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1. OVER DE STAD VAN MORGEN

Lieve Amsterdammers,

Dit is onze visie op de Stad van Morgen. Waar de democratie van ons allemaal is, en niet slechts van politieke 
partijen en de door hen benoemde bestuurders. Waar wij onze data, energieproductie, woningen en de publieke 
ruimte zelf beheren, omdat die ons allemaal aangaan. En waar iedereen in Amsterdam een volwaardige burger is, 
met dezelfde burgerrechten!

Door heel Amsterdam nemen mensen de verantwoordelijkheid voor hun stad. Ze richten zelf hun straten in, 
organiseren in coöperaties een divers winkelaanbod, een decentraal internet of de zorg voor hun ouders en 
beginnen de kanteling naar een echt duurzame maatschappij. De opkomst van dit nieuwe burgerschap vraagt om 
een nieuwe politiek. Wij willen al die mensen die zich inzetten voor de stad niet aansturen, of controleren, maar 
ondersteunen. De Piratenpartij laat voorlopers ook echt voorop lopen.

De ideeën in dit programma komen niet van een klein clubje partijleden, maar van alle Amsterdammers. We zijn 
een radicaal democratische partij: het versterken van de democratie begint bij jezelf. Daarom hebben we de 
afgelopen maanden alle buurten van de stad bezocht en op pleinen en straten ideeën verzameld. Op een online 
platform konden alle Amsterdammers hier over doorpraten.

De wereld verandert te snel om eens in de vier jaar je standpunten in beton te gieten. Daarom is dit programma 
een levend document. Online kun je altijd meepraten over onze koers. En elke drie maanden zullen onze ge
meenteraadsleden een open bijeenkomst organiseren. Daar kunnen alle Amsterdammers samen met onze fractie 
onze plannen nog beter maken. Echte democratie is een constante dialoog.

De Piratenpartij Amsterdam is onderdeel van een wereldwijde burgerbeweging. In IJsland zijn we de belangrijkste 
oppositiepartij, in Tsjechië zijn we de derde partij van het land. In landen als Duitsland en Zweden zitten onze colle
ga’s in gemeenteraden en provinciebesturen. In het Europees Parlement hebben we onze eigen Europarlementariër. 
En in Nederland zijn we vertegenwoordigd in een waterschap en in de bestuurscommissie van Amsterdam West.

Hoewel we pas tien jaar bestaan kun je al in meer dan 60 landen Piraten tegenkomen. Maar eindeloze groei is 
niet ons doel. Als we erin slagen onze democratie, economie en de manier waarop we samenleven grondig te 
hervormen heffen wij onszelf weer op. Politiek is voor Piraten maar één manier om de wereld te veranderen. Je 
vindt ons ook in denktanks, bij goede doelen, in actiegroepen en in sociale ondernemingen.

In een onzekere tijd durven wij het aan radicale stappen te zetten. Soms zullen we hierdoor botsen met de rest 
van de gemeenteraad en met ons aan het roer gaat Amsterdam zeker botsen met het bestuur in Den Haag. Het zij 
zo. De uitdagingen zijn te groot om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Dus laten we aan de aan de slag gaan. Voor de stad van morgen.

Jelle de Graaf
Lijsttrekker Piratenpartij Amsterdam
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2. UITGANGSPUNTEN

Het is onze democratie!
We vernieuwen en verdiepen de democratie. In de 
democratie waar wij voor staan wordt macht niet be
vochten maar gedeeld: tussen Amsterdammers, hun 
volksvertegenwoordigers en bestuurders en tussen 
de stadsdelen en het stadhuis. Besluiten nemen we 
zo lokaal mogelijk en Amsterdammers hebben directe 
invloed op beslissingen die hen raken. 

Burgerrechten voor alle Amsterdammers!
In deze tijd van verharding en polarisatie komen we 
op voor gelijkwaardigheid, pluriformiteit en zelfbe
schikking, ook in de digitale wereld. Burgerrechten 
bieden onder andere bescherming tegen de overheid 
en bedrijven. Ze zijn er voor iedereen, ongeacht je 
afkomst, geboorteplaats of verblijfsstatus, inkomen, 
geloof, gender of seksuele voorkeur. 

Wat ons allemaal aangaat, zou ook van ons allemaal 
 moeten zijn!
We geven de ruimte aan maatschappelijke initia
tieven en zelfbestuur. We steunen gemeenschappen 
die zelf belangrijke zaken als zorg, kennis, cultuur, 
duurzame energie, woonruimte en voedsel organi
seren. Commoners nemen medeeigenaarschap en 
verantwoordelijkheid voor elkaar. Niet wantrouwen 
en macht van de staat of de markt, maar ver trouwen 
in de kracht van mensen vormt de basis van de 
 commonsbeweging.
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3. RECHT OP WONEN

Rijk en arm, zwart en wit leven steeds meer in verschillende delen van de stad. Er is een permanente woning
schaarste.  De gevolgen zijn eindeloze wachtrijen voor een fatsoenlijke huurwoning, gigantisch hoge huurprijzen 
en woningprijzen en speculatie met onze huizen. Gezinnen trekken de stad uit, mensen die klaar zijn met stu
deren komen weer bij hun ouders te wonen, jonge gezinnen worden uit huis gezet en bij gebrek aan betaalbare 
beganegrondwoningen moeten ouderen verzorgingstehuizen in. Dit kunnen wij niet accepteren. De Piratenpartij 
staat voor een stad met een passende woning voor iedere Amsterdammer. Mensen met verschillende inkomens 
moeten in dezelfde, buurten, straten en trappenhuizen samen kunnen leven. De komende jaren gaan we Amster
dammers de grip op hun woonsituatie teruggeven.

•  Er komt een gemeentelijke wooncoöperatie waar 
bewoners medeeigenaar van zijn. Door woningen 
in de stad terug te kopen herstelt deze wooncoöpe
ratie de balans in de stad.

•  We breiden de taken van de woningcorporaties en 
coöperaties uit om te zorgen dat huizen die nu nog 
in de “vrije sector” zitten, of na het verhuizen van 
bewoners in de vrije sector vallen, ook door hen 
kunnen worden verhuurd voor tussen de 700 en 
1000 euro. 

•  We streven ernaar dat elke wijk, buurt en straat in 
Amsterdam een verhouding krijgt van 65 procent 
sociale huurwoningen, 25 procent middenhuur 
door corporaties en coöperaties en 10 procent vrije 
verhuur of verkoop.

•  We investeren in zelfbouw via Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) en wooncoöperaties. 

•  Gezinnen met kinderen worden niet langer uit huis 
gezet. 

•  In Amsterdam wordt kraken weer legaal. 
•  We maken een einde aan het beleid van de ge

meente en de woningcorporaties om bij nieuwe 
gebouwen sociale huurders te verplichten een 
andere ingang te gebruiken dan kopers en huurders 
in de vrije sector. 

•  We stimuleren woningruil zodat meer mensen in 
een voor hen geschikte woonruimte terecht komen. 

•  Ouderen kunnen in hun buurt blijven wonen. 
 Corporaties mogen niet langer begane grond
woningen los verkopen. 

•  Amsterdamse corporaties stoppen per direct met 
het betalen van verhuurdersheffing. 

•  De leegstandsboete gaat gelden per vierkante 
 meter en neemt exponentieel toe naarmate een 
pand langer leegstaat. Gedeeltelijke leegstand 
wordt dus ook beboet. Dit stimuleert pandeigena
ren om bij (tijdelijke) leegstand het pand beschik
baar te stellen voor kunstenaars, startende onder
nemers of als studentenwoningen. 

•  Net als in Wageningen gaat de gemeente garant 
staan voor de hypotheek van woongroepen.  
Zo kunnen ook mensen met een lager inkomen 
gezamenlijk een woongroep starten.

3. RECHT OP WONEN
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4. JOUW DATA

Grote techbedrijven uit Silicon Valley nemen steeds meer taken en diensten van de gemeente over. Deze ver
kapte privatisering kunnen we niet accepteren. Om baas te blijven in eigen stad, moeten we onze digitale in
frastructuur in eigen hand nemen. Dit levert veel werkgelegenheid op en zal Amsterdam een voorbeeldfunctie 
geven. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en grote aanpassingen maken in we wijze waarop data 
nu al verzameld, verwerkt en beheerd wordt. Hoe minder data en ‘metadata’ van jou is opgeslagen, hoe minder 
misbruik er van gemaakt kan worden. Beveiliging en systemen die regelen wie, wanneer, waarom toegang krijgt 
tot welke data zijn hierin van het grootste belang. De kern hierbij moet zijn dat je altijd zelf de baas blijft over je 
eigen data. Door deze ‘privacy by design’ wordt het risico op privacyschendingen geminimaliseerd.

•  Amsterdam wordt een Data Safe Harbour. Hierin gaan 
we een partnerschap aan met Reykjavik. De safe 
harbour betekent dat alle data soeverein is. 

