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De afdeling Oost van de PvdA organiseert een  
discussiebijeenkomst over decentralisatie 

van de zorg in Amsterdam Oost 
 
26 november, Badhuistheater, Boerhaaveplein 28. Aanvang: 20.00 uur. Komt allen! 
 
Lodewijk Asscher moest, vanuit zijn functie als wethouder voor jeugdzaken in Amsterdam, 
jaren geleden al constateren dat de zorginstellingen, o.a. op het gebied van jeugd, niet 
effectief functioneerden. Er was sprake van versnippering en er werd niet samengewerkt. Dit 
leidde tot veel problemen.  De zorg was zwaar onder de maat en - o.a. daardoor - veel te 
kostbaar. Ondanks allerlei pogingen werd geen verbetering bereikt. Dit werd het monster van 
Frankenstein genoemd. 
De decentralisatie van de zorg is - naast een noodzakelijke bezuinigingsoperatie - vooral ook 
een instrument om instellingen te laten samenwerken. De klant centraal, niet de instelling!!! 
Dat gebeurt veelal via wijkteams. Dat is voor alle instellingen nieuw maar heel noodzakelijk. 
 
Staatssecretaris van Rijn is verantwoordelijk voor deze unieke en noodzakelijke mega-
operatie.  Er is veel waardering voor de staatssecretaris maar hij ontvangt ook kritiek 
vanwege de - vrijwel onvermijdelijke - problemen gedurende de overgangssituatie.  

 
Amsterdam is, net als alle andere gemeenten, vanaf 2015 verantwoordelijk voor de zorg aan 
langdurig zieken en ouderen. Voor de zorg aan Amsterdammers is tegelijkertijd minder geld 
beschikbaar. Dit betekent dat mensen meer zelf moeten doen en een beroep moeten doen 
op vrienden en familie. Met hulp van wijkteams kan een Amsterdammer bepalen welke zorg 
hij nodig heeft. Die zorg krijgt hij bij voorkeur thuis. Er zijn namelijk minder plekken in 
verzorgingstehuizen dan voorheen. 
Op de invoering van dit nieuwe systeem is een paar jaar gestudeerd. Het werkt nu bijna een 
jaar. Waar loopt de Amsterdamse burger tegenaan? Wat kan er beter? Waar vragen de 
politieke partijen extra aandacht voor? Deze vragen staan centraal in de bijeenkomst op 26 
november. 
 
De Amsterdamse ombudsman, Arre Zuurmond en Herman Klein Tiessink, senior 
beleidsmedewerker zorg van Cliëntenbelang Amsterdam zorgen voor een 
inbreng. Gemeenteraadsleden van de PvdA, SP, VVD en D66 en enkele 
stadsdeelbestuurders met zorg in hun portefeuille gaan met de twee sprekers en met elkaar 
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in discussie. Vertegenwoordigers van buurtorganisaties en buurtinitiatieven nodigen wij van 
harte uit ook hun kennis en ervaringen te delen. 
 
Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, leden en niet-leden. 
 
 

Hoe is het gesteld met de decentralisatie van de zorg in 
Amsterdam? 
 
Harko van den Ende, voorzitter afdeling PvdA Oost 
 
Op 23 juni van dit jaar werd een negentigjarige alzheimerpatiënte in Amsterdam twee keer 
dwalend op straat gevonden. Na de eerste keer werd ze nog thuis gebracht, bij de tweede 
keer kwam ze terecht in de crisisopvang van de GGZ die eigenlijk is bedoeld voor acute 
opvang van psychiatrische patiënten, omdat er geen fatsoenlijke opvangplek te vinden was. 
In een soortgelijk geval was al eerder voorgekomen dat een oudere in een politiecel was 
beland vanwege gebrek aan alternatieven. 
 
Dit mag natuurlijk niet gebeuren. Dat vonden ook bijvoorbeeld Cliëntenbelang Amsterdam, 
Alzheimer Nederland en het Amsterdamse gemeenteraadslid Marijke Shahsavari van het 
CDA. Er zouden (meer) spoedplekken in verpleeghuizen moeten komen en als er een 
spoedplek nodig is moet ook buiten de gemeentegrenzen gezocht kunnen worden. 
  
