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Vrijer Leven 

De gemeente is ons lokale bestuur. De directe vertegenwoordiging van Amersfoortse
burgers. Daarom zien wij de gemeenteraad als een uiterst belangrijk orgaan.
Vertegenwoordiging van de burgers moet in de lokale gemeenschappen gebeuren. Niet in
Den Haag. De landelijke partijen voeren op lokaal niveau hetzelfde beleid uit als op landelijk 
niveau terwijl deze niet 1 op 1 lokaal van toepassing zijn.  
 
Landelijke partijen moeten uitstralen wat de partij wil en laten zo weinig ruimte over voor 
individuele keuze. Met als gevolg dat het lokale beleid van de gemeente het meest wordt 
beïnvloed door federale beslissingen of zelfs Europese verdragen. 

Amersfoort is van de Amersfoorters en lokaal moeten wij vergaand kunnen beslissen hoe wij 
willen leven. Wij kiezen nooit voor dwang of voor drang. Wij gaan uit van de vrijheid en de wil 
van ieder mens om te streven naar een zinvol bestaan. 
    
• Traditionele grondrechten en mensenrechten te allen tijde beschermen.
• Minder overheidssturing.
• De lokale democratie versterken met een bindend referendum.
• Burgers raadplegen over en betrekken bij lokale problematiek.
• Het invoeren van een gekozen burgemeester.
• Een systeem van akkoorden op hoofdlijnen; geen dichtgetimmerde coalitieakkoorden.
• Een bestuur dat zich focust op haar kerntaken en de behoeften van de bewoners in plaats 

van geldverslindende prestigeprojecten en kansloze experimenten.
• 100% transparant overheidsbeleid.
• Toegang tot gemeentelijke voorzieningen laagdrempelig houden, informatievoorziening 

en gemeentelijke diensten moeten altijd fysiek toegankelijk zijn.
• Lagere/minder belastingen door efficiënter bestuur. Zo willen wij o.a. de hondenbelasting 

afschaffen.
• Geld terug naar de burger. Financiële meevallers bij gemeentelijke projecten direct  

vertalen in lastenverlichting.
• Strenge, korte deadlines en termijnen voor gemeenteprojecten, vergunningsaanvragen en 

andere bestuurlijke processen.
• Stoppen met het voortdurende inhuren van dure bureaus en andere externe partijen om 

onderzoekjes en analyses over de gemeente te doen. Dit terwijl deze bureaus duidelijk 
niet onafhankelijk zijn en de onderzoeken veel geld kosten.

• Wij zien graag een neutrale, eerlijke en transparante lokale media. Wanneer dit niet het 
geval is, stoppen we de subsidie.

• Contant geld weer toegankelijker maken voor iedereen. Daarom willen wij voldoende 
pinautomaten in iedere wijk. Vooral bij verzorgingstehuizen waar ouderen graag met  
contant geld betalen.

• Bij budgetoverschrijding van projecten, projecten direct stoppen en herzien.  
Niet achteloos en zonder consequenties budgetten blijven overschrijden. 
Het gaat hier om het geld van de burgers.

• Sporten en een gezonde levensstijl stimuleren. Wij willen sportabonnementen voor  
iedereen toegankelijk maken.

• De aanleg van sportgelegenheden stimuleren en faciliteren.
• Geen massa-surveillance/controle staat, privacy van burgers moet worden gewaarborgd.
• Ouders en kinderen zijn machteloos als het aankomt op het jeugdzorg systeem. De meest 

radicale en ingrijpende beslissingen worden genomen vanuit autoriteit met geringe 
inlichting en samenwerking met het gezin zelf. Wij willen ouders gelijk stellen aan jeugd- 
zorg voor de rechter en second opinions en herziening van diagnoses mogelijk maken.

https://www.hetvergetenkind.nl
https://www.hetvergetenkind.nl
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Vrij van coronamaatregelen 

Twee jaar lang zijn wij af en aan overgeleverd aan de maatregelen van onze regering. Ook
de gemeenten en lokale besturen gaan zonder enige vraag mee met de autoriteit van het
landelijke bestuur.

