
HART VOOR VRIJHEID AMSTERDAM, in  14  stellingen 

Vrijzinnig, kritisch, creatief, initiatiefrijk, democratisch, progressief, groen en sociaal 

 
1. Stop Coronarepressie. HVV Amsterdam acht het QR-paspoort immoreel en burgerrechtelijk 

onacceptabel. Zij verzet zich tegen lockdowns en regels als 1.5 meter  afstand of de 

mondkapjesplicht. Ze pleit voor een deltaplan ventilatie & ionisatie van binnenruimten en 

voor vrije keuze van medicatie.  
2. Verdraagzaam. HVV Amsterdam bepleit verdraagzaamheid, respect voor elkanders 

opvattingen, gebruiken, culturele uitdrukkingsvormen, zonder dwang, geweld, uitsluiting of 

discriminatie.   
3. Democratisch. HVV Amsterdam ondersteunt een referendumdemocratie, een stadsprovincie 

en een ‘bottom-up’ vernieuwing van het bestuurssysteem. Eveneens bepleit HVV 

Amsterdam  een gekozen burgemeester.   
4. Flexibel voorwaarden scheppend. HVV Amsterdam verkiest een flexibele voorwaarden 

scheppende overheid boven een controlerende straffende overheid. Het grondrecht op 

demonstratie moet zijn gewaarborgd, demonstraties in het stadshart gefaciliteerd en stoppen 

met politiegeweld tegen vreedzame demonstranten.   
5. Geen BOA’s, maar bouwers. HVV A’dam wil de BOA’s afschaffen, minder toezicht en 

lagere boetes. De werkloze BOA’s worden ondersteund om dmv. een omscholingsproject 

werkzaam te kunnen zijn in de zorg of in de bouw.  
6. Wonen geen gunst maar een recht. Fors meer sociale huisvesting en alternatieve betaalbare 

woonvormen met meer verantwoordelijkheid en zeggenschap voor de bewoners zelf. HVVA 

wenst lagere huren, vecht actief tegen prijsopdrijving en uitbuiting op de woningmarkt en wil 

de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf om strijd tegen woningnood te 

versterken.  
7. Neen tegen armoede en segregatie. HVV Amsterdam wil meer kansengelijkheid, 

ondersteunt beleid om gericht armoede te bestrijden.  De scheiding van wijken met rijken 

tegenover wijken met arme mensen moet worden tegen gegaan.  
8. Buurten. Amsterdam faciliteert ruimte voor vrijwillig gedragen buurt- en wijkinitiatieven en 

ondersteunt deze ook met betaalde functies.   
9. Sport en cultuur. HVV Amsterdam kiest voor investeringen in cultuur, alternatieve media, 

nieuwe onderwijsinitiatieven en sport met minder overhead en managementkosten.   
10. Mooi en Groen. HVV Amsterdam kiest voor een esthetisch gedifferentieerde vormgeving 

met biologische groenstroken, parken en (voedsel)bossen, met meer diversiteit voor plant en 

dier door actieve bestrijding van lucht, water en bodemvervuiling.   
11. Verkeer. HVV Amsterdam kiest voor een geavanceerd ov-systeem en een autoluwe stad met 

ondergrondse parkeergarages. Amsterdam stopt met grootschalige inbeslagname door de 

Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale, maar lost de problemen van teveel geparkeerde fietsen 

op door versnelde uitbreiding van fietsparkeergelegenheid. Fietswrakken worden wel 

afgevoerd.   
12. Economisch herstel en ontwikkeling. Ruimte voor herstel van horeca en cultuur en andere 

door de lockdown getroffen sectoren. Duurzame economische ontwikkeling, door een actief 

investerende overheid met max. werkgelegenheidsopties voor haar inwoners. Erkenning van 

de mogelijkheden van het ‘nieuwe werken’ en meer ‘non profit’ opdrachten voor 

zelfstandigen.  
13. Amsterdampas. Alle Amsterdammers krijgen een Amsterdampas, die stempas en kortingspas 

is voor alle gesubsidieerde voorzieningen.  
14. Commons. Meer gratis voor iedereen. Meer vrij toegankelijke binnen- en buitenruimten, 

voorzieningen met deugdelijke schone sanitaire voorzieningen. Geen privatisering van publiek 

domein! 
 