Zou het nu geregeld zijn? Ik weet het niet. Het „interessante” aan dit voorbeeld is dat het 
wordt gebruikt om te wijzen op enkele nadelige gevolgen van de decentralisatie van de zorg 
als gevolg van de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. De Ouderenadviesraad wees 
hier ook op in het oktobernummer van Dwars door de Buurt.  
 
Dementerende ouderen die de straat op gaan en de weg kwijt raken is, vermoed ik, een 
verschijnsel dat zich al lange tijd voordoet. Ook in Amsterdam. Het punt is dat het huidige 
beleid erop is gericht dat ouderen langer thuis blijven wonen met als (beleidsmatig logisch) 
gevolg dat het aantal plaatsen in verpleeghuizen omlaag gaat. Voor de ouderen die thuis 
wonen is minder geld beschikbaar voor hulp aan huis met als (beleidsmatig logisch) gevolg 
dat buren, familie en kennissen moeten inspringen. 
 
De decentralisatie hoeft niet op stel en sprong, daar wordt een overgangsperiode voor 
genomen. Maar ook in die overgangsperiode dendert de werkelijkheid gewoon door. Hoe 
gaan we om met de problemen die in de overgangsperiode aan de orde kunnen zijn, zoals: 
de helft van dementerende ouderen in Amsterdam woont alleen, het aantal (w.s. ook 
dementerende) ouderen zal toenemen, er is minder geld beschikbaar, en je mag verwachten 
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dat het inschakelen van buren, familie of kennissen ook niet van de ene op de andere dag 
geregeld is en zeker niet voor iedereen. Deze vraagstukken zullen  in de overgangsperiode 
aangepakt en opgelost moeten worden.  
 
Ik ben benieuwd naar het antwoord van de mensen die echt deskundig zijn op dit terrein. 
Maar aan de hand van de berichten in kranten en op sites heb ik het vermoeden dat de 
uitvoerende partijen vooral nog op zoek zijn naar elkaar en naar de bandbreedte die de 
nieuwe regels van het spel bieden. Zo las ik begin november dat huisartsen in west op 
wijksafari waren geweest om de informele initiatieven in de buurt beter te leren kennen om 
zo doorverwijzing makkelijker te maken. Terwijl die huisarts, volgens de flyer van de 
gemeente uit maart 2015 al helemaal klaar was voor de nieuwe wijkaanpak. Een ander, 
weinig hoopgevend, signaal is dat bijna 250 wethouders van financiën een brandbrief naar 
Den Haag hebben gestuurd waarin staat dat de bezuinigingen kunnen gaan leiden tot (grote) 
problemen in de thuiszorg en jeugdzorg. Ook hier lijkt  het in de van de overgangsperiode 
beleid en werkelijkheid nog niet bij elkaar te komen. 
 
Dus wil je wel eens uit de mond van direct betrokkenen weten hoe het er nu voor staat. Wat 
de Amsterdammers  ervaren van al dat gedecentraliseer en die bezuinigingen? Zijn 
dwalende dementerenden een incident of het gevolg van haperende uitvoering door gebrek 
aan geld en een overdaad aan re- en her- organisatie?  
 
Om achter het antwoord op dit soort vragen te komen houden we op 26 november een 
bijeenkomst over de zorg. De gemeentelijke ombudsman is hierbij aanwezig, net als 
Cliëntenbelang Amsterdam en gemeenteraadsleden.! 
 
