
2. HART VOOR VRIJHEID AMSTERDAM   

HANDHAVING EN VEILIGHEID 
  

Amsterdam stond eind jaren 60 mondiaal bekend als de meeste vrije stad van de wereld. Sinds 

eind jaren 80 is de publieke ruimte echter verworden tot een plaats waar steeds minder mag en 

kan. De stad is net als de rest van Nederland de afgelopen decennia in de greep van het thema 

veiligheid en toezicht gekomen. Veiligheid is in de meeste politieke programma’s al decennia 

een hoofditem. Maar aan het streven naar ‘Veiligheid’ kleeft een belangrijke schaduwzijde.  

Veiligheidsobsessie stimuleert een samenlevingscultuur van verbodsregels, surveillance, 

controle, sancties, vervolging en straf.  De media hebben door hun voortdurende aandacht 

voor het thema ‘Veiligheid’ bijgedragen aan een sfeer van paranoia, angst en wantrouwen.  

Tijdens de Coronacrisis werd steeds openlijker een extreme verbodscultuur manifest. 

 

Uit sociaal- wetenschappelijk onderzoek blijkt verder dat Amsterdam in de afgelopen 

decennia niet onveiliger is geworden, maar er alleen exponentieel meer aandacht voor heeft. 

Dat heeft geleid tot vaak overbodige verbodsmaatregelen, die de economie afknijpen, de 

politiestaat vergroten en bovendien miljarden zinloos verspillen. Paradoxaal genoeg is de 

overheid door haar maatregelen zelf de \belangrijkste bron van gevoelens van onveiligheid 

geworden. 

 

Amsterdam is van tolerant ’gidsland’  steeds verder weggezakt in de richting van meer 

onverdraagzame ‘precieze’ en verbureaucratiseerde hoofdsteden van Europa. 

De hoogte en hoeveelheid boetes zijn omgekeerd fors gestegen.  

 

Handhaving is van een terughoudend toegepast correctiemechanisme verworden tot een 

uitdijend virus dat de vrije verantwoordelijke samenleving langzaam wurgt.  

De mate van grof politiegeweld is de afgelopen jaren sterk toegenomen en vond een tragisch 

dieptepunt in het politiegeweld op het Museumplein tegen coronademonstranten.   

 

Het Amsterdams juridisch apparaat is hopeloos verbureaucratiseerd met onacceptabel lange 

wachttijden. Er is behoefte aan een laagdrempelig loket voor bemiddeling en 

conflictoplossing.  

 

Wij willen radicaal breken met die negatieve spiraal van repressie en presenteren een nieuw 

toekomstbeeld, waarin de repressiestaat zich meer terugtrekt, tolerantie en verdraagzaamheid 

weer centraal komen te staan en de burger meer eigen verantwoordelijkheid en 

ontplooiingsmogelijkheden krijgt.  

  

BESTUUR, HANDHAVING EN REGELTOEPASSING 

1. Minder Toezicht: Geef de burger meer eigen verantwoordelijkheid !  

We kiezen voor een gemeente met fors minder overheidstoezicht. Een samenleving 

waarin de vrijheid van de burger draaipunt is.   

2. Schaf de Boa’s af. 

Het groeiende leger van toezichthouders in de publiek ruimte scheppen een 

onaangename sfeer van toezicht en onderdrukking van de burger. Een groot deel van 

hun taken kan worden afgeschaft. Waar nodig kan de politie wat overnemen. Boa’s 

schaffen we af.  Ex Boa’s worden door de gemeente bemiddeld naar een zinvolle 

baan, Te denken valt aan dienstverlenende functies als OV chauffeur, huismeester of 

gastvrij beheerder van publieke gebouwen.  



3. Gedogen en terughouding in regeldwang is grondslag van humaan bestuur 

De regel is niet de regel. De regel dient te worden aangepast aan de situatie. Er is soms 

goede reden om in strijd met de regel een bepaalde praktijk te gedogen.   

4. Politie gaat boeven vangen.  

Zij is er tegen criminaliteit en niet tegen de burger . 

De straat is van het vrije publiek en niet van politie en toezichthouders. Er moet niet 

meer blauw, maar minder blauw op straat. Het Politie hoort te zijn voor bestrijding 

van de criminaliteit (Boeven vangen) en niet voor repressie van de bevolking. De 

politiemacht verminderen we. Politie is vaak niet geschikt om problemen tussen 

burgers op te lossen. 