•  Dataminimalisatie wordt de norm: data wordt alleen 
verzameld met expliciete toestemming en wanneer 
dat strikt noodzakelijk is voor een dienst. Wanneer 
de informatie dat doel niet meer dient, wordt deze 
verwijderd. Data worden nooit zonder expliciete 
toestemming gebruikt voor een ander doel dan het 
oorspronkelijke. 

•  De gemeente richt een Blockchain Council op die on
derzoek doet naar toepassingen van de blockchain 
technologie voor publieke diensten. Het aantal pilots 
binnen de gemeente met de blockchain technologie 
wordt uitgebreid. 

•  De autoriteit persoonsgegevens functioneert niet. 
Daarom richt Amsterdam haar eigen AAP op. Deze 
Amsterdamse Autoriteit Persoonsgegevens hand
haaft ook de GDPR, aangezien de huidige handhaving 
daarvan tekortschiet. 

•  Amsterdam ondersteunt coöperaties die alternatie
ven voor platformmonopolisten zoals Uber en AirBnB 
ontwikkelen, waarmee onze data van ons blijft. 

•  Al het gemeentewerk dat nu in de ‘cloud’ gebeurt 
(de gemeente gebruikt bijvoorbeeld Outlook van 
Microsoft) wordt verplaatst naar de Amsterdamse 
Wolk. Dit kunnen we bewerkstelligen door een eigen 
serverpark te bouwen, zonder geïnfecteerde hard
ware. Van hieruit kunnen wij onze eigen, beschermde 
infrastructuren bouwen, bestaande infrastructuur 
‘hosten’. 

•  Alle software die wordt gebruikt of wordt gemaakt 
door de gemeente moet open source zijn en gratis te 
her ebruiken voor burgers. 

•  Alle ambtenaren krijgen een basiscursus privacy die 
past bij hun functie. 

•  Gemeentecommunicatie die niet veilig is, zoals 
whatsapp groepen van buurtambtenaren en  face
bookgroepen van wijkagenten, worden vervangen 
door veilige alter natieven. 

•  Voor contact met bewoners biedt de gemeente alter
natieve opties zoals Signal. 

•  Privacy by design wordt toegepast bij alle gemeente
projecten en aanbestedingen. 

•  Wifitracking zonder expliciete toestemming wordt 
verboden; ook voor bedrijven. 

•  Cameratoezicht is alleen nog toegestaan na on
afhankelijke toetsing door een rechter, in plaats van 
door de burgemeester.

•  Amsterdam wordt een ANPRvrije zone: in Amster
dam verwijderen we alle camera’s met herkennings
software, zodat je je weer anoniem kan bewegen 
door je eigen stad. 

•  De Piratenpartij maakt anoniem parkeren mogelijk, 
parkeergegevens worden niet langer gedeeld met 
de belastingdienst. We doen dit via nummervak
parkeren: Je betaalt voor een nummervak in plaats 
van voor een auto. Je hoeft dan dus niet meer alle 
kentekens te scannen, maar alleen de bezetting van 
nummervakken en of er voor dat nummervak betaald 
is. Zo kun je efficiënt controleren of er betaald is 
voor een parkeerplaats zonder privacyschendingen.

•  Parkeergeld kan weer contant betaald worden.
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5. INCLUSIVITEIT EN RACISME

In Amsterdam moet iedereen gelijkwaardig worden behandeld. Nu hebben mensen met een migratieachtergrond 
hebben bijvoorbeeld minder toegang tot banen en lopen zij een groter risico om door de politie aangepakt te 
worden. Ook raakt de surveillance en controlestaat  als eerste mensen van kleur, mensen met een laag inkomen, 
mensen met een lage opleiding en vrouwen. Dit institutioneel racisme is een gevolg van bestaande machtsstruc
turen. Juist in deze tijd van polarisatie is het belangrijk deze structuren te doorbreken. Amsterdam moet een 
voorbeeld nemen aan een nieuwe generatie activisten die intersectionaliteit voorop stelt. De rechten van de een 
hangen direct samen met de rechten van de ander.

•  Bestaand en nieuw gemeentelijk beleid dient te 
worden getoetst aan het Universeel Verdrag van de 
Rechten van het Kind en het Europees Verdrag van 
de Rechten van de Mens. 

•  Er komt een Gemeentelijk Team Vertrouwens
personen. Dit team is aanspreekpunt voor personen 
die slachtoffer worden van seksueel geweld. Het 
team kan helpen bij de aangifte en de eerste op
vang. Bedrijven waarmee de gemeente zaken doet 
worden verplicht om ook zo'n team te hebben. 

•  Xenofobie wordt al op de basisscholen besproken, 
om radicalisering te voorkomen. 

•  Amsterdam gaat mensen ondersteunen die Meer
voudig Ouderschap in de praktijk brengen. Ook gaat 
de gemeente afdwingen dat er in Amsterdam een 
pilot Meervoudig Ouderschap komt. Onze pilot zal 
dienen als ondersteuning van Amsterdamse cam
pagne om de Huwelijkswet aan te passen. 

•  Keti Koti wordt een stedelijke feestdag. De gemeen
te is vrij op die dag. 

•  Neutraliteit blijkt uit gedrag; niet uit kleding
stukken, sieraden of tatoeages. Daarom mogen 
agenten in Amsterdam een hoofddoek dragen. 

•  We maken de publieke ruimte, openbaar vervoer 
en stemlokalen toegankelijk voor mensen met een 
beperking. 

•  De gemeente doet harder haar best om al het 
gemeentelijk vastgoed te voorzien van een 
ITSkeurmerk. Dit is de Integrale Toegankelijkheids 
Standaard, die internationaal is erkend en richt
lijnen biedt voor ontwerp en bouw. Ook wordt het 
ITSkeurmerk één van de eisen voor bedrijven bij 
gemeentelijke aanbestedingen. 

•  We gaan een stedenband aan met Rojava (de 
autonome regio in NoordSyrië). De vernieuwende 
vormen van zelfbestuur, feminisme en diversiteit 
die zij ontwikkelen kunnen voor Amsterdam een 
enorme inspiratie zijn en verdienen onze steun. 

•  We maken een einde aan etnisch profileren: op 
stopformulieren moeten agenten aangeven waarom 
iemand staande is gehouden. 

•  Preventief fouilleren wordt volledig afgeschaft. 
•  Roofkunst in het Rijksmuseum wordt aan het nieu

we museum koloniaal verleden overgedragen.
•  In de gevallen waarin geslacht of gender niet rele

vant is moet ernaar gestreefd worden om dit buiten 
beschouwing te laten.

•  Stichting Sint in Amsterdam heeft er goed aan ge
daan dit jaar de Zwarte Pieten in de ban te doen en 
te vervangen voor roetveegpieten. Zwarte Piet als 
raciale stereo typering verdwijnt uit het straatbeeld 
en van de Amster damse basisscholen.
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6. DE COÖPERATIEVE STAD

Amsterdam wordt in eerste instantie gemaakt door de Amsterdammers. De Piratenpartij staat voor een maat
schappij waarin mensen samen leven en delen. Talloze Amsterdammers ondernemen allerlei maatschappelijke 
initiatieven. De gemeente moet deze initiatieven ondersteunen en faciliteren. Ook zal zij in haar eigen organi
satie meer los moeten durven laten. Te vaak ziet zij Amsterdammers alleen nog als bewoners, terwijl zij ook vaak 
professionals zijn. De Piratenpartij kiest voor een stad waarin Amsterdammers en hun initiatieven voorop staan.

•  Er komen door de hele stad buurtbudgetten waar 
bewoners online de prioriteiten kunnen bepalen en 
groepen bewoners initiatieven zelf aan die prio
riteiten toetsen. 

•  Door matchfunding verdubbelen we gecrowdfunde 
bedragen van maatschappelijke initiatieven. 

•  De leegstandsboete gaat ook gelden voor kantoren. 
•  Er komt een loket bewonersparticipatie, waar 

bewoners worden geholpen met maatschappelijke 
initiatieven. 

•  Right to Bid is het recht van een groep buurt
bewoners om een pand of een stuk grond te kopen 
(zoals een supermarkt of een buurthuis). Dit recht 
moet niet alleen op papier, maar ook in de praktijk 
centraal staan in het werk van de gemeente. 

•  In combinatie met ‘Community Asset Transfer’ kan 
Right to Bid erg veel impact hebben op de gedeelde 
stad: bij CAT krijgen bewonersgroepen voorrang bij 
het overdragen van het beheer van een gebouw of 
dienst. Dit kan voor minder dan de ‘marktwaarde’. 

•  Right to Challenge is het recht van buurtgemeen
schappen om maatschappelijk diensten of publieke 
taken over te nemen. Dit recht moet verankerd 
worden in de werkwijze van de gemeente. 

•  Right to Plan is het recht van een groep buren om 
de ontwikkeling/inrichting van een stukje stad zelf 
te doen. Een goed voorbeeld hiervan is het Domela 
Nieuwenhuisplantsoen. Hier heeft de buurt jaren 
moeten vechten om dit stukje Spaarndammerbuurt 
zelf in te mogen richten. Dit recht moet verankerd 
worden in de stadsinrichting. 