Het beleid van de overheid is overduidelijk buiten alle proporties. De wetenschappelijke
onderbouwing, die steeds benoemd wordt vanuit autoriteit, is totaal ontransparant. 
Het wordt toenemend duidelijk dat het complete wanbeleid op verkeerde voorspellingen is 
gebaseerd.

Onze regering lijkt steeds meer de richting te kiezen van medische apartheid waarin
gevaccineerden rechten krijgen en ongevaccineerden rechten worden onthouden; het
bezoek aan een museum, een restaurant, sportclub of zelfs de privacy om je medische
dossier voor jezelf te houden. Alle rechten worden structureel steeds verder ingeperkt.

Wat twee jaar geleden nog onvoorstelbaar was, is nu werkelijkheid en overal in ons leven
aanwezig. Autoriteit staat op 1 en elke vorm van kritiek is uiterst ongewenst en wordt zelfs
bestraft. 
    
• Stoppen met het invoeren van de bewezen ineffectieve en segregerende  

QR-maatschappij. Mensenrechten gelden voor iedereen ongeacht kleur, geslacht, 
afkomst, religie of medische achtergrond. Wij staan voor een liefdevolle en vrije  
samenleving waar iedereen met respect wordt behandeld.

• Stoppen met handhaving op ongezonde mondkapjes. Vrij kunnen ademen is de basis van 
een goede gezondheid, daarnaast stopt het geen virus overdracht.

• Geen “mystery guests” en geen BOA controles inzetten op het corona beleid.
• Ondernemers de ruimte geven zelf te bepalen hoe zij met corona omgaan.
• Corona- en vaccinatiepropaganda uit de publieke ruimte verwijderen.
• Geen vaccinatiedwang. Geen mens is hetzelfde, dit geldt ook voor ons lichaam. Vaccinatie 

is een medische ingreep met grote kans op bijwerkingen die niet iedereen wil of kan  
hebben. Wij willen daarom ook geen prikbussen door wijken en bij scholen.

• Steun bieden aan ondernemers die getroffen zijn door de beleidskeuzes ten aanzien van 
het coronabeleid.

• De privacy van het medische dossier beschermen.
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Vrij onderwijs en sport stimuleren 

Onze jeugd is onze toekomst! Veel ouders zijn steeds minder blij met het reguliere
schoolsysteem. Dit in verband met de opgelegde maatregelen, de veel te grote klassen en
te weinig persoonlijke aandacht voor het kind. 
 
Het schoolmateriaal vertelt kinderen vooral wat ze moeten denken en geeft geen stimulatie 
tot kritisch nadenken en het vormen van een persoonlijke mening. Daarom overwegen steeds 
meer ouders alternatieven zoals sudbury-/ democratisch onderwijs of thuisonderwijs.  
 
Helaas vangen dit soort alternatieven veel tegenwind. Thuisonderwijs wordt nog regelmatig 
gezien als een vorm van intellectuele verwaarlozing. Hier wordt dan ook vaak tot in het  
extreme op gehandhaafd. Wij willen deze stigma’s doorbreken en keuzevrijheid in onderwijs 
graag stimuleren en toegankelijker maken. 
    
• Scholen niet verder laten fuseren, kleinere scholen moeten de norm zijn.
• Kleinere klassen, focus op individuele begeleiding door leraren.
• Het lerarentekort aanpakken door hogere beloningen en het stimuleren van fulltime  

arbeidsverbanden.
• Organisaties die alternatieve scholing willen bieden, aantrekken naar Amersfoort. 

De wachtrijen bij huidige alternatieve scholingsprojecten zijn 3x zo groot als het aantal  
plekken.