5. Criminaliteit bestrijd je door potentiële daders alternatieven te bieden.  

(Jeugd) Criminaliteit bestrijd je effectief door voorwaarden te scheppen voor 

criminele jongeren 

6. Burgerconflicten lossen we op met Bemiddeling. 

Naast criminaliteit wordt politie vaak geconfronteerd met gezinsconflicten, 

burenconflicten of zakelijke conflicten. Conflicten vragen om al dan niet 

professionele bemiddeling en daar zijn politieagenten maar zeer gedeeltelijk geschikt 

voor.   

7. Vrijgekomen financiën worden besteed aan de leefbaarheid van de stad 

De besparingen door de opheffing van de BOAs. Wij in investeren in leefbaarheid als 

buurtactiviteiten en straatartiesten 

8. Stop Etnisch profileren Politie 

Proactief controleren (etnisch profileren) komt ook bij de Amsterdamse politie op 

grote schaal voor. Er komt nader onderzoek naar deze discriminerende praktijken en 

er worden veranderingsprocessen in werking gezet.  

9. Gemeenteraad: Bekritiseer en controleer burgemeester en repressieapparaat  

De burgemeester van Amsterdam maakt in toenemende mate gebruik van repressie 

bevoegdheden als noodmaatregelen. Het is aan de gemeenteraad om daarop scherp in 

verzet te komen en tegenmacht op te bouwen.   

10. Voorbij het Veiligheidsparanoia 

Er komt kritisch onderzoek naar de paranoia elementen in het Amsterdamse 

‘veiligheidsbeleid’.  

 

MELDINGEN EN AANGIFTEN 

11. Meldpunten en bemiddeling. Er is wildgroei aan meldpunten ontstaan, waar 2 

kanten aanzitten. Er ontstaat een samenleving van klikken en elkaar pesten en 

beschadigen met meldingen en aangiftes. In sommige gevallen is een melding wel 

terecht en dan gaat het erom te de-escaleren. Er is behoefte aan amateur-bemiddeling , 

zoals bv. door Beter Wonen. Professionele bemiddeling bij conflicten is een betere 

oplossing dan politie melding of aangifte..   

12. Melding komt voor aangifte.  

Burgers krijgen uitgelegd dat het melden van een misstand bij de politie de eerste 

mogelijkheid is  voordat men overgaat tot een strafrechtelijke aangifte.  

13. Breng hoeveelheid aangiftes omlaag, beoordeel met nuance.   

Iedereen kan nu tegen iedereen aangifte doen en dat leid tot een stortvloed aan 

eenzijdig gekleurde of onbewijsbare aangiftes. Het eenvoudige denkschema ‘ik ben 

slachtoffer en hij is dader’ ligt vaak complexer. De aangever is niet bij voorbaat een 

keurige burger die vrijuit gaat. De drempel voor het doen van (anonieme) aangifte 

wordt verhoogt  en de beschuldigde krijgt het recht tot een tegenaangifte  

 



OVERTREDINGEN 

14. Amsterdam verlaagt de hoeveelheid boetes met 50-90%. 

15. Amsterdam streeft naar verlaging van de hoogte van boetes met minimaal 50%  

16. Instelling Onafhankelijke Gemeentelijke Beroepskamer voor beoordeling boete   

Er komt voorafgaand  aan het juridisch traject een onafhankelijke laagdrempelige 

gemeentelijk beroepsinstantie voor boetes en vergunningsproblemen.   

De zitting is niet in maanden, maar in enkele dagen of weken. De gedupeerde burger 

verdedigt zich niet tegenover een officier van justitie, maar tegenover de 

verbaliserende agent. De ‘scheidsrechter’ beslist direct of op korte termijn of de boete 

terecht is. 

17. Bij twijfel is er geen boete. 

18. Onterecht gegeven boete betekent genoegdoening voor de burger. Er komt een 

einde aan de praktijk dat verbalisanten straffeloos boetes kunnen uitschrijven. Het 

geven van een foute boete betekent dat het slachtoffer naast kwijtschelding, het 

bedrag  van de boete als genoegdoening krijgt en de verbalisant een aantekening. 