•  Alle bovengenoemde rechten zijn ‘Buurtrechten’ 
die de hoogste prioriteit moeten hebben in stede
lijk beleid. Amsterdam gaat organisaties zoals het 
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners 
(LSA) een adviesrol geven in het proces om deze 
rechten zo snel mogelijk in te voeren. 

•  Binnen de begroting wordt een vast budget gereser
veerd voor maatschappelijke initiatieven, zoals het 
Right to Bid en Right to Challenge. Zo voorkomen we 
dat betrokken bewoners de strijd moeten aangaan 
met professionele ambtenaren over hoe gemeen
schapsgeld wordt uitgegeven. 

•  We ondersteunen lokale valuta om de plaatselijke 
economie te stimuleren (zoals de Makkie in Oost). 

•  We steunen community wifi (buurtnetwerken), zoals 
Amsterdam Wireless. Zoals het Berlijnse Freifunk 
aantoont, vormen zij dé schakel naar een demo
cratischer, coöperatieve manier van communicatie. 

•  De gemeente ondersteunt de strijd om vrije en 
open kennis, door gratis werkruimte en subsidie te 
bieden aan initiatieven zoals ScholarlyHub.
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7. DUURZAAM AMSTERDAM

Duurzaamheid is een van de meest urgente uitdagingen van deze tijd. De uitstoot van broeikasgassen en het 
opraken van fossiele brandstoffen vragen om een radicaal andere omgang met onze aarde. De Piratenpartij wil dat 
Amsterdam hierin een voortrekkersrol speelt. Door te investeren in duurzaamheid kunnen we ook de veerkracht 
van Amsterdam vergroten. Veerkracht is het vermogen om los van veranderingen in de omgeving te functioneren. 
De Piratenpartij kiest voor het verminderen en vergroenen van ons energiegebruik, het stimuleren van duurzame 
bewonersinitiatieven en collectieven en het vergroten van de energie en voedselonafhankelijkheid van Amster
dam en haar omgeving.

•  De kolencentrale aan de Hemweg wordt per direct 
gesloten. De grond wordt teruggegeven aan de stad 
voor maatschappelijke en culturele initiatieven. 

•  We werken aan de energieonafhankelijkheid van 
Amsterdam en haar omgeving. Hiervoor leggen we 
samen met de corporaties op alle sociale woningen 
die hiervoor geschikt zijn zonnepanelen aan,  bouwen 
we, met of zonder vergunning van de provincie, 
de benodigde windmolens, maken we gebruik van 
aardwarmte en verminderen we het energieverbruik 
in de stad. 

•  We steunen energiecoöperaties waarin bewoners 
zelf duurzame energie opwekken, opslaan en delen 
en starten een pilot waarin bewonerscollectieven 
belastingvrij duurzame energie kunnen uitwisselen. 

•  Via buurtgrids gaan we lokaal opgekwekte energie 
ook lokaal opslaan. Een buurtgrid is een onafhanke
lijk grid in een buurt, dat helemaal zonder input van 
de energieleveranciers draait. Met zonnepanelen (en 
andere opwekkingstools) verzamelt de buurt ener
gie, die in verwarming en stroom wordt omgezet. 
De reststroom wordt doorgeleid naar elektrische 
auto’s en fietsen. Wat de elektrische voertuigen aan 
het eind van de dag over hebben wordt weer in het 
netwerk gepompt. 

•  Uiterlijk 2030 is Amsterdam volledig aardgasvrij en 
aangesloten op het warmtenet. 

•  We stimuleren nieuwe vormen van voedselvoor
ziening die ook in stedelijke omgevingen een 
toekomst kunnen hebben  zoals permacultuur 
en voedsel bossen, stadslandbouw en verticale 
landbouw. 

•  In 2025 komt het voedsel voor de stad Amsterdam 
voor minstens 10 % uit de regio zelf. In 2050 moet 
Amsterdam zichzelf voor 50 % kunnen voeden. 

•  We stimuleren het oprichten van nieuwe voedsel
coöperaties waar bewoners groenten en fruit uit de 
regio kunnen bestellen tegen een betaalbaar bedrag. 

•  We houden voorlichtingscampagnes om mensen 
te wijzen op het belang van minder vlees en zuivel 
eten, zowel voor het milieu en dierenwelzijn als voor 
de volksgezondheid. 

•  Als overheid geven we zelf het goede voorbeeld. 
Kantines van de gemeente bieden ook een geheel 
veganistisch menu aan. 

•  We verminderen voedselverspilling, een van de 
meest schrijnende en vaak onzichtbare vormen van 
verspilling. Voor elke kilo foodwaste betalen be
drijven tien euro belasting aan de gemeente. Deze 
wordt automatisch aan het duurzaamheidsbudget 
toegevoegd. De stad gaat bedrijven helpen om een 
betere bestemming te vinden voor het voedsel.

•  We investeren in het terugbrengen van de CO2 uit
stoot van grootschalige digitale infrastructuur zoals 
de Amsterdam Internet Exchange. 

•  De groengelden worden exclusief voor particulieren 
en kleine bedrijven. Het mag niet zo zijn dat grote 
bedrijven duurzame initiatieven van onderaf tegen
houden. 
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7. DUURZAAM AMSTERDAM

•  Door de hele stad wordt de afvalscheiding geïnten
siveerd, GFTafvalinzameling komt terug. Hiervoor 
verhogen wij de afvalstoffenheffing tot deze kosten
dekkend is. Hergebruik van grondstoffen, volgens 
het cradletocradle principe, wordt leidend voor 
de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn hennep als 
alternatief voor plastic, het lokaal hergebruiken van 
GFTafval, en het instellen van ‘inneemplaatsen‘ bij 
stortplaatsen zodat spullen die nog niet volledig 
gebruikt zijn opnieuw ingezet kunnen worden. 

•  Samen met de woningcorporaties leggen we op alle 
geschikte sociale woningen zonnepanelen aan. 

•  We faciliteren en stimuleren energiecoöperaties zo
dat zo veel mogelijk Amsterdammers zonnepanelen 
kunnen aanleggen op hun daken. 

•  In een ‘Freezone Duurzaam wonen’ kunnen duur
zame Amsterdammers nieuwe vormen van wonen 
ontdekken, zonder beperkt te worden door regel
geving die bedoeld is om het milieu te beschermen, 
maar vernieuwing ook in de weg kan staan, zoals 
de verplichting stroom terug te leveren aan het 
energie net of aangesloten te zijn op de riolering.

•  Amsterdam gaat zich er als aandeelhouder voor 
inzetten om de vliegvelden van de Schiphol Group 
niet langer te laten uitbreiden. 
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8. ONZE GEDEELDE ECONOMIE

De Piratenpartij wil een stad waar ruimte is om te ondernemen. Deze ruimte wordt nu echter ingeperkt door grote 
bedrijven die slechts geïnteresseerd zijn in financiële winst. Zij offeren, vaak met extern geld, alles op voor de 
strijd om het monopolie in de stad. Een lokale deeleconomie biedt hier een alternatief voor. Om de economie te 
laten werken, moeten we een eerlijk speelveld creëren, waarin niemand afhankelijk is van een groot bedrijf voor 
hun basisbehoeften. De Piratenpartij wil een stevige lokale economie die niet gedomineerd wordt door kantoor
directeuren in het buitenland, maar door ondernemende Amsterdammers. Een economie die dienstbaar is aan de 
maatschappij, in plaats van andersom.

•  In de omgevingsvisie wordt opgenomen dat bij gelijk 
aanbod altijd voorrang wordt gegeven aan winkeliers 
met een jaaromzet van minder dan 1 miljoen per jaar. 
Zo dringen we het aantal multinationale eentonige 
eenheidsworst terug, en blijft Amsterdam authentiek. 

•  Er komen microkredieten voor kleine zelfstandigen. 
•  Na instemming van de buurt kunnen winkels of ho

reca ruimere openingstijden krijgen. 
•  Het wordt eenvoudiger om mensen met arbeids

beperking in dienst te nemen. 
•  Schijnzelfstandigheid en andere vormen van on

zeker werk door vooral buitenlandse bedrijven (zoals 
Deliveroo) wordt actief bestreden. Amsterdam gaat 
 lobbyen in Den Haag om de wetgeving hieromtrent 
aan te passen. In Amsterdam zelf gaan we ver
enigingen van (schijn)zelfstandigen, zoals Riders 
Union, en startende coöperaties van zelfstandigen 
ondersteunen met bijvoorbeeld gratis werkruimte. 

•  We kiezen voor een basisinkomensgarantie van 
1500,. De gemeente keert bijstandsuitkering uit aan 
iedereen die minder dan 1500, netto per maand ver
dient (dus na aftrek van belasting en inclusief even
tuele toeslagen). Zo werkt iedereen in Amsterdam tot 
1500, belastingvrij. En als je niet werkt krijg je, als 
aanvulling op je andere uitkeringen, genoeg geld om 
aan de 1500, per maand te komen.