 
 

Een goed gesprek over zorg 
 
Arjan Miedema, duo bestuurscommissie-lid 
 
Er gebeurt veel in de zorg. De afgelopen tijd zijn 
verschillende decentralisaties uitgevoerd, heeft 
Amsterdam op grote schaal zorg ingekocht en 
hebben veel mensen aan keukentafels te horen 
gekregen hoe hun zorg er de komende jaren uit 
zal zien. Kunnen we de hulp in huis houden? Blijft 
het bekende gezicht van de thuiszorgverlener ook 
de komende jaren door de deur komen? Voor 
veel Amsterdammers waren dit de afgelopen tijd 
vragen waar ze mee zaten. Ik schrijf zaten, omdat 
ik hoop dat er inmiddels voor deze mensen meer 
duidelijk is, maar zeker weten doe ik dat niet.  
 
Als buitengewoon-commissielid van de 
Bestuurscommissie in Oost, zeg maar duo-
Raadslid, heb ik de afgelopen tijd namelijk ook 
veel van deze vragen gesteld. In de fractie, aan 
zorgverleners, aan cliënten en aan de 
portefeuillehouder van de Bestuurscommissie. 
Hoe verlopen de veranderingen in de zorg 
eigenlijk? Wat speelt er en in hoeverre is al 
duidelijk hoe we de zorg inderdaad slimmer en 
beter kunnen inrichten?  
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Veel vragen dus, maar 
tot mijn verbazing 
amper agendapunten 
en antwoorden. Er 
kwamen maar weinig 
‘zorgonderwerpen’ 
voorbij de afgelopen 
tijd. Terwijl er zoveel 
verandert! Tegelijkertijd 
wordt er in de 
gemeenteraad, logisch, 
op een veel abstracter 
niveau over zorg 
gesproken. De 
wethouder maakt 
afspraken, stelt kaders 
en koopt zorg in en als 
het goed is houdt de 
raad hem daarbij in de 
gaten. Maar in de 
stadsdelen, waar de 
zorg plaatsvindt en de 
veranderingen zichtbaar 
moeten zijn, kwam 
aanvankelijk dus maar 
weinig op tafel. Vaste 
contactpersonen zoals 
de Ouderen Advies 
Raad en de WMO raad 
konden ons nog steeds 
vertellen hoe het zat, 
maar vertelden 

tegelijkertijd dat ook zij door de stelselwijzigingen in Amsterdam helaas een minder 
prominente plek kregen, ook qua subsidie. Hoe konden we als Bestuurscommissie dus een 
gesprek voeren over zorg, met direct betrokkenen?  
 
Vanuit die vraag zijn we de afgelopen maanden begonnen met een gesprek over zorg, met 
direct betrokkenen, aan de ‘Zorgtafel van Oost.’ De nieuwe zorgsituatie vroeg om een 
andere aanpak en een ander type gesprek. De Zorgtafel heeft nu twee keer plaatsgevonden, 
met telkens wisselende thema’s. Afgelopen keer spraken we bijvoorbeeld met zo’n veertig 
deelnemers - waaronder veel ‘partners’ uit de formele en informele zorg, maar bijvoorbeeld 
ook met een dominee uit de Javastraat - over het thema eenzaamheid. Eenzaamheid is in 
een stad als Amsterdam vaak een onzichtbaar, maar zeer aanwezig probleem. Het maakt 
mensen somber, sluit mensen buiten en zorgt ervoor dat medische en sociale problematiek 
niet goed wordt onderkend en gesignaleerd. Welke rol speelt de huisarts daar eigenlijk in? 
Zou die bijvoorbeeld niet veel sneller kunnen signaleren, niet ook moeten doorverwijzen naar 
informele zorgverleners, ook wanneer er geen directe medische klacht is? Dit soort vragen 
dus. 
 