• Keuze voor thuisonderwijs respecteren en gangbaarder maken.
• Ouders helpen die hierdoor in conflict raken met jeugdzorg.
• Gratis bibliotheeklidmaatschap voor mensen onder de 18 jaar om leesvaardigheid te 

stimuleren.
• Investeren in de vroegtijdige signalering van kindermishandeling. Leraren hierin  

ondersteunen en opleiden.
• De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bevorderen door het aanmoedigen van 

vrijwilligerswerk en projecten bij buurthuizen, lokale organisaties en bedrijven.
• Ontmoetingsplekken creëren voor jongeren.
• Overgewicht tegengaan door sport en een gezonde leefwijze bij jongeren te stimuleren.
• De aanleg van sportgelegenheden stimuleren en faciliteren.
• Een sportabonnement voor iedereen toegankelijk maken.
• Lokale sportverenigingen behouden, aantrekkelijk maken en lidmaatschap stimuleren.
• Verenigingen die getroffen zijn door het corona beleid ondersteunen.

https://www.leraarindebuurt.nl
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Vrij ondernemen 

Niemand wordt vrolijk van lege winkelstraten en gesloten panden door faillisementen.
Ondernemers zijn het hart van de stad en de grondbeginsel van de lokale economie.  
De afgelopen jaren zijn ondernemers stelselmatig gepest met meer regelgeving, hogere
belastingen en gedwongen sluitingen voor de ‘volksgezondheid’. Wat ons betreft verdienen
ondernemers weer gesteund en gemotiveerd te worden in het ondernemen. Creativiteit komt
uit de markt en het is van groot belang ondernemers vrijer te laten om die creativiteit te
stimuleren voor de toekomst. 
    
• Niet-essentiële winkels bestaan niet. Achter iedere winkel staat een ondernemer die moet 

kunnen rondkomen. Laat ondernemers ondernemen ongeacht hun branche.
• Minder overheidssturing. Vertrouwen in de burgers en ondernemers. En handhaving 

inzetten op criminaliteit, niet op de overheid sturende maatregelen.
• Ondernemers vrij laten in het inzetten van maatregelen, burgers hebben altijd de keuze 

om een winkel wel of niet binnen te treden.
• Lokale ondernemers en productie stimuleren. Gemeentelijke contracten binnen de regio 

houden en belastingkorting op lokale voedselproducten.
• Meer open staan voor creatieve oplossingen en initiatieven van lokale ondernemers.
• Ondernemers vrij laten om extra betaalmethoden te accepteren zoals cryptocurrency en/

of ruilhandel.

Vrij en ook veilig

Men kan zichzelf pas echt vrij voelen als men zich ook veilig voelt. Wij pleiten daarom ook 
voor een veilige maatschappij waarin politie wordt ingezet om criminaliteit tegen te gaan 
en niet om burgers te “pesten” op het niet hebben van een QR-code of het niet dragen van 
een bewezen niet-werkend mondkapje. De prioriteiten moeten daarom opnieuw gekaderd 
worden. 
 
Het fiets- en autonetwerk van Amersfoort behoort bij de top van de wereld en dit willen we 
graag zo veel mogelijk behouden zoals het is.  
    
• Investeren in de politie om criminaliteit en overlast tegen te gaan; dit betekent meer  

volwaardige agenten en minder gemeentelijke handhavers (BOA’s).
• Handhaving inzetten op criminaliteit, niet op de overheid sturende maatregelen.
• Wij zijn tegen een vuurwerkverbod op oudejaarsavond maar zijn bekend met de hinder 

die zowel mensen als dieren ondervinden van het afsteken van vuurwerk in de weken voor 
en na oudejaarsavond. Wij willen daarom strengere handhaving op het afsteken van 
vuurwerk buiten oudejaarsavond om.

• De mensen in wijken meer laten samenkomen. Buurthuizen stimuleren en wijkraden  
oprichten. De gemeente moet deze wijkraden gaan betrekken bij besluiten.

• Doorstroming van het verkeer en de veiligheid moeten hand in hand gaan. Geen 30 km 
per uur zones waar dit niet nodig is.
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Vrij zicht, wonen en behoud van traditionele architectuur

Amersfoorters van alle kanten binnen het politieke spectrum hebben 1 ding gemeen:  
We houden allemaal van deze mooie stad. O.a. de Onze Lieve Vrouwetoren, de Koppelpoort 
en Monnikendam (waterpoort) behoren tot het mooiste traditionele cultureel erfgoed van
Nederland. Onze stad heeft een duidelijk karakter en hier zijn we trots op.  
 
