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IN 17 STELLINGEN 
Met de komst van Corona hebben de overheden hun bevolkingen opgesloten in een 
stramien van absurde lockdowns, QR-toegangsbewijzen en vaccinatiedwang. In het 
coronatijdperk zijn onze burgerrechten verschrompeld tot elastiek.  

Hart Voor Vrijheid is als beweging geboren uit het Coronaprotest en Hart voor Vrijheid 
Amsterdam is daarvan het politieke platform in Amsterdam.   

Het Coronaprotest kent diverse politieke achtergronden. Op rechts is er politieke 
vertegenwoordiging, maar op links mankeert een kritisch alternatief. De steun van de 
gevestigde politieke partijen voor de Coronamaatregelen, hebben grote groepen 
mensen die zichzelf beschouwen als links van het politieke midden of voorbij de 
tegenstelling links-rechts, politiek dakloos gemaakt. In Amsterdam is er voor die 
burgers een levenskrachtig alternatief: Hart voor Vrijheid Amsterdam. 

Het Coronaprotest is allereerst een burgerrechtenbeweging. Wij komen demonstratief 
op voor de vrije en sociale rechten van de Burger. Wij realiseren ons dat het 
Coronabeleid maar beperkt op het gemeentelijke niveau wordt gemaakt, maar middels 
de ‘handhaving’ spelen gemeenten een cruciale rol.  

Wij bieden concrete beleidsoplossingen tegen de groei van een autocratische overheid 
die het grondrecht van demonstratie inperkt en burger en ondernemer bedreigt en 
vervolgt met een uitdijend leger van Boa’s. Voorbij Corona bekritiseren wij het 
groeiende machtsmisbruik van de overheid. Wij bekritiseren de uitdijende regelcratuur 
voor burgers en ondernemers, de confiscatie van 78.000 fietsen per jaar of het op 
grote schaal terugvorderen van toeslagen bij de minima. De overheid heeft de 
afgelopen jaren steeds meer straffende macht naar zich toegetrokken en daarin wil 
HVVA een trendbreuk forceren. De zelfstandige burger hoort wederom het hart van het 
beleid te worden en de overheid hoort daaraan dienstbaar en ondergeschikt te worden 
gemaakt. Wij kiezen daarnaast voor de participerende burger middels bestuurlijke 
vernieuwing, referenda en ’bottom up’’ democratisering van de Stad. 

HVVA kiest voor een andere overheid. Een burgeroverheid die allereerst 
voorwaardenscheppend en intelligent is. Een overheid die fors minder 
toezichthoudend en straffend optreedt. Een overheid, die collectieve voorzieningen 
schept waar burgers vrij gebruik van kunnen maken, maar die niemand dwingt. Een 
overheid die investeert in sociale huisvesting, in een goed verkeersplan in het 
monumentale Amsterdam, in werk en een goed vestigingsklimaat, in natuur en milieu, 
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in goed onderwijs en zorg en in cultuurinitiatieven. Een overheid die dankbaar is voor 
alternatieve opinievorming van kritische media. Een overheid die het als haar taak ziet 
werk te maken van democratiseringsprocessen en referenda. Een overheid die fors 
meer ruimte en ondersteuning geeft participerende en ondernemende burgers op alle 
niveaus. Wij komen met inventieve creatieve oplossingen voor de bestaande 
problemen in Amsterdam en heel Nederland.  

Wij zijn vrijzinnig, kritisch, creatief, ondernemend, basis democratisch, progressief, 
groen en sociaal. Wij kennen geen fractiediscipline in onze beweging en partij, omdat 
wij het individu respecteren en ruimte bieden. 

Ons politiek programma vindt u hierbij in 11 hoofdstukken met 
circa 200 concrete voorstellen. Het programma is samengevat in 
17 inventieve, prikkelende stellingen. Natuurlijk zijn de stellingen 
en het programma niet in beton gegoten en zullen ze in de praktijk 
worden aangescherpt, maar de basisprincipes zijn hierbij gezet.   

Wie zijn wij? 
Wij zijn een groep burgers, denkers en activisten verbonden door de 
Coronakritiek, Tijdens de lange lockdown-maanden bespraken we dit programma, 
coördineerden onze acties en stelden ons verkiesbaar voor de gemeenteraad en 
stadsdeelcommissies.  

De kerngroep Hart voor Vrijheid Amsterdam bestaat uit: Ab Gietelink, Simcha de Haan, 
Serge Lutgens, Monica van Koppenhagen, Hugo Gietelink, Vincent Adolfse, Pasqual 
Verhagen, Monika Verhagen, Abraham Vega, Andy Giessen en Omar Tegel. 