•  Er komt een einde aan het verhuren van fietsen op 
straat, zogenaamde ‘strooifietsen’. De gemeente zet 
zich in voor een publiek alternatief voor commer
ciële leenfietsen.

•  Vakantieverhuur kan in Amsterdam nog maar 20 
nachten per jaar. 

•  Vakantieverhuurplatforms, zoals Airbnb, worden 
verplicht mee te werken met een systeem waarmee 
automatisch belasting wordt geïnd. De informatie 
over welk huis wanneer verhuurd is en aan wie 
wordt hierin afgeschermd voor de gemeente, maar 
wanneer een woning voor meer dan het maximum 
aantal toegestane nachten verhuurd wordt, wordt de 
gemeente hier wel over ingelicht, om zo effectief te 
kunnen handhaven. 

•  De opbrengsten van toeristenbelasting wordt in 
sociale cohesie in de buurten gestopt. 

•  Iedereen mag tijdelijk of gedeeltelijk zijn woning 
verhuren. Ook sociale huurders mogen dus gebruik 
maken van platforms als AirBnB. Wel zo eerlijk.

•  Amsterdam gaat bewoners die een eerlijk, inclusief 
en coöperatief Couchsurf Platform willen oprichten, 
naar inspiratie van (of voortbordurend op) FairBnB, 
actief ondersteunen.

•  De Amsterdam Economic Board bevat alleen nog 
bedrijven die voldoen aan het Smart Citizen concept: 
dus geen Uber. Daarnaast moet de board voor mini
maal de helft uit bewoners bestaan. 

•  Amsterdam gaat een coöperatie oprichten om een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen
opbouw te financieren voor mensen zonder vast 
contract. 

•  Uber mag alleen in Amsterdam actief zijn als zij een 
TTOvergunning aanvragen bij de gemeente, en be
reid zijn aan dezelfde eisen voldoen als de andere 
taxidiensten. 

•  TTOregels worden versimpeld, zodat ook kleine 
taxiorganisaties een TTO kunnen worden. De eis dat 
minstens 100 chauffeurs aangesloten moeten zijn 
vervalt. 
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9. AMSTERDAMSE DEMOCRATIE

Bestuur vóór en dóór de bevolking. Dat is de kern van democratie. Jarenlang hebben we hier vorm aan gege
ven met partijpolitieke gekozen volksvertegenwoordigers, maar dit systeem faalt. Het vertrouwen in politieke 
 partijen neemt af, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stemden evenveel kiesgerechtigde Amsterdammers 
niet als wel. Waar de Amsterdamse democratie de afgelopen jaren werd afgebroken kiest de Piratenpartij voor 
het verdiepen van de democratie. We nemen beslissingen op een zo laag mogelijk niveau, daar waar Amster
dammers er de meeste invloed op hebben. We versterken tegenmacht en vergroten de rol van bewoners met 
online en offline democratische vormen. 

•  Alle Amsterdammers vanaf zestien jaar, krijgen 
een “stadspaspoort”, waarmee ze bij lokale ver
kiezingen kunnen stemmen en gekozen worden. 

•  De gemeenteraad wordt uitgebreid naar 67  zetels. 
Naast een stem op jouw partij kun je nog een 
tweede stem uitbrengen, op jouw kandidaat uit de 
buurt, zodat er uit elke buurt minsttens 1 vertegen
woordiger is. Wij willen een zetelverdeling via het 
model van het Duitse kiesstelsel. Dit betekent dat 
22 zetels verdeeld worden via een 'directmandaat', 
volgens het winnertakesall principe. Het rest
erende aantal zetels wordt verdeeld volgens het 
aantal 'partijstemmen'. 

•  Bestuurscommissies met lokaal mandaat worden 
niet afgeschaft maar krijgen juist meer bevoegd
heden, om lokaal maatwerk in beleid mogelijk te 
maken en politiek dichtbij bewoners te brengen. 

•  De agenda van de gemeenteraad wordt samen
gesteld mét bewoners: online platform De Stem 
van Amsterdam wordt gebruikt om minimaal één 
idee per raadscommissievergadering bottomup te 
agenderen. 

•  1/200ste van de kiesgerechtigde Amsterdammers 
of 1/3de van de leden van de gemeenteraad kan 
een besluitvormend burgerforum bijeenroepen. 

•  1/100ste van de kiesgerechtigde Amsterdammers 
in een stadsdeel of 1/3de van de leden van de 
bestuurscommissie kan een besluitvormend burger
forum bijeenroepen. 

•  Gebiedsplannen worden samengesteld door bewo
ners, via een samenspel van fysieke bijeenkomsten 
en een online consensus en besluitvormingstool. 

•  Op een stadsconferentie bepaalt de gemeenteraad 
samen met betrokken Amsterdammers vijf stads
prioriteiten voor de komende vier jaar. Jaarlijks 
wordt bij de begrotingsbehandeling stilgestaan bij 
de voortgang op deze prioriteiten. 

•  Offline en online leveren bewoners input voor de 
gemeentebegroting. 

•  Bewoners krijgen het laatste woord over de  
gemeentebegroting. Er komt een begrotingsforum 
van gelote bewoners die een goede afspiegeling 
vormen van Amsterdam. 

•  Het burgerinitiatief, volksinitiatief en referen
dum blijven bestaan voor gemeentelijk beleid en 
worden bindend. Kiesdrempels worden afgeschaft, 
omdat deze verstorend werken op het stemgedrag. 
Bovendien zijn ze onnodig, omdat het aantal beno
digde handtekeningen de drempel al hoog genoeg 
maakt.
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3. RECHT OP WONEN9. AMSTERDAMSE DEMOCRATIE

•   Om excessen van de nieuwe Omgevingswet tegen 
te gaan, wordt ELK voorstel van ondernemers/
ontwikkelaars eerst langs de gemeenteraad voor 
goedkeuring gestuurd, totdat blijkt dat dit niet meer 
hoeft omdat er een democratische borging is ont
worpen voor dit nieuwe systeem. 

•  Feedback waarbij bewoners en uitvoerders feed
back geven op ingevoerde regelgeving wordt stan
daard bij nieuw beleid. Dit helpt bij het finetunen 
van beleid, en voorkomt herhalingen van fouten. 

•  Alle nietvertrouwelijke gemeenteïnformatie wordt 
proactief gepubliceerd. 

•  Bij alle gemeenteprojecten, ook publiekprivate 
samenwerkingen, komt er een open boekhouding. 

•  Er komt een onafhankelijk huis van klokkenluiders 
voor bestuurlijke wanpraktijken.
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10. MAAK MOKUM MOBIEL

Amsterdam wordt steeds drukker en de wegen worden intensiever gebruikt. Het vele autoverkeer legt ook een 
zware druk op onze luchtkwaliteit, die op vele plekken niet aan de afgesproken ondergrens voldoet. Wij in vesteren 
in een broodnodige mobiliteitstransitie. We gaan voor fietsers, voetgangers en een toegankelijk openbaar vervoer 
en zetten grote stappen richting een autoluwe stad. De Piratenpartij kiest voor de mobiliteit van de 21e eeuw. 

•  We werken toe naar een autovrije stad. In 2025 is 
de binnenstad vrij van nietnoodzakelijk gemotori
seerd vervoer. Kort daarna ook de rest van de stad 
binnen de ring. Een bewonersforum met daarin een 
gelote groep Amsterdammers die een goede afspie
geling vormt van de stad en een aantal verkozen 
experts bepaalt samen hoe we deze doelen gaan 
behalen. 

•  Het aantal fietsstraten wordt snel vergroot.  
Auto’s zijn hier ‘te gast’ en er geldt een maximum
snelheid van 30km/u. 

•  Om fietsers meer ruimte te geven en de veiligheid 
voor fietsers te vergroten, mogen scooters niet 
langer op het fietspad rijden. 

•  Alleen elektrische voertuigen krijgen een (verlen
ging van hun) taxivergunning. 

•  Vrachtvervoer vindt zoveel mogelijk plaats met 
elektrisch vervoer buiten de spitsuren. 

•  Binnen Amsterdam komt er een vast tarief voor 
een OVreis. De prijs van het OV wordt dus niet 
langer per kilo meter berekend, want dat benadeelt 
 mensen die verder weg wonen, terwijl juist de 
 mensen in het centrum vaak het meeste verdienen. 



Piratenpartij Amsterdam - verkiezingsprogramma 2018 15

11. RECHT OP DE STAD

De publieke ruimte zou van ons allemaal moeten zijn. Maar dat principe staat steeds meer onder druk.  
Bewoners zijn regelmatig de dupe van de (vermeende) belangen van commercie, toerisme en de gemeente
financiën. Geïnspireerd door steden als Napels zet de Piratenpartij zich in voor bewoners die zelf de publieke 
ruimte in hun omgeving vormgeven. We geven Amsterdammers het initiatief en herstellen de balans in de stad.

•  Bewoners krijgen het recht, met ondersteuning uit de 
gemeente, zelf alternatieve plannen te ontwikkelen 
voor de inrichting van de publieke ruimte. 

•  Bewoners krijgen het recht het groen in hun buurt 
zelf te beheren, hier komt een vast budget voor. 