De zorgtafel, die ik samen organiseer met bestuurscommissie lid Sharona Ceha 
(Meerbelangen) en betrokken ambtenaren, heeft twee doelstellingen. Ten eerste is het een 
bron van informatie voor de bestuurscommissie, het zijn ongelooflijk leerzame 
bijeenkomsten. Het is een gesprek over de inhoud en de dagelijkse gang van zaken in de 
zorg, maar het is daarnaast een gesprek met een hopelijk politieke lading. Zo hoorden we 
bijvoorbeeld dat het voor mantelzorgers in Amsterdam-Oost soms door hoge parkeerkosten 
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niet mogelijk is om hun kind bij het begeleid wonen geregeld te bezoeken. We stelden voor 
om parkeerplekken voor mantelzorgers beschikbaar te stellen. Iets dat overigens al in een 
nota ‘basisvoorziening’ van Amsterdam bleek te zijn opgenomen. Regelen dus! Ten tweede 
is de Zorgtafel ook een bescheiden poging om bij te dragen aan datgene wat volgens mij 
cruciaal is bij moderne zorg in een stad als Amsterdam: goed contact tussen alle 
verschillende spelers in het zorgveld. Formele en informele zorgpartijen, die onderling 
bepalen waar overlap bestaat en waar hulpverleners elkaar kunnen vinden en versterken. 
Een wijk als de Indische Buurt heeft een ongelooflijk rijk palet aan informele zorgaanbieders, 
maar ze worden nog niet altijd ingeschakeld en zijn niet altijd ‘in beeld’ bij de formelere 
thuiszorgverlener of de huisarts.  
 
De gesprekken worden door deelnemers en bestuurscommissie als waardevol ervaren. De 
derde editie van de Zorgtafel vindt daarom in december plaats en heeft als thema ‘Hoe is het 
eigenlijk om op te groeien in Oost?’ Een gesprek over jeugdzorg, pleegzorg en kind zijn in de 
stad. Heeft u tips of vindt u dat het soms nog helemaal niet goed gaat in de zorg? Ik hoor het 
graag van u.  
 
Arjan Miedema 
a.miedema@amsterdam.nl 
 
 
 
 

Algemene ledenvergadering PvdA afdeling Oost  
26 november 19.00 uur 

Badhuistheater, Boerhaaveplein 28. 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Vaststellen verslag van de ALV van 26 maart 2015 
3. Vaststellen Werkplan 2016 
4. Vaststellen Begroting 2016 
5. Reglementair aftreden secretaris  Rob Horseling 
6. Benoemen nieuwe secretaris Amir Rafi 
7. Rondvraag  
8. Sluiting 

 
Toelichting: 
Ad. 2, 3 en 4: Verslag 26 maart 2015, werkplan en begroting 2016 staan op de website van 
de afdeling Oost. 
Ad.5  Rob Horseling treedt na 9 jaar als bestuurslid terug. Hij was bestuurslid en secretaris in 
de afdeling Zeeburg en aansluitend secretaris van de afdeling Oost. Hij blijft actief betrokken 
bij de afdeling Oost. 
Ad. 6  Het bestuur draagt Amir Rafi voor als nieuwe secretaris. Elders in deze ROOST stelt 
Amir Rafi zichzelf voor.  
 
Aansluitend aan de ALV wordt een discussieavond over de Zorg gehouden, aanvang 
is om 20:00 uur, ook in het Badhuistheater. Inleiders zijn Arre Zuurmond (gemeentelijk 
ombudsman) en Herman Klein Tiessink (Cliëntenbelang). Aan de discussie zullen 
verschillende gemeenteraadsleden deelnemen. 
  

mailto:a.miedema@amsterdam.nl
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Wijzigingen in het bestuur van de afdeling Oost. 
 
De afgelopen 1,5 jaar is het bestuur van de afdeling Oost sterk vernieuwd, en de wens is om 
de komende tijd ook nog een verjongingsslag te maken. Onderstaand een overzicht van de 
wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. 
 
