
1 algemeen en milieubeleid 
 
U.M.T.S-zendmasten blijvend weren uit woonwijken. Fluisterboten verplicht maken om 
watervervuiling en stank tegen te gaan. Stoppen met het kapbeleid voor parkeren in tuinen en 
vrijstellingen niet hiervoor misbruiken. Geen parkeergarages waarvoor groen in tuinen en in 
de openbare ruimte verdwijnt.  
Uitbreiding van de groenvoorziening. Per inwoner 75m2 dichtbij huis garanderen.  
Stop stedelijke verdichting. Gerichte handhaving op hondenuitwerpselen. 
 
2. openbare ruimte. 
Niet verder volbouwen, zoals het Stadionplein, Th. de Bockgroenstrook, Schinkelhaven- en  
J. Marispleintje, het Archiefterrein en het Havenstraatterrein Terugdringen terrassen,  niet 
meer ruimte voor het verkeer. Groene ruimten niet verder verstenen /volbouwen. 
Geen containersysteem invoeren. Daadwerkelijk naar bewoners luisteren bij herprofileringen. 
Hiervoor ook geen matige bomen kappen. Geen fietspaden opheffen voor parkeren, ook al is 
het een 30-km straat. ( 1e en 2e  Jan Steenstraat, Noord- en Westzijde Sarphatipark en de 
Lutmastraat bij de Ferd. Bolstraat. 
 
3. groen 
Onze parken beter tegen ingrepen van wethouder Blaas beschermen ( z.g. voor ecologische 
verbetering omwille van subsidie), wat ook geldt voor alle bosschages. Stop de vogelmoord. 
Het Sarphatipark moet Rijksmonument worden. De hekken rondom dit park niet verwijderen. 
Herplant van vergeten gekapte bomen. 
 
4. Bomen. 
Voor elke te kappen boom als compensatie 3 terugplanten. Aanleg van extra groen op de 
Schinkeleilanden. Beplantingsplan Olympiaplein alsnog uitvoeren. Bomenrij langs de Vossiusstraat 
herstellen. Kapvergunning Archiefterrein intrekken. Niet opnieuw een kapvergunning afgeven voor 
de bomen in de Heemstedestraat en de Ceintuurbaan tussen Ferd. Bolstraat en Ruysdaelkade. 
Stoppen met het kapot snoeien van bomen en deze niet langer opkronen tot kale staken. 
 
5. Openbare ruimte. 
Zoveel mogelijk behouden. Geen containersysteem invoeren. Bij herprofileringen 
daadwerkelijk naar bewoners luisteren. Hiervoor niet langer de bomen kappen. Stadion- en 
Schinkelhavenplein niet bebouwen. Terugdringen terrassen en verkeersruimte. Direct stoppen 
met het gebruik van het kankerverwekkende onkruidbestrijdingsmiddel Roundup in Zuid. 
 
6.  binnentuinen 
Groen in binnentuinen herstellen. Tuinen niet langer volbouwen. Nota Groen en Blauw intrekken.  
Dit leidt anders tot een verjongingsbeleid en kap van alle grote bomen. In bestemmingsplannen als 
bestemming de Standplaats boom opnemen, ter bescherming tegen kap. Op de plankaarten van alle 
bestemmingsplannen de bestemming tuin weer opnemen. Niet langer z.g. vrijstellingen gebruiken om 
tuinen vol te kunnen bouwen. 
 
7. Klimaat 
Milieuvriendelijk renoveren en isoleren zonder consequenties voor de huren.Aaanleg van 
zonnepanelen –boilers. De beperking van het energie- en waterverbruik belonen.  
Beperken reclame, overbodige straatverlichting en het belichten van gebouwen. 
 
8.  geluid 
Terrassen en airco’s in o.a. binnentuinen van woonwijken beperken. Betere woningisolatie. Het 
verkeerslawaai, slechte uitlaten en te snel rijden aanpakken. Aanbrengen van fluisterasfalt om 
autogeraas terug te dringen. Geen kinderopvang met gebruik van de binnentuinen als draagvlak 
ontbreekt. 
Stoppen met de nachtvluchten boven de stad. Buitenveldertsebaan alleen nog gebruiken voor 
noodgevallen.  
 
 



 
 
 
 
 
 
9. luchtkwaliteit 
Veel meer volwaardig groen aanplanten. Stoppen met bomenkap. Daarmee het dodelijke 
fijnstof en het beleid van verstening/verdichting drastisch terugdringen. Schiphol niet 
uitbreiden en verplaatsen. Milieuregels voor de industrie drastisch aanscherpen. De op kolen 
gestookte Hemwegcentrale op gas laten draaien. De vuilverbranding beperken en stoppen met 
import van afval uit het buitenland. 
 
10.  verkeer 
Geluidsschermen en 80-km op ring A-10, geen verbreding en Schinkelverbinding. 
Aanbrengen roetfilters op alle auto’s. Gratis openbaar vervoer. Vuile brommers uit de stad 
weren. Fietspaden weer voor de fietsers. Bewonersparkeren gratis. Gehandicapten en- 
familiebezoek van buiten geen beperkingen opleggen.  
 
11.  nieuwbouw en renovatie 
Alleen sloop bij instortingsgevaar. Bestaande panden optimaal milieuvriendelijk renoveren en 
isoleren, zonder consequenties voor de huren. Aanleg van zonnepanelen –boilers. Beperking 
van energie- en waterverbruik belonen. 
 
12.  afval 
Beperking van ( plastiek) verpakkingen en statiegeld op plastiek- en blikjes. 
Aanpak zwerfvuil en fietswrakken. Huisvuilzakken inzameling behouden. Sloopafval beperken en 
zoveel mogelijk hergebruik van bestaande materialen. Afbraak van panden alleen bij 
instortingsgevaar.  
 
 
 
 