•  Bewoners die hun eigen straten en pleinen (mede) 
willen ontwerpen worden niet beperkt door regels 
over materiaal keuze. 

•  In private handen terechtgekomen openbare ruimte 
zoals het Bos en Lommerplein of het Gelderlandplein 
worden eventueel teruggekocht door de gemeente. 

•  Er komt een einde aan reclame in de publieke ruimte, 
waar al geïnvesteerd is in reclamezuilen geven we 
die ruimte aan lokale kunstenaars. 

•  Door de hele stad komt kleinschalig (eetbaar) groen. 
•  De bezuinigingen op groenonderhoud worden 

terug gedraaid. 
•  Er komt een vast budget voor bewoners die zelf het 

groen in hun buurt willen beheren. 

•  We leggen voedselroutes aan in onze parken, hier 
kunnen kinderen in hun eigen buurt groenonderwijs 
krijgen. 

•  Tijdelijk braakliggende gemeentegrond wordt ter 
beschikking gesteld aan stadsmoestuinen. 

•  Met organisaties als Onbeperkt West en Onbeperkt 
Oost organiseren we door de hele stad schouwen 
om de toegankelijkheid van onze publieke ruimte 
voor mensen met een beperkig te verbeteren. 

•  We gaan straten vaker vegen en meer prullenbak
ken plaatsen om zwerfvuil tegen te gaan. 

•  We investeren weer in het vaker legen van afval
containers. In drukke buurten met kleine huizen 
kunnen mensen bellen om het grofvuil op te laten 
halen. 

•  Er komen meer openbare zittoiletten. 
•  Er komen watertapplaatsen met drinkwater door 

de hele stad. 
•  Er komen overdekte hangplekken.
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12. GEEN SMART CITY ZONDER SMART CITIZENS

De stad verandert ingrijpend door digitale ontwikkelingen. De Piratenpartij gelooft in de kansen die de tech
nische ontwikkelingen van deze tijd bieden en wil deze kansen ook bewaken en benutten. Toegang tot internet is 
inmiddels bijna net zo’n belangrijk recht als toegang tot water of energie. Deze ontwikkelingen kunnen ons leven 
prettiger maken, maar we moeten ook niet blind zijn voor de risico’s. In de ‘slimme stad’ wordt veel informatie 
verzameld. Smartphone data wordt gebruikt voor crowd control, of om te helpen bepalen voor welk museum je 
niet lang in de rij hoeft te staan. Bruggen worden op afstand bediend. Maar wie wordt de baas in deze ‘slimme 
stad’? Wie wordt eigenaar van de data die we met zijn allen produceren? En wie wordt eigenaar van techno
logie die met publiek geld ontwikkeld wordt? De Piratenpartij wil dat alle Amsterdammers baat hebben bij deze 
ver anderingen om te voorkomen dat overheden en bedrijven de informatierevolutie gebruiken om een machts
positie te verwerven ten koste van bewoners.
 
•  We stellen als stad een nieuw pakket van eisen op 

voor databescherming, scherper dan GDPR, strenger 
dan de AP. Dit pakket van eisen zal ook leidend zijn 
voor alle aanbestedingen. 

•  Samen met de Amsterdammers maken we een 
‘Smart Citizenmanifest’ waarin we heldere af
spraken maken over hoe we de datasoevereiniteit in 
Amsterdam vormgeven. 

•  Er komt een wethouder voor digitalisering en data
soevereiniteit. 

•  Amsterdam sluit alle huishoudens en bedrijfs
ruimtes aan op een betaalbare internetaansluiting 
met minimaal 1/1 Gbps via onze ‘Beter Breedband 
Aanpak’ en werkt samen met omliggende ge
meentes om dit netwerk uit te breiden tot de hele 
Metropoolregio. 

•  Met publiek geld ontwikkelde software komt in het 
publiek domein, zodat deze software de hele maat
schappij ten goede kan komen. 

•  De gemeente stapt volledig over op vrije open 
source software. Hierdoor wordt de gemeente 
 minder afhankelijk van softwareleveranciers met 
bedrijfseigen oplossingen waar je haast niet meer 
vanaf  komt (vendor lockin) en kan gemeentelijke 
software makkelijk worden verbeterd. 

•  Data die in de stad wordt verzameld, wordt 
 standaard vrijgegeven als open data, via een API. 

•  De gemeente gebruikt alleen nog open standaarden 
en vrije licenties. 

•  De gemeente onderzoekt in hoeverre publieke 
blockchains de Smart Citizenrevolutie kunnen 
ondersteunen. Deze technologie is van nature 
de centraal, transparant en betrouwbaar. Burgers 
krijgen zo zelf het beheer over hun data en kunnen 
kiezen welke gegevens ze met welke systemen 
willen delen.
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13. VEILIGHEID

Een vrije en veilige samenleving gaan hand in hand. Pas wanneer mensen zich veilig voelen kunnen zij zich in 
vrijheid ontwikkelen, en zonder de vrijheid zichzelf te zijn zal geen mens ooit veilig zijn. Daarom kan veiligheid 
nooit gebruikt worden als excuus om burgerrechten af te breken. Door het nationaliseren van de politie is de 
gemeente veel controle kwijtgeraakt over haar eigen veiligheidsbeleid. Veel politietaken zijn uitbesteed aan 
Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) en private organisaties. De professionaliteit van de politie wordt 
hiermee afgebroken, en steeds meer geweldstaken worden neergelegd bij ambtenaren die hier niet op toe
gerust zijn. De Piratenpartij keert zich tegen deze gevaarlijke ontwikkeling en maakt een bewuste keuze voor 
echt blauw in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen, zorgen voor kortere lijnen tussen de politie en 
bewoners. Wijkagenten zijn met hun aanwezigheid op straat en hun betrokkenheid bij en kennis van de buurt de 
eerste verdedigingslinie van veiligheid op allerlei gebieden. Wijkagenten zijn flexibel inzetbaar in hun wijk en 
hebben de kennis en context van wat zich daar afspeelt. Wanneer bewoners agenten vertrouwen, kunnen pro
blemen gesignaleerd worden, voordat dit een probleem gaat vormen. 

•  Etnisch profileren wordt afgeschaft: op ‘stopfor
mulieren’ moeten agenten aangeven om welke 
reden mensen staande worden gehouden. 

•  In Amsterdam mag de burger nooit het recht ont
nomen worden om een politieagent in functie te 
filmen.

•  Amsterdam houdt alleen nog BOA’s in dienst om 
te handhaven op specifieke onderwerpen, met de 
daarvoor nodige bevoegdheden, algemene BOA’s 
worden afgeschaft. Het geld dat hiermee vrijkomt 
wordt volledig geïnvesteerd in extra wijkagenten. 

•  Camera’s met gezichtsherkenning worden niet toe
gestaan. 

•  Preventief fouilleren wordt afgeschaft. 
•  Amsterdam maakt zich hard voor het op korte ter

mijn terugdraaien van de nationale politie. 
•  BOA’s hebben niet langer bijzondere gewelds

bevoegdheden. 
•  De gemeente stelt verspreid door de stad panden 

beschikbaar aan de politie als kleinschalige, laag
drempelige politiebureau’s. 

•  Elk gebied van de stad moet een eigen jongeren
centrum hebben met activiteiten van jongeren 
tussen de 12 en 20 jaar oud. 

•  Er moeten veel meer buurthuizen komen, om te 
beginnen in kwetsbare wijken aan de randen van de 
stad. 

•  De politie gaat al haar agenten trainen op 
aanhoudings technieken die minder lichamelijke 
schade veroorzaken. Zo krijgen de agenten meer 
vaardigheden om iemand aan te houden zonder een 
nekklem te gebruiken. 
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14. CREATIEF AMSTERDAM

Amsterdam kent een grote diversiteit aan kunst en cultuur. Van streetart en experimentele toneelgroepen tot het 
Concertgebouw en het Rijksmuseum. Kunst en cultuur hebben waarde op zich én kunnen bijdragen aan de iden
titeit en ontwikkeling van alle facetten van de stad. De Piratenpartij investeert in een bruisende culturele stad 
waar creativiteit in al haar vormen de ruimte krijgt.

•  Festivals in publieke parken zijn altijd gratis. 
•  Amsterdam investeert in permanente en betaalbare 

 ateliers voor kunstenaars door de hele stad. 
•  Spontaan geplaatste kunst in de openbare  ruimte 

wordt alleen weggehaald als die gevaarlijke 
 situaties voor het verkeer oplevert of de stoep 
verspert. 

•  Alle Amsterdamse musea zijn gratis te bezoeken 
voor alle Amsterdammers. 

•  We breiden de bibliotheken uit met kleinschalige   
kennis en cultuurcentra waar alle Amsterdammers 
gratis lid van zijn. 

•  We stimuleren dat wetenschappers en kunstenaars 
vaker expertise uitwisselen in maatschappelijk 
relevante  plekken zoals bibliotheken, buurthuizen 
en cultuurcentra. 

•  Creatieve vrijplaatsen als Ruigoord en ADM blijven 
bestaan. 

