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In 2015 heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in 

Amsterdam zich weer met succes sterk gemaakt voor dieren, natuur en milieu 

in de stad. Op naar een diervriendelijker 2016! 

Groener Amsterdam 

Dankzij de Partij voor de Dieren wordt 

Amsterdam volgend jaar op verschil-

lende plekken een stuk groener. Na 

een zeer positieve reactie op het 

initiatiefvoorstel van de Partij voor de 

Dieren onderzoekt de gemeente de 

mogelijkheden om klimop tegen de 

betonnen pilaren onder het spoor bij 

station Amsterdam Sloterdijk te laten 

groeien.  Ondertussen heeft de partij 

elke keer bezwaar gemaakt als er een 

stukje groen in Amsterdam dreigde te 

verdwijnen voor wegen of bouw- 

projecten. 

            Het Westerpark. Foto: H. Boogaard. 

 

Daarnaast gaat de gemeente Amsterdam na het aannemen van een motie van de Partij voor 

de Dieren Amsterdam de biologische bloementeelt een enorme impuls geven: voortaan 

worden alleen nog biologische bloemen in de openbare ruimte geplant! Dit is niet alleen 

fantastisch nieuws voor de bijen en vlinders in de stad, maar ook voor de biologische 

sierteeltsector waarbij geen landbouwgif gebruikt wordt. 

 
Raadslid Johnas van Lammeren overhandigt samen met Natural Bulbs 10.000 biologische bloembollen aan 

burgermeester Van der Laan. Foto: M. Herstel 
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Diervriendelijker Amsterdam 

Een mijlpaal op het gebied van dierenwelzijn is 

onze eigen Nota Dierenwelzijn, waarin in meer 

dan 100 pagina’s het ideale dierenwelzijnsbeleid 

in de stad is uiteengezet. De fractie gaat zich er 

sterk voor maken om zoveel mogelijk van deze 

nota werkelijkheid te maken. 

 

Het jaar 2015 begon met de behandeling van het 

voorstel “Amsterdam: eerste visvriendelijke stad 

van Nederland” voor een hengelsportverbod. 

Helaas werd dit voorstel niet aangenomen, maar 

bleek wel dat we met dit voorstel andere partijen 

aan het denken hebben gezet. Daarnaast is een 

tweede initiatiefvoorstel ingediend, om de 

pachtrechten niet automatisch te verlengen.  

 

Om de grote toename van de dump van kippen 

op te vangen, beloofde het college naar 

aanleiding van vragen van de Partij voor de 

Dieren om meer opvanglocaties te zoeken. 

Schoner Amsterdam 

Talloze keren heeft de Amsterdamse fractie het 

gemeentebestuur om maatregelen voor een 

schonere stad gepleit. Schonere lucht, minder 

zwerfvuil en geen gif in de leefomgeving stonden in 

2015 weer hoog op de agenda. 

Een groot succes werd geboekt met het 

initiatiefvoorstel om ballonnen oplaten te verbieden. 

Amsterdam verbood als eerste gemeente het oplaten 

van ballonnen op evenementen. Dit kreeg al snel 

navolging in andere gemeenten. Een hele grote stap 

in het tegengaan van de plasticsoep!  

 

Om ook papierverspilling tegen te gaan, diende raadslid Johnas van Lammeren een 

initiatiefvoorstel in voor een opt-in systeem voor brievenbusreclame. In plaats van een NEE-

NEE sticker voor mensen die geen reclame willen, wil de Partij voor de Dieren een JA-JA 

sticker voor als mensen wel reclame willen. Dit zou in Amsterdam een paar miljoen kilo 

papier per jaar schelen. Het voorstel wordt in 2016 behandeld. 

 



 
4 

Naar goed voorbeeld van Noorse hoofdstad 

Oslo diende de Partij voor de Dieren een motie 

in om alle banden tussen Amsterdam en de 

fossiele industrie te onderzoeken en kenbaar 

te maken. Deze motie werd aangenomen, en 

is een goede eerste stap in de missie tot het 

beëindigen van alle  banden met de fossiele 

industrie. 

 

 

Daarnaast heeft de Partij voor de Dieren vuurwerk op de Amsterdamse agenda gezet en het 

stadsbestuur gevraagd te lobbyen voor een verbod op consumentenvuurwerk in Amsterdam. 

Er zijn bij de jaarwisseling weer vuurwerkvrije zones ingesteld op plekken waar veel dieren 

aanwezig zijn. 

Gezonder Amsterdam  

Het is slecht gesteld met de luchtkwaliteit in Amsterdam. De Partij voor de Dieren heeft zich 

sterk gemaakt voor een schonere lucht. En met succes! Kort na vragen van de Partij voor de 

Dieren kondigde het college aan dat oude vervuilende scooters per 2018 uit de binnenstad 

worden geweerd. Ook worden diverse maatregelen voor voorrang voor uitstootvrije 

voertuigen onderzocht. 

  

De Partij voor de Dieren heeft het college in een initiatiefvoorstel gevraagd om zich bij de 

regering uit te spreken tegen het verhogen van de snelheid op de A2 naar 130, wegens de 

extra uitstoot van schadelijke stikstof en fijnstof. De Europese fractie van de Partij voor de 

Dieren stelde bovendien vragen aan de Europese Commissie over het overtreden van de 

stikstofnormen in Amsterdam: hiervoor zou Amsterdam een EU-boete moeten krijgen.  

  

En  ook ongezonde kindermarketing werd aangepakt op initiatief van de Partij voor de 

Dieren. De gemeente Amsterdam sloot zich aan bij de Alliantie Stop kindermarketing 

ongezonde voeding en er wordt bij de aanpak van kinderobesitas geen gebruik meer 

gemaakt van sponsoring door bedrijven die juist baat hebben bij de verkoop van ongezonde 

producten.  
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Actie! 

Sommige zaken roepen om actie buiten de vergaderzalen om. 

Zo heeft na aandringen van raadslid Johnas van Lammeren de burgemeester zich tijdens 

een handelsmissie in Japan uitgesproken tegen de afschuwelijke dolfijnenslachtingen die in 

Taiji plaatsvinden. 

 

Nadat bleek dat de gemeente niks ging doen tegen de verkoop van konijnen en knaagdieren 

in nieuwe tuincentra van Praxis, startte de Partij voor de Dieren Amsterdam een e-mailactie. 

Deze actie sloeg aan, en hoe! Honderden mensen lieten Praxis weten wat zij van deze 

onzalige plannen vonden. En met succes: vanaf 1 januari dit jaar is Praxis in alle filialen 

gestopt met de verkoop van konijnen en knaagdieren. 

 

 

Helaas liep het voor de kreeften in de Jumbo niet zo goed af. Ondanks dat de actie die de 

fractie startte tegen de verkoop van levende kreeften in de nieuwe Jumbo Foodmarkt kon 

rekenen op erg veel aandacht en medestanders die duidelijk van zich lieten horen, besloot 

Jumbo door te gaan met deze dierenmishandeling. De Partij voor de Dieren zal zich hier 

sterk tegen blijven maken en er is nu op Europees niveau gevraagd om een verbod op de 

verkoop van levende kreeften! 