ALV april 2014:   
Peter de Jong treedt als voorzitter af 
Tanja Oosterbaan volgt Peter als interim-voorzitter op 
       
ALV 27 november 2014:  
Harko van den Hende wordt als nieuwe voorzitter benoemd 
Tanja Oosterbaan gaat verder als bestuurslid 
 Andrea Bartman wordt benoemd als nieuw bestuurslid 
 Anna Herweg neemt afscheid als bestuurslid 
 
ALV 26 maart 2015: 
Tanja Oosterbaan treedt af als bestuurslid 
Tom Leenders wordt benoemd als nieuw bestuurslid 
Rob Horseling neemt waar tot een nieuwe secretaris is gevonden 
 
ALV 26 november 2015: 
Rob Horseling treedt af als secretaris 
Amir Rafi wordt door het bestuur voorgesteld als nieuwe secretaris 
 
Verder hebben Hanna Luden en Ada van Moorst aangegeven in het voorjaar van 2016 te 
willen stoppen als bestuurslid. Er is dus behoefte aan nieuwe kandidaat bestuursleden en 
gezien de wens tot verjonging, worden daarvoor vooral jonge leden gezocht. 
 
Als de ALV op 26 november 2015 met de voorgestelde wijzigingen instemt, ziet het bestuur 
er als volgt uit: 
 
Harko van den Hende, voorzitter 
Amir Rafi, secretaris 
Nick Schipper, penningmeester 
Andrea Bartman, bestuurslid 
Eduard van Regteren Altena, bestuurslid 
Tom Leenders, bestuurslid 
Hanna Luden, bestuurslid, treedt voorjaar 
2016 af.  
Ada van Moorst, bestuurslid, treedt 
voorjaar 2016 af 
 
 

Amir Rafi 
Mijn naam is Amir Rafi. Ik ben 40 jaar en 
heb jaren in Maison de Bonnetterie en de 
Bijenkorf gewerkt. Nog steeds ben ik met 
veel plezier werkzaam als verkoper mode 
in het centrum van Amsterdam. Reeds 
lang geleden ben ik lid geworden van de 
Partij van de Arbeid. De tijd is gekomen 
om een actieve rol te gaan vervullen en 
de positie van secretaris van de PvdA 
Amsterdam Oost spreekt mij zeer aan.  
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Sinds 2007woon ik in het Oostelijk Havengebied en heb daarvoor een aantal jaren op IJburg 
gewoond.  
 
Een maatschappelijke bijdrage leveren heb ik altijd belangrijk gevonden en in de idealen van 
de sociaal-democratie heb ik al vroeg mijn eigen idealen herkend. De PvdA strijdt voor een 
fatsoenlijke samenleving waarin individuen zich kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd 
dienstbaar kunnen zijn aan de samenleving. Partijgenoten zetten zich zowel op het landelijke 
als op het lokale niveau in om de idealen van de sociaal-democratie te verwezenlijken. 
Graag wil ik hieraan in Amsterdam Oost een bijdrage leveren.  

 
 
Vernieuwing van het bestuur 
 
Harko van den Ende, voorzitter van de afdeling 
 
Binnen ons eigen bestuurtje zijn we stapsgewijs aan het verjongen. Tegenover het vertrek, 
eerder dit jaar, van twee zestigplussers stond de komst van twee dertigers. Nieuw (relatief) 
jong bloed is in aantocht met Amir Rafi als nieuwe secretaris - uiteraard na goedkeuring van 
de leden. Binnenkort verlaten weer twee „ouderen” het bestuur: de vijftigers Ada en Hanna. 
De laatste omdat ze haar nieuwe baan als directeur van het Centrum Informatie en 
Documentatie Israël (gefeliciteerd!) begrijpelijkerwijs veel tijd van haar vraagt, de eerste 
omdat ze in de afgelopen jaren heel veel tijd in het bestuur en de partij heeft gestoken en het 
terecht tijd vindt dat anderen het van haar overnemen.  