Ook burgers zijn hier duidelijk in en willen traditionele volkswijken behouden en spreken zich 
regelmatig uit tegen moderne nieuwbouw en vooral hoogbouw. Bouwen is de logische  
uitweg uit het tekort, maar gebeurt nog altijd op de voorwaarden van ontwikkelaars,  
planners en architecten die het prachtige Nederlandse landschap willen volbouwen met 
moderne wijken, hoogbouw en ontwortelde huizen. Voor de locatie van nieuwe woningen 
willen we creatief kijken binnen en buiten de stadsgrenzen. 
    
• Herziening van gemeentesubsidies. Schrappen van modernistische projecten zoals het 

nieuwe gemeentehuis.
• Voldoende geld voor behoud en onderhoud van lokale monumenten en evenementen.
• Zo snel mogelijk meer betaalbare woningen bouwen.
• Maximaal 30% sociale huurwoningen bij nieuwbouw.
• Volksbuurten zoals Jericho niet slopen maar renoveren.
• Een huizenmarkt waar lokale inwoners voorrang hebben op een sociale huur- of koop-

woning, geen voorrang voor statushouders.
• De grond die momenteel is bestemd voor het plaatsen van windturbines en zonnevelden 

gebruiken voor bestemmingen die de inwoners wenselijk achten.
• Bij het bouwen van nieuwe woonwijken oog hebben voor natuur, lokale identiteit en 

menselijkheid.
• Geen horizonvervuilende hoogbouw.
• Oog voor voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe woningen, geen deelauto’s als  

oplossing zien. Het opleggen van deelauto’s door bewust tekorten in parkeergelegenheid 
te creëren is pure dwang.

• Generatiewoningen en zogenaamde kangoeroewoningen stimuleren om sociale cohesie 
en gemeenschapsgevoel te bevorderen.

• Groene tuinen aanmoedigen om wateroverlast tegen te gaan en het straatbeeld te  
bevorderen, een subsidiestelsel is echter onwenselijk.

• Een gezonde en groenere bebouwde kom met meer bomen, struiken, prullenbakken, 
bankjes en zitplekken.

• Inzetten op natuurspeeltuinen, kinderen verdienen het om op te kunnen groeien in een 
groene natuurrijke omgeving.

• Bereikbaarheid stimuleren maar wel in harmonie met de omgeving: De westelijke  
ontsluiting en rotonde Eemplein projecten zijn een ramp. Stadsring behouden als  
autoweg.

• Geen nodeloze investeringen of subsidies voor laadpunten van elektrische auto’s.
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Vrije energiekeuze

Den Haag, overkoepelende EU organisaties en verschillende activistische instituten bepalen
onze toekomst. Waar de gemiddelde Nederlander geen enkel voordeel van heeft. Weilanden
worden volgebouwd met windmolens, huizen moeten verplicht van het gas af en de vraag
naar de betaalbaarheid van deze absurde plannen lijkt niet eens meer te bestaan.

De wil om “klimaatverandering” te bestrijden, leidt naar veel hogere energierekeningen en
veel hogere belastingen voor burgers terwijl de effecten verwaarloosbaar zijn. Wij van
Amersfoort voor Vrijheid zijn voor milieubeleid, niet klimaatbeleid. Alle burgers moeten het
vertrouwen krijgen om zelf duurzaam met onze planeet om te gaan, niet door ongewilde
sturing met oppervlakkige korte termijn oplossingen. 
    
• Stoppen met het “klimaatbeleid”, geen beperkingen op basis van CO2- of stikstof- 

reductiedoelen.
• Geen natuurverwoestende windturbines en zonneweides en/of -velden. De windturbines 

zijn daarnaast ook schadelijk voor omwonenden door het laagfrequent geluid.
• Bewoners geen vervuilende biomassacentrale opdringen. Biomassa is niet duurzaam! 

Thorium energie zien wij als één van de meest groene, veilige, schone en meest duurzame 
vormen van energie.

• Daken van publieke ruimte in beheer van de gemeente beschikbaar stellen voor publieke 
zonnestroom projecten voor de burgers van Amersfoort.