•  Door de hele stad komen er muren waarop kunste
naars vrijelijk hun gang kunnen gaan. En we inves
teren meer in lokale kunstenaars om onze publieke 
ruimte vorm te geven. 

•  Zodat de drukte beter wordt gespreid worden de 
openingstijden van de grote musea in overleg met 
bewoners verruimd.
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15. DE LERENDE STAD

Door onderwijs kunnen mensen het beste uit zichzelf halen. Onderwijs is de sleutel tot zelfontplooiing en draagt 
daardoor bij aan de gelijkwaardigheid van mensen. Daarom is het belangrijk om hier veel aandacht aan te blijven 
besteden. Iedereen heeft verschillende talenten. Om iedereen gelijke kansen te geven, pleit de Piratenpartij 
ervoor om maatwerk te leveren en meer aandacht te besteden aan persoonlijke talentontwikkeling. Scholen 
moeten dicht in de buurt van jouw huis zitten en scholen moeten een betrouwbare schakel zijn in het creëren 
van sociale cohesie. Leerkrachten zijn nu te veel tijd kwijt aan administratie en deze tijd kunnen ze niet besteden 
aan onderwijs. Het onderwijs van jonge kinderen is gebaseerd op persoonlijke ontwikkeling en ervaringsgericht 
leren.

•  We gaan inzetten op ‘brede scholen’, waar voor 
en naschoolse opvang in één gebouw wordt aange
boden. 

•  We streven naar meer gemengde scholen. Daarom 
moet er een centraal inschrijfpunt komen zodat 
iedereen zich op ongeveer dezelfde tijd kan in
schrijven. Daarnaast komen er meer mogelijkheden 
om ouders goed voor te lichten. 

•  We willen veel meer Integrale Kindcentra (IKC), 
waar wordt samengewerkt met kinderopvang. Deze 
centra hebben een gedeelde pedagogische en 
didactische visie. 

•  Alle basisschoolkinderen in Amsterdam krijgen 
les in ‘digitale geletterdheid’ vanaf groep 4. Deze 
lessen zijn een 21ste eeuwse variatie op ‘media
wijsheid’. 

•  Alle basisschoolleerlingen krijgen les in ‘compu
tational thinking’. Dit is breder en voor later 
 nuttiger dan alleen programmeerles. 

•  We kiezen voor professionele vrijheid voor leraren. 
Geld dat voor onderwijs bedoeld is moet door le
raren zelf worden verdeeld. 

•  De gemeente gaat voorlichting geven over veilig
heid en privacy, te beginnen bij scholen (docenten, 
kinderen en hun ouders). Hierbij kan men denken 
aan onderwerpen zoals: beveiliging en gebruik 
leerlinggegevens, doorgifte bij gebruik van online 
leermiddelen, privacy beleid/reglement, privacy 
bij maken en publiceren van foto's/video's, uit
wisseling leerlingendossiers. 

•  Er komt actief en expliciet beleid tegen discrimi
natie en racisme op scholen. Te vaak wordt dis
criminatie tussen leerlingen nog gezien als pesten, 
waardoor het onderliggende probleem niet wordt 
aangepakt. 

•  Vanuit de gemeente wordt er georganiseerd dat 
basisschoolleerlingen worden voorgelicht over ver
schillende seksuali teiten en genderidentiteiten.
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16. NIEUWE AMSTERDAMMERS

Vluchtelingen en ‘ongedocumenteerden’ zijn ook Amsterdammers. Het wordt tijd dat we ze ook zo gaan be
handelen. Ieder mens heeft bovendien recht op vrije verplaatsing en onderdak, op voedsel en kleding, op werk 
en zorg. Amsterdam doet niet langer mee met het Nederlandse asielbeleid dat de Universele verklaring van 
de Rechten van de Mens schendt. In Amsterdam zou een vluchtkerk, vluchtgarage of vluchtkantoor niet nodig 
 moeten zijn.

•  Alle Amsterdammers krijgen een ‘stadspaspoort’, 
waarmee ze bij lokale verkiezingen kunnen 
 stemmen en gekozen worden. Ook vluchte lingen, 
ongedocumenteerden én expats kunnen dus 
 stemmen en verkozen worden. 

•  Vluchtelingen en ongedocumenteerden kunnen 
vanaf dag 1 aan het werk. Als je hier bent ben je 
Amsterdammer, en dan tel je mee. 

•  Er komt een eenmalig ‘generaal pardon’ voor de 
duizenden ‘ongedocumenteerden’ die in Amster
dam zijn. Zij worden Amsterdammer. De gemeente 
zet zich vervolgens in om hen ook staatsburger te 
maken. 

•  In alle AZC’s worden ‘Buurtkamers’ ingericht. Dit 
stelt de mensen in de buurt in staat om makke
lijker met de nieuwe Amsterdammers om te gaan. 

•   De gemeentelijke wooncoöporatie gaat actief 
huizen zoeken en bouwen voor nieuwe Amster
dammers. 

•  Amsterdam gaat meer intensieve cursussen Neder
lands bieden voor nieuwe Amsterdammers. 

•  De verhoging van de griffierechten wordt in 
Amsterdam teruggedraaid. Vluchtelingen en 
ongedocumenteerden moeten altijd de gang naar 
de rechter kunnen maken, ook als ze weinig geld 
hebben. In Amsterdam blijft het recht op rechts
bijstand gehandhaafd. Juist voor mensen die het 
moeilijk hebben.
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17. DE DRAGENDE STAD

Goede zorg is bepalend voor ons welzijn. Dit is te belangrijk om te laten afhangen van iemands financiële 
 situatie of sociaal vangnet. Goede zorg is een mensenrecht, geen luxeproduct. De Piratenpartij staat voor een 
goede, persoonlijke en lokale zorg, waarin zorgbehoevenden altijd zelf de regie houden. Wij stimuleren een 
gezonde levensstijl. Niet door mensen voor te schrijven hoe ze hun leven moeten leiden, en ook niet via finan
ciële prikkels, maar door goede informatieverstrekking die mensen helpt gezonde keuzes te maken. Welzijn 
omvat meer dan alleen lichamelijke gezondheid. Armoede en eenzaamheid zijn belangrijke veroorzakers van 
stress en moeten een halt toe worden geroepen. Bovendien kunnen sommige mensen door een eigen bijdrage 
geen gebruik maken van dagbesteding, begeleiding en andere voorzieningen die essentieel zijn voor het welzijn. 
Daardoor kunnen ze in een sociaal isolement terechtkomen. 

•  Amsterdam breidt de collectieve zorg verzekering 
voor mensen met een laag inkomen uit naar een 
Amsterdams Zorgfonds. Hieraan kunnen alle 
Amster dammers deelnemen. 

•  Er komt een vrije zorgkeuze, waarbij het wisselen 
van zorgverlener ook mogelijk is. 

•  In een vrijzinnige metropool als Amsterdam moet 
het uitvoeren van een abortus mogelijk zijn. Daar
om stimuleren we de terugkeer van een abortus
kliniek. 

•  Amsterdam voert de Abortuspil per direct in. Via 
het Amsterdams Zorgfonds wordt de pil collectief 
ingekocht en aan Amsterdamse huisartsen ver
strekt. 

•  Anonieme SOAtests worden ingevoerd. 
•  Amsterdam stimuleert zelfzorg en zelfverantwoor

delijkheid door ondersteuning van patiëntenver
enigingen die actieve coping voorstaan. Zorgbe
hoevenden worden zo minder afhankelijk. 

•  Huishoudens met een stadspas krijgen gratis toe
gang tot sportclubs. 

•  Op scholen worden gezonde maaltijden aan
geboden. Programma’s om een gezond gewicht 
te stimuleren, worden niet langer uitgevoerd 
in samenwerking met grote multinationals, die 
hun businessmodel gebouwd hebben op suiker
verslaving, zoals Nestle en CocaCola. 

•  Het fonds waarmee mensen uit de schulden 
worden geholpen wordt flink uitgebreid. Amster
dam streeft naar een eenmalige 'Bailout' van 
alle schulden van Amsterdammers. Een eenmalig 
'Generaal Pardon' voor  schulden dus. 

•  Amsterdam onderschrijft het manifest ‘schuldvrij’. 
•  De eigen bijdrage voor de dagbesteding en bege

leiding wordt afgeschaft. 
•  Net als in Schagen komt er een wethouder Geluk 

die alle maatregelen en uitgaven van de gemeente 
toetst op de vraag of ze het geluk van Amster
dammers vergroten. 

•  Er komt een einde aan de verkoop van maat
schappelijk vastgoed. Maatschappelijke activi teiten 
zijn te belangrijk om gehinderd te  worden door de 
vastgoedprijzen in het gewilde  Amsterdam. 

•  Buurthuizen die zijn gesloten worden weer geopend. 
•  We investeren in extra jongerencentra. Jongeren 

krijgen een grote rol in het zelf beheren van deze 
ruimtes. 

•  Er komen meer activiteiten voor jongeren van alle 
leeftijden, vooral buiten de ring. 