Programma HART VOOR VRIJHEID AMSTERDAM IN 17 STELLINGEN 

Vrijzinnig, kritisch, creatief, ondernemend, basis democratisch, progressief, groen en 
sociaal. 

1. Stop Coronamaatregelen. HVV Amsterdam acht het QR-paspoort immoreel en 
burgerrechtelijk onacceptabel. Zij verzet zich met kracht tegen lockdowns en 
coronamaatregelen uit verleden en in de toekomst. Ze pleit voor een deltaplan 
ventilatie & ionisatie van binnenruimten en vrije keuze van alle gebruikte 
medicijnen. 

2. Verdraagzaamheid. HVV Amsterdam vraagt verdraagzaamheid voor 
lockdowngelovigen, lockdowncritici, conformdenkers, kritische denkers, 
complotdenkers, desinformatie in de kwaliteitsmedia, desinformatie in de sociale 
media, vaccingelovigen, anti-vaxxers, transseksuelen, nudisten, zwervers,  
hoofddoekdragers, mondkapdragers, mondkapweigeraars, stropdasdragers, krakers, 
rechts-radicalen, roetveegpieten, zwarte pieten, foute historische iconen, toeristen, 
snuivers, expats, klagende buurtbewoners, homotrouwlustigen, weigerambtenaren, 
illegalen, asielzoekers, keurige burgers, prostituees en feestende jongeren. 

3. Rekkelijk en Faciliterend bestuur. HVV Amsterdam kiest voor gedoogbeleid met 
een rekkelijke en voorwaardenscheppende overheid en tegen een controlerende en 
straffende overheid. 
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4. Basisdemocratie. HVV Amsterdam kiest voor een referendumdemocratie, een 
Stadsprovincie en een ‘deliberatieve’ democratie met ‘bottom-up’ vernieuwing van 
het bestuurssysteem. 

5. Creatieve Stad. HVV Amsterdam kiest voor extra fondsen en investeringen in 
alternatieve sociale, culturele, media en onderwijsinitiatieven en minder overhead 
en managementkosten. 

6. Buurtinitiatieven. Amsterdam honoreert buurt en wijkinitiatieven met ook betaalde 
functies. 

7. Visionaire en Groene Stad. HVV Amsterdam is zowel een monumentaal 
cultuurhistorisch werelddorp als een open internationale metropool. Zij kiest voor 
een experimentele, esthetische gedifferentieerde en ambitieuze vormgeving met 
avontuurlijke groenstroken. 

8. Sociale huisvesting. HVV Amsterdam kiest voor forse uitbreiding van de sociale 
huisvesting, alternatieve woonvormen. Zij wenst fors lagere huren. 

9. OV en Auto’s ondergronds parkeren. HVV Amsterdam kiest voor een geavanceerd 
ov-systeem en een autoluwe stad met veel ondergrondse parkeergarages tegen 
redelijke prijs. 

10. Economisch herstel en groei. HVV Amsterdam geeft extra ruimte met minder regels 
en meer fondsen voor herstel van horeca, toerisme, cultuur en andere getroffen 
sectoren. 

11. Werkgelegenheid scheppen. HVV Amsterdam kiest voor nieuwe economische 
groei, een actief investerende overheid met max. werkgelegenheidsopties voor haar 
inwoners. 

12. Opdrachten Zelfstandigen. HVV Amsterdam streeft naar stimulering van het 
‘nieuwe werken’ en meer publieke ‘non-profit’ opdrachten aan zelfstandigen. 
  

13. Amsterdampas. Amsterdamse burgers krijgen een Amsterdampas, die Stempas en 
gelijk kortingspas is voor OV en gesubsidieerde voorzieningen van de Stad. 

14. Demonstratierecht versus politiegeweld. HVV Amsterdam herstelt het grondrecht 
op demonstratie. Ze stopt met ME en politiegeweld. Ze verwelkomt en faciliteert 
alle demonstraties in het Stadshart. 

15. Schaf de Boa’s af. HVV Amsterdam kiest voor herstel en vergroting van de 
burgerlijke vrijheden. Zij wil afschaffing en ander werk voor Boa’s. HVVA schaalt het 
toezicht fors af en realiseert fors minder en lagere boetes. 

16. Handen af van de Wallen! Amsterdam koestert haar beroemde Red Light district. 

17. Stop de Fietsenrazzia’s. Amsterdam sluit de Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale.
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