een rolstoel of traplift. Anderen hebben hulp 

nodig om hun leven goed te organiseren, om-
dat ze bijvoorbeeld niet tegen te veel prikkels 
kunnen of (tijdelijk) geestelijk overbelast zijn. 
Om passende hulp te bieden is het belangrijk 
om naar de hele situatie van iemand te kijken. 
Niet iedereen vraagt makkelijk om hulp. Omdat 
ze opgevoed zijn met het idee dat je je eigen 
boontjes moet doppen of ze het moeilijk vinden 
om bij het sociaal loket van de gemeente aan te 
kloppen. DUS! wil daarom dat op plaatsen waar 
veel mensen komen, informatie over zorg te vin-
den is. Bijvoorbeeld een loket in de Waterlinie. 
Organisaties werken samen in ‘Uithoorn voor 
Elkaar’, zodat inwoners makkelijker hulp kunnen 
vragen of hulp kunnen bieden.

Zorgen voor kinderen
Met de meeste kinderen gaat het goed. Maar er 
zijn ook kinderen die hulp nodig hebben. Het is 
belangrijk om dat in een vroeg stadium te signa-
leren en snel de juiste ondersteuning te bieden. 
Bijvoorbeeld door het kind extra begeleiding te 
geven op de kinderopvang of op school en door 
ouders handvatten te geven bij de opvoeding. 
Als meer intensieve zorg nodig is, wordt samen 
met het gezin gekeken welke hulp het beste is. 
Het liefst zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk 
bij huis. Wachtlijsten accepteren we niet. 
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Zorgen voor elkaar

Kijken naar hele situatie
Hulp werkt pas echt als we kijken naar de hele 
situatie van een kind of volwassene en als de 
verschillende hulpverleners goed met elkaar 
samenwerken. DUS! is blij met de ontwikkeling 
van het sociaal team en met de samenwerking 
binnen de jeugdzorg. We blijven de werkwijze 
kritisch volgen en werken continue aan verbe-
teringen. Als inwoners zich zorgen maken om 
iemand, moeten ze weten waar ze terecht kun-
nen om dat te melden. Dat is op dit moment 
niet bij iedereen bekend.  

Coffeeshop én goede voorlichting
DUS! is voor een coffeeshop. Nu worden er 
softdrugs illegaal verhandeld. In een coffeeshop 
onder toezicht kan men de kwaliteit van de 
drugs in de gaten houden en overlast en crimi-
naliteit voorkomen. Bovendien is het makke-
lijker om op te treden tegen illegale verkoop-
punten. Goede voorlichting, bijvoorbeeld door 
jongeren zelf, is essentieel om jongeren bewust 
te maken van de gevolgen van de risico’s van 
het gebruik. 

DUS! wil:
• een dementievriendelijke gemeente door 

cursussen aan te bieden, zoals we in onze 
motie in 2017 hebben verwoord 

• hulp bij het opvoeden en opgroeien, op 
plaatsen waar ouders en kinderen komen, 
zoals scholen en kinderopvang

• toegankelijke jeugdzorg voor kleine en grote 
problemen zonder wachtlijsten

• pleeggezinnen werven
• informatie over zorg op verschillende plek-

ken 
• mantelzorgers ontlasten
• activiteiten en ruimtes waar mensen van 

verschillende leeftijd elkaar ontmoeten
• een coffeeshop onder gemeentelijk toezicht
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Organisatie op orde

Gezonde financiën 
DUS! wil een transparant en betrouwbaar be-
stuur. Een bestuur dat zijn inwoners betrekt bij 
besluitvorming. De financiën van de gemeente 
zijn op korte én op lange termijn gezond. Een 
financiële buffer is noodzakelijk. Een duurzame 
en solidaire samenleving met zorg voor elkaar 
en omgeving, realiseren we met zo laag mo-
gelijke lokale lasten. Door anders te werken 
komt er geld vrij voor eventuele extra uitgaven. 
We gaan meer gebruik maken van provinciale, 
landelijke en Europese subsidies.
Ook zetten we ons in om de schuldenlast te 
verminderen. 

Samenwerking in de regio
Sommige taken doen we samen met andere 
gemeenten. Met Ouder-Amstel en Diemen 
vormen we de uitvoeringsorganisatie DUO+, 
met beleidsvrijheid voor elke gemeente. Deze 
samenwerking verloopt steeds beter. 
Daarnaast werken we samen met de Amstel-
landgemeenten en met Amsterdam. Zo hebben 
we de jeugdzorg in dit verband georganiseerd. 
We hebben zo profijt van de kennis van een 
grote stad. Bij ruimtelijke en duurzame ont-
wikkelingen trekken we op met gemeenten in 
de Metropoolregio. Alleen samen kunnen we 
stappen maken voor het duurzaam maken van 

de glastuinbouw, het doortrekken van warmte-
netten en het opwekken van duurzame energie. 
Ook voor de balans tussen wonen en natuur of 
een evenwichtig aanbod tussen dure en goed-
kope huur- en koopwoningen, zijn we aangewe-
zen op een goede samenwerking in de regio. 

Snel reageren
Communicatie en digitale dienstverlening zijn 
belangrijk om bewoners en ondernemers te 
informeren en om efficiënter te werken. Als in-
woners de gemeente bellen of mailen, hebben 
ze recht op een snelle reactie.
 
DUS! wil:
• minder controle en registratie
• subsidies voor meerdere jaren toe kennen
• een klantvriendelijke gemeente
• bewoners en bedrijfsleven beter informeren 

en de dienstverlening beter uitvoeren; door 
het verbeteren van digitale communicatie en 
dienstverlening

• de ontwikkelingen van DUO+ kritisch volgen; 
letten op de vrijheid van beleid en een goede 
verdeling van diensten en financiën

• voortdurend kijken of samenwerking bij-
draagt aan een betere of goedkopere  
uitvoering van de eigen taken en welke  

samenwerkingspartners daarvoor nodig zijn
• zorgen dat de belangen van Uithoorn en De 

Kwakel goed vertegenwoordigd worden in 
de samenwerking

• zorg en ondersteuning bieden waarbij naar 
het hele gezin wordt gekeken

• burgerinitiatieven ondersteunen
• dat het gaat om de bewoner en niet de re-

gels en budgetten 
• digitale dienstverlening verbeteren
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1. Ria Zijlstra
2. Ans Gierman
3. José de Robles
4. Willem Körnmann
5. Wendy de Waal
6. Robert Timmers
7. Judith Beuse
8. Fieke Otto-Ossenkoppele
9. Arno Schartman
10. Marianne Mak

11. Liesbeth Geudeke
12. Martin Tijdgat
13. Marjolein van Hoorn-Scheel
14. Annette Blommestijn
15. Mark Fransen
16. Gert Ossenkoppele
17. Onno Brautigam
18. Rob Kloppenburg
19. Peter Timmer

De kandidaten
Meer weten?

Website: www.dus-uithoorn.nl
Facebook: DUS Uithoorn en De Kwakel
Twitter: DUS! Uithoorn
Instagram: DUS! Uithoorn
Mail: secretariaat@dus-uithoorn.nl