•  De verhoging van de griffierechten wordt in 
Amster dam teruggedraaid. In Amsterdam blijft het 
recht op rechtsbijstand gehandhaafd.
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18. SEKSWERK

De Piratenpartij vindt dat iedereen baas is over eigen lichaam en geest. Daarom willen wij de onafhankelijkheid 
van sekswerkers versterken en uitbuiting tegengaan. Prostitutie dient uit de illegaliteit te verdwijnen en als 
volwaardige baan worden gezien met een CAO en alle bijkomende rechten. In de illegaliteit vindt prostitutie nog 
steeds plaats maar dan zonder enig toezicht van de gemeente. Dit brengt grote risico's met zich mee voor het 
geestelijk en lichamelijk welzijn van sekswerkers. Sekswerkers uit het buitenland die hier weinig mensen kennen 
en de taal niet machtig zijn lopen een groot risico op uitbuiting.

•  We brengen het aantal ramen terug naar het niveau 
van 2008 om illegale prostitutie tegen te gaan. 

•  We inventariseren de wensen van sekswerkers en 
evalueren de bestaande voorlichting. 

•  We stimuleren én faciliteren initiatieven van seks
werkers om in eigen beheer (bijvoorbeeld via een 
coöperatie) ramen te exploiteren. 

•  Organisaties zoals PROUD krijgen een vaste plek 
aan tafel bij de beleidsmakers én bij het overleg 
met OM en politie. Uit de sector wordt elk jaar een 
‘rapporteur’ aangewezen die de gemeenteraad 
tweemaandelijks bijpraat. 

•  Er komt een agentschap dat voor de helft bestaat 
uit sekswerkers om de sector te ondersteunen. 

•  Er komt in Amsterdam géén vergunningensysteem 
voor sekswerk omdat dit de privacy van seks
werkers schendt. Er komt ook geen registratieplicht. 

•  Als Den Haag sekswerk wil criminaliseren, zal 
Amsterdam haar eigen koers kiezen. Sekswerk blijft 
hier gedecriminaliseerd. 

•  Er komen loketten in de buurt voor ondersteuning 
en voorlichting.
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19. DRUGSBELEID

Het handhaven van drugsverboden kost ruim de helft van de opsporingscapaciteit. Daarnaast blijkt het niet te 
werken. Niemand gebruikt hierdoor minder drugs, en waar vraag is, komt aanbod. De 'war on drugs' heeft juist 
veel negatieve bijeffecten. Bovendien ondervinden de meeste mensen vooral positieve effecten van drugs. Ook 
tonen steeds meer wetenschappelijke studies aan dat psychedelische drugs met deskundige begeleiding een 
bijdrage kunnen leveren aan de psychiatrie, bijvoorbeeld bij behandeling depressie, verslaving en posttrauma
tisch stress syndroom. Cannabis willen we reguleren. Zo zetten we de criminaliteit buitenspel en krijgt de politie 
meer tijd voor echte misdaad. De volksgezondheid kunnen we verbeteren door betere voorlichting en kwaliteits
controle.

•  Niet het kabinet, maar Amsterdam bepaalt zelf 
met bewoners hoe we het experiment met gere
guleerde wietteelt vormgeven. Met lokaal maat
werk kunnen we de pilot een succes maken, de 
gezondheid bevorderen, banen creëren en de 
veiligheid vergroten.

•  Amsterdam boycot het aantoonbaar effectloze 
afstandscriterium voor coffeeshops.

•  Veilige thuisteelt van cannabis wordt toegestaan. 
•  We maken een einde aan de stop op coffeeshops 

en stimuleren kleinschalige coffeeshops verspreid 
door de stad. 

•  We ondersteunen en beschermen cannabis social 
clubs. Deze coöperaties zijn een groot succes in 
Spanje. Wiet wordt alleen gekweekt voor eigen 
gebruik en eventuele opbrengsten worden geïn
vesteerd in sociale activiteiten en voorlichtings
avonden over veilige teelt en consumptie. 

•  Drempels voor medische en industriële toepassing 
van hennep worden opgeheven. 

•  Er komen opleidingen voor mensen die een baan 
zoeken in de cannabisbranch. 

•  De prioriteit aan de opsporing van productie en 
handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als 
internationale verdragen toestaan. 

•  We gaan breed experimenteren met de verkoop van 
MDMA (XTC) en psychedelica als gestandaardiseerd 
product aan meerderjarigen in smartshops, door 
speciaal daarvoor opgeleid personeel. 

•  We ondersteunen drugsvoorlichting en andere harm 
reduction projecten zoals Unity en Celebrate Safe. 

•  Drugstesten in combinatie met goede voor lichting 
worden uitgebreid en testen op evenementen 
 mogelijk gemaakt. 

•  Er komen gebruikersruimtes met legale aanvoer 
voor alle mensen met een drugsverslaving.
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20. DE AGENDA VAN AMSTERDAM

Mensen weten zelf het beste wat er speelt in hun buurt. Daarom zijn we met een bakfiets door de hele stad ge
gaan en hebben mensen gevraagd wat zij willen veranderen. Op ons online platform De Agenda van Amsterdam 
hebben we de stad om feedback gevraagd. Met deze plannen gaan we de komende vier jaar aan de slag.

Zuidoost:
•  We investeren in meer speeltuinen, met speeltoe

stellen voor verschillende leeftijden. 
•  Omdat kinderen veilige speelplekken verdienen, 

verbannen we honden en alcohol van speeltuinen en 
trapveldjes. 

•  We investeren in jongerencentra waar tieners van 
12 tot 18 een eigen plek kunnen vinden, we werken 
samen met jongerenorganisaties die jongeren zoveel 
mogelijk eigen verantwoordelijkheid willen geven. 

•  In buurthuizen zorgen we dat er voor kinderen van 
alle leeftijden activiteiten zijn. 

•  We kijken of buurthuizen die overdag voor ouderen 
worden gebruikt ‘s avonds in het beheer van jonge
ren open kunnen blijven zodat zij eigen activiteiten 
kunnen organiseren. 

•  We investeren in buurthuizen verspreid door Zuid
oost. 

•  We voeren een leegstandsbelasting die hoger wordt 
naarmate panden langer leegstaan. 

•  We subsidiëren ondernemers en bewoners die de 
Amsterdamse Poort willen verbeteren. 

•  Leegstaande winkelpanden worden gebruikt voor 
bewonersactiviteiten. 

•  We investeren in wijkagenten en kleine politiebu
reau’s verspreid door de stad, zo vergroten we de 
zichtbaarheid van de politie en de veiligheid in de 
buurt. 

•  Er wordt vaker gehandhaafd op het te vroeg en ver
keerd buitenzetten van afval. 

•  Er komen meer gescheiden afvalpunten. 
•  De straten worden vaker geveegd. 
•  We investeren in buurtprojecten en campagnes om 

mensen beter met hun afval te laten omgaan en de 
rattenplaag te bestrijden.

Oost:
•  Wijken, buurten en straten krijgen een divers woning

aanbod, alleen zo leven mensen echt  samen. Er mo
gen alleen nieuwe woningen gebouwd  worden als die 
een fatsoenlijke verhouding sociale huur woningen 
hebben, in buurten met veel sociale huurwoningen 
investeren we juist in starters en koopwoningen. 

•  Buurthuizen die gesloten zijn komen terug. 
•  We zorgen voor gemengde naschoolse opvang, zo 

bevorderen we dat kinderen van homogene scholen 
toch met elkaar te maken krijgen. 

•  We openen jongerencentra met activiteiten voor 
tieners van alle leeftijden. 

•  We behouden belangrijke tramlijnen van Oost naar 
West open, juist voor oudere bewoners zijn deze van 
levensbelang om zich goed door de stad te kunnen 
verplaatsen. 

•  We beschermen de bestaande diversiteit aan winkels 
in gebieden als de Indische Buurt en investeren in 
diverse winkels waar die er nog niet zijn. We steunen 
ondernemers die hierin, het liefst samen met be
woners, het voortouw nemen. 

•  We investeren in levendigheid in kale stukken van het 
Oostelijk Havengebied zoals de Veemkade en nieuwe 
buurten als Ijburg. 

•  We investeren in meer groen in Oost, vooral in de 
Havengebieden en OudOost. 

•  We zorgen voor voldoende speel en sportplekken 
voor jongeren. 

•  We stimuleren vernieuwende horecaconcepten die 
verschillende bevolkingsgroepen samenbrengen en 
sociale ondernemers die hierin een voortrekkersrol 
willen spelen.
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20. DE AGENDA VAN AMSTERDAM

Noord:
•  We investeren in het opknappen van winkelcentra, 

we beginnen met Winkelcentrum Boven ‘t Y. 
•  We organiseren computercursussen aan huis. 
•  We leggen meer verbindingen tussen de activiteiten 

op de NDSMwerf en de omliggende buurten. 
•  Noord wordt weer een creatieve voorloper, we in

vesteren in extra vrijplaatsen. 
•  We investeren in extra jongerenactiviteiten. 
•  Er komen extra speeltuinen. 
•  We stimuleren uitgaansgelegenheden voor jongeren. 
•  Ook in gebieden die snel ontwikkelen zorgen we 

voor genoeg sociale huurwoningen. 
•  Er komen extra laagdrempelige voorzieningen in de 

dorpen van Noord. 
•  Er komen kleinschalige, laagdrempelige 

ontmoetings plekken voor ouderen. 
•  We organiseren meer ouderenactiviteiten. 
•  We knappen de straten in Molenwijk versneld op. 
•  We investeren in de samenredzaamheid van jonge

ren met jongerencentra waar jongeren veel eigen 
verantwoordelijkheid dragen. 