 

DEMONSTRATIES 

19. Amsterdam is een vrijstaat waar protest en demonstratie bloeien. 

De gemeente Amsterdam heeft zich tijdens de Coronaprotesten van haar meest zwarte 

en  agressieve zijde laten zien. A. gaat er aan bijdragen dat dit nooit meer kan 

gebeuren  

20. Melding demonstratie is geen vergunningsaanvraag 

Alle demonstraties en protesten zijn in Amsterdam toegestaan en waar nodig 

gefaciliteerd. Een melding is een melding en geen vergunningsaanvraag. De Dam is en 

blijft een belangrijk uitgangspunt bij demonstraties. Voor grotere evenementen is er 

het Museumplein. De gemeente is er niet om voorwaarden aan demonstraties te 

stellen, maar is dienstbaar aan de demonstraties. 

21. Stop het politiegeweld. 

Er komt fors minder politie inzet bij demonstraties en evenementen. Er komt een 

kritisch onderzoek naar het stijgende politiegeweld Amsterdam. Verder wordt de 

kritische analyse gemaakt bij de bestaande rapporten van geweld tegen politie en 

hulpverlening. Wat zijn de redenen achter deze escalatieprocessen? Agenten en 

hulpverleners krijgen trainingen in het de-escaleren van conflicten.  

 

VUURWAPENS 

22. Geen vuurwapens voor politieagenten. 

Een goede politieagent de-escaleert, overtuigt en bemiddelt. Zijn gezag spreekt uit zijn 

houding en positie en niet uit zijn vuurwapen.  Het politiegeweld is de afgelopen jaren 

jammerlijk toegenomen. Tragisch genoeg zijn geregeld burgers, maar soms ook 

agenten zelf dodelijk slachtoffer van politiewapens. Angst roept geweld op. Burgers 

en agenten zijn veiliger zonder vuurwapens. Vuurwapengebruik dient in een 

rechtsstaat zeer uitzonderlijk te zijn. Het gebruik is voorbehouden aan getrainde 

arrestatieteams. Bij vuurgevaarlijke criminelen met vuurwapens trekt de gewone 

politieagent zich terug en draagt het probleem over aan een arrestatieteam.  

 

FIETSENRAZZIA’S 

23. Stop de fietsenrazzia’s ! Afschaffing van de AFAC 

Jaarlijks worden er door de gemeente tussen de 50.000 en 80.000 fietsen verwijderd 

en opgeslagen bij de AFAC in Havens West.  De burger kan daar tegen betaling zijn 

eigen fiets terugkopen. Meer dan de helft van de fietsen wordt niet opgehaald en door 



de gemeente verhandelend. Deze praktijk is onzinnig en dient te stoppen. Voor 

fietsenoverlast zoeken we andere oplossingen. (Zie verkeer).  

 

DE WALLEN 

24. Handen af van de Wallen.  

De Wallen is als Rosse buurt wereldberoemd. Het is een trekpleisters voor bezoekers 

en toeristen. De Wallen is een van de trotse symbolen van de Amsterdamse vrijheid 

en de seksuele revolutie van de jaren 60. De handhavingscultuur bedreigt de identiteit 

van de buurt en de vrijheid van sexwerkers en klanten. De Wallen houden we in 

stand. We verbeteren de kwaliteit van de buurt in overleg met 

ondernemersvereniging, sexwerkers en bewoners.    

25. Halveer huurprijzen van Peeskamers.  

De sexwerkers hebben het door de Coronacrisis financieel moeilijk. De beroepsgroep 

worstelt niet allereerst met vrouwenhandel, maar met de peperdure peeskamers (ca. € 

150,- per halve dag). Ter bescherming tegen  uitbuiting van sexwerkers pleiten wij 

voor het halveren van de max. prijzen.  

 

DRUGS 

26. Soft drugs. Het gebruik, handel en productie van softdrugs wordt vrijgegeven. 

Koffieshops en wiettelers worden erkend als normale ondernemers.  

27. Hard drugs. Hard drugs wordt op medisch voorschrift aan verslaafden vrij verstrekt 

in ruil voor deelname aan een afkickprogramma. De Hard drugs markt wordt niet 

bestreden, maar door de gebruikers te bedienen wordt ze door de overheid 

overgenomen. 

28. Buitenlanders worden bij drugsgebruik niet gediscrimineerd 

De plannen om buitenlanders uit te sluiten of het voor hen te bemoeilijken om drugs 

aan te schaffen  is ongewenst en discriminerend. 

 

ONDERWIJS RECHTEN 

29. Onderwijs van Rechten  

Beginselen van (straf)Recht worden waar mogelijk onderwezen in het Amsterdams 

middelbaar onderwijs. 

30. Onderwijs in Verslavingen en Drugs 

Verslaving en drugs wordt waar mogelijk onderwezen in het Amsterdams middelbaar 

onderwijs. 

 