• Bewoners nooit dwingen van het gas af te gaan. Dit moet altijd een vrije keuze blijven.
• Geen verplichting voor zonnepanelen, warmtepompen of gasvrij wonen bij nieuwbouw-

woningen.
• Eerlijke milieumaatregelen gebaseerd op direct bewijs vanuit transparante wetenschap.
• Geen voorrang voor mensen met een elektrische auto op een parkeerplaats.

https://www.klimaatfeiten.nl/maatregelen/energie/thorium
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Vrije natuur voor mens en dier

Amersfoorters houden van natuur. Terwijl wij een grote stadsgemeente zijn, is er aan alle
kanten van onze stadsgrenzen prachtig bosrijk natuurgebied te vinden. Veel burgers voelen
zich hierin verbonden met de natuur. “Klimaatbeleid” betekent in de huidige maatschappij
onze natuur en landschap misbruiken voor politieke doeleinden. 
    
• Geen klimaatbeleid ten koste van natuur; zonneparken en windturbines gaan ten koste 

van flora en fauna. Het concept van Biomassacentrales is het ouderwets verbranden van 
bomen. Dit erkennen wij niet als een serieuze optie voor milieuvriendelijke energie.

• Eerlijke milieumaatregelen welke zijn gebaseerd op transparante wetenschap en eerlijke 
duurzaamheid.

• Het huidige mooie cultuurlandschap op het platteland wordt behouden zodat de teelt 
van veilig lokaal voedsel gegarandeerd is.

• Investeren in natuurbehoud en -ontwikkeling, zonder verplicht aan de grond van boeren 
te komen.

• Wij willen meerdere voedselbossen in de gemeente realiseren.
• Geen woningbouw in park Schothorst.
• Geen onnodige bomenkap. Wij zien liever meer bomen en planten in de gemeente.
• Boerenbedrijven in de gemeente beschermen tegen absurde plannen uit Den Haag.
• Vertrouwen in de boeren in plaats van regels die er voor zorgen dat alleen massale  

industrie kan blijven bestaan. 
• Meer bomen en groen in wijken waar mogelijk en waar dit door bewoners is gewenst.
• Aanmoedigen van het lokaal verbouwen van (eigen) voedsel. Zo komen wij meer in 

verbinding met ons voedsel en de natuur.
• Lokale economie stimuleren. Zorgen dat mensen in contact komen met lokale aanbieders 

van diensten en goederen. Goed voor ons en goed voor de natuur!
• Afvalscheiding meer uitvoeren bij de ROVA zodat er minder vrachtwagens hoeven te  

rijden om het afval op te halen.
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Blanco Lijst nummer 14 (Amersfoort voor Vrijheid)

Wij zijn een echte burgerbeweging die is ontstaan vanuit een passie voor vrijheid en 
gerechtigdheid.

Ons doel was nooit om de politiek in te gaan. Het voelde voor ons, na alles wat er zich de 
afgelopen jaren heeft afgespeeld, echter als absolute noodzaak om de fundamentele 
rechten van de burgers te beschermen.

Zo lang de huidige agenda’s koste wat het kost worden doorgevoerd, zal de toekomst van 
onze kinderen alles behalve rooskleurig zijn.

Wij zien wat er lokaal, landelijk en wereldwijd gebeurt en waar dit naartoe leidt.
Het is daarom onze missie om het tij te keren, onze grondrechten te beschermen en gezond 
verstand, open dialoog en (keuze)vrijheid terug te brengen in de maatschappij.

Wij staan op het stemformulier onder Blanco Lijst nummer 14.

Wil je meer over ons weten? Kijk dan op onze website AmersfoortvoorVrijheid.NL

Kandidatenlijst

1. Tom van Lamoen
2. Sebastian Smit
3. Johan Zijlstra
4. Sylvia de Boer
5. Hugo de Groen
6. Elianne Speksnijder (en Skylar)
7. Jorrit van Dijk
8. Sylvie van der Voort-Lazet

Vrij leven en ondernemen 
in een open en vrije samenleving.

Foto: Amersfoort voor Vrijheid
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