•  Oude bewoners worden actief betrokken bij de ont
wikkelingen op de Zelfbouwlocaties in Noord.

Centrum:
•  Mensen met verschillende inkomens moeten in 

dezelfde, buurten, straten en trappenhuizen samen 
kunnen leven. Wij investeren in extra starters
woningen en sociale huurwoningen in het centrum 
van de stad. 

•  Nieuwe bewoners krijgen informatiepakketten over 
wat er te doen is om de buurt om ze meer te be
trekken bij hun buren. 

•  Er komen extra computercursussen voor ouderen. 
•  We investeren in een divers winkelaanbod en 

 steunen ondernemers die hierin, het liefst samen 
met bewoners, het voortouw nemen. 

•  In 2025 is de binnenstad vrij van al het nietnood
zakelijke gemotoriseerd vervoer, ook het gebied 
tussen het centrum en de ring moet op korte 
termijn autoluw worden. Een bewonersforum 
met daarin een gelote groep Amsterdammers die 
een goede afspiegeling vormt van de stad en een 
aantal verkozen experts bepaalt samen hoe we deze 
 doelen gaan behalen. 

•  Vakantieverhuurplatforms, zoals Airbnb, worden 
verplicht mee te werken met een systeem waarmee 
automatisch belasting wordt geïnd. De informatie 
over welk huis wanneer verhuurd is en aan wie 
wordt hierin afgeschermd voor de gemeente, maar 
 wanneer een woning voor meer dan het maximum 
aantal toegestane dagen van 20 verhuurd wordt, 
wordt de gemeente hier wel over ingelicht, om zo 
effectief te kunnen handhaven. 

•  We planten bomen bij op de pleinen in de binnen
stad. 

•  We verwijderen parkeerplaatsen langs de grachten 
en plaatsen hier bankjes en groen. 

•  We breiden het aantal fietsstraten uit. 
•  Het cameratoezicht in de publieke ruimte wordt flink 

teruggebracht.
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20. DE AGENDA VAN AMSTERDAM

West:
•  We investeren in een divers winkelaanbod in alle 

buurten van West: we stimuleren ondernemers die 
hier, het liefst samen met bewoners, het voortouw in 
nemen. 

•  We pakken leegstaande winkelpanden aan met een 
leegstandsbelasting die exponentieel stijgt naarmate 
een winkel langer leeg staat. 

•  Wijken, buurten en straten krijgen een divers woning
aanbod, alleen zo leven mensen echt samen. Er mogen 
alleen nieuwe woningen gebouwd worden als die 
een fatsoenlijke verhouding sociale huurwoningen 
hebben, in buurten met veel sociale huurwoningen 
investeren we juist in starters en koopwoningen. 

•  We investeren in extra buurthuizen met activiteiten 
voor mensen van alle leeftijden. We kiezen ervoor 
mensen zelf een grote rol te geven in het beheer van 
deze buurthuizen. 

•  In drukke gebieden als OudWest, De Baarsjes en 
 stukken van Westerpark plaatsen we extra fietsen
rekken, waar dit nodig is vervangen we fietsnietjes 
door gestapelde fietsenrekken. 

•  We gaan zuinig met onze schaarse ruimte om en 
 zorgen met name in de Baarsjes en OudWest voor 
extra ruimte voor fietsers en voetgangers. 

•  We investeren in meer groen op straat en stimuleren 
het zelf beheren van groen door bewoners. 

•  De publieke ruimte moet ook echt publiek zijn, daar
om onderzoeken we de mogelijkheden om het Bos en 
Lommerplein terug te kopen en er een groen, levendig 
plein van de buurt van te maken. 

•  Om ongedierte te bestrijden voeren we een offensief 
dat voorlichting en handhaving op het voeren van 
duiven en het naast de vuilnisbak zetten van je afval 
combineert. 

•  Afval wordt vaker opgehaald. 
•  We plaatsen extra kleine prullenbakken op straat.  

We gaan vaker vegen om zwerfvuil weg te halen.

Nieuw-West:
•  We leggen extra speelplekken en sportvelden aan 

voor kinderen en jongeren. 
•  We organiseren straatactiviteiten voor kinderen. 
•  We investeren in extra jongerencentra, met activi

teiten voor tieners en oudere jongeren. 
•  We gaan op zoek naar een stadsboer om een educa

tieve stadsboerderij te beginnen. 
•  De politie gaat ‘s avonds extra surveilleren. 
•  Er komen meer buurthuizen. In de buurthuizen zorgen 

we voor een divers en actief aanbod voor alle groepen 
van de bevolking. 

•  We investeren in een divers winkelaanbod en steunen 
ondernemers die hierin, het liefst samen met be
woners, het voortouw nemen. 

•  We organiseren meer activiteiten op de pleinen  
van Geuzenveld. 

•  De straten worden vaker geveegd. We handhaven 
vaker op het weggooien van zwerfvuil. 

•  We zetten extra geld in om verloederde huizen aan de 
randen van NieuwWest te renoveren. 

•  We investeren in extra OVlijnen naar de randen van 
NieuwWest. 

•  We gaan op zoek naar ruimtes waar bewoners zelf 
buurt activiteiten kunnen organiseren. 

•  Er komen meer kunstwerken op de straten en pleinen 
van Slotervaart. 

•  We investeren in activiteiten en ontmoetings
plekken voor mensen met verschillende culturele 
achtergronden.
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20. DE AGENDA VAN AMSTERDAM

Zuid:
•  We investeren in de variatie in het winkelaanbod 

door heel Zuid, in de Pijp en OudZuid doorbreken 
we de monocultuur van koffietentjes en café’s. 

•  We stimuleren initiatieven om de levendigheid op de 
begane grond van de flatgebouwen op de Zuidas te 
 vergroten. 

•  We investeren in de sociale cohesie in de Zuidas 
en Buitenveldert door ontmoetingsplekken in de 
openbare ruimte te creëren en te investeren in 
buurthuizen. 

•  We houden de sociale woningvoorraad in veran
derende buurten zoals de Rivierenbuurt op peil. 

•  We dwingen de corporaties begane grondwoningen 
niet te verkopen, maar met voorrang aan ouderen te 
geven die moeten verhuizen. 

•  We investeren in kleinschalige verzorgingshuizen 
voor ouderen. 

•  We behouden gebouwen met een maatschappelijke 
functie voor de buurt en maken een einde aan de 
onnodige verkoop van maatschappelijke panden. 

•  Ook jongeren moeten kunnen winkelen, we gaan in 
gesprek met supermarkten om het maximumaantal 
scholieren dat tegelijk naar binnen mag naar be
neden te brengen en in overleg met scholen om 
pauzetijden beter te spreiden over de dag. 

•  We investeren in jongerencentra en activiteiten voor 
 jongeren van alle leeftijden. 

•  Op straat plaatsen we extra speel en sportruimte. 
•  We bouwen overdekte hangplekken zodat jongeren 

op straat ook met slecht weer niemand tot last zijn. 
•  We leggen extra stoplichten aan op de Churchilllaan 

en Roosenveltlaan waar relatief veel kinderen in de 
buurt wonen. De stoplichten bij de kruising Rijn
straat/Uiterwaarden straat worden teruggeplaatst 
naar hun oude positie. 

•  We gaan vuilcontainers vaker legen, waar nodig 
plaatsen we extra plasticcontainers bij. 

•  We investeren in extra handhaving op het goed 
buitenzetten van afval en het weggooien van afval 
op straat rondom scholen. 

•  Met een mobiele brigade gaan we in woon en 
zijstraten vaker zwerfvuil vegen. We plaatsen extra 
prullenbakken met gesloten deksels.
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COLOFON

Dit programma is geschreven met alle Amsterdammers. In de verschillende buurten van 
de stad en op https://deagendavanamsterdam.nl heeft de  Piratenpartij ideeën verzameld 
en het draagvlak voor die ideeën gepeild. De plannen met de meeste  stemmen kwamen 
automatisch in het programma terecht. De programmacommissie bestaande uit Thomas 
de Groot en Matthijs Pontier heeft gebaseerd op onze uitgangspunten, de verzamelde 
ideeën en eerdere verkiezingsprogramma’s het conceptprogramma geschreven dat op  
9 december op een open bijeenkomst voor Amsterdamse leden en nietleden is aange
vuld en vastgesteld. 

Wij zijn alle Amsterdammers die hebben bijgedragen aan dit programma ontzettend dankbaar.
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