Blijven er drie oude mannen over: Nick, Eduard en ik. Nu kan er natuurlijk lang worden 
gemijmerd over de vraag of leeftijd iets zegt over mentale jeugdigheid of over de kwestie van 
een evenwichtig samengesteld bestuur waarin dartelheid en ervaring elkaar aanvullen, maar 
dat neemt niet weg dat bij de resterende sectie oude mannen van ons bestuurtje de drang tot 
verjonging blijft bestaan. Die verjonging hoeft niet stapsgewijs te gebeuren. Er mogen best 
opeens drie of vier jonge leden op de stoep staan die het willen overnemen. Niet dat het 
slecht gaat met ons in Oost - niet slechter dan met de partij elders in de stad of in het land. 
Maar nu wij als PvdA Amsterdam inhoudelijk het debat met onszelf aangaan 
(zie:ThemaTeams) dan is het misschien ook wel goed om dat debat inhoudelijk te verjongen. 
Daarvoor hoef je natuurlijk niet perse bestuurder van een afdeling te zijn, maar zo’n positie 
geeft wel net iets meer verantwoordelijkheid. Wij, de resterende sectie oude mannen, doen 
ons bestuurswerk nog steeds met de volle inzet en betrokkenheid. En dat zullen we blijven 
doen totdat er een roedel jonge honden binnenstormt. Hoor ik daar geblaf? 
 
 
 

 
  

https://amsterdam.pvda.nl/2015/11/13/drukbezochte-ledenvergadering-met-actualiteit-en-inhoudelijke-plannen/
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Begroting van de afdeling 
 
Nick Schipper, penningmeester 
 
 
Inleiding 
De tendens van ledenverlies zoals we die vorig jaar ook reeds duidelijk hebben   
(mee-)gemaakt heeft zich in 2015 helaas onverminderd doorgezet. In het afgelopen jaar zijn 
we gedaald van 785 leden tot 746 ten tijde van het schrijven van dit stuk.  
 
Zoals vorig jaar afgesproken heeft het Partijbureau zich genoodzaakt gezien de afdracht aan 
de afdelingen te verminderen en zal er in 2016 nog maar € 6,70 per lid naar de afdeling 
terugvloeien. U begrijpt dit hakt er flink in, teruglopend ledenaantal en verminderde afdracht 
per lid hebben per saldo een dubbel negatief effect.  

Daarnaast bestaat de Bestuurscommissie uit minder 
leden dan de oude deelraad en dus ontvangt de 
afdeling hierdoor ook nog eens een kleinere financiële 
bijdrage van de bestuurscommissieleden. Al met al 
heeft dit tot gevolg dat we zuinig met het beschikbare 
budget zullen moeten omspringen.  
 
Het is de wens van het bestuur om een steeds 
actievere afdeling te hebben, met meer en meer 
activiteiten voor en door onze leden. Er zullen meer 
(andere) activiteiten worden georganiseerd, waarbij we 
leden en niet-leden op een leuke manier proberen te 
informeren en enthousiasmeren.  
 
Als penningmeester is het zaak goed met ons budget 
om te gaan: alle activiteiten kosten immers geld en 
zonder te kijken naar de toekomst staan we snel met 
lege handen. De financiële situatie van onze afdeling 
is er niet een die direct zorgen baart, maar is ook niet 
zonder zorgen. In deze begroting wordt duidelijk dat 
het bestuur vol inzet op ledenwerving en ledenbehoud. 
We willen een afdeling zijn voor en door de leden, niet 

alleen voor de kiezers. 
 
Er wordt minder geld begroot voor (permanente) campagnes en meer geld beschikbaar 
gesteld voor activiteiten. Wel maken we een serieuze jaarlijkse reservering om de lokale 
Gemeenteraadscampagnes en de Tweede Kamer campagne, zoals vanouds, groots te 
kunnen blijven uitvoeren. 
 
Vooralsnog heeft het bestuur haar eigen gedegen afweging gemaakt en besloten dat een 
beperkte inkrimping van het eigen vermogen een onvermijdelijk kwaad is wanneer de 
prioriteit wordt gelegd op intensieve ledenwerving, ledenbehoud en campagnes. De daaruit 
volgende begroting treft u hieronder aan, waarbij u over de begroting van 2016 tijdens de 
aanstaande ledenvergadering uw goedkeuring dient te verlenen.  
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Begroting     2016 

        

Inkomsten     

  Fondsen   € 0,00 

  Contributie politici   € 2.250,00 

  Rente   € 0,00 

  Overige ontvangsten   € 530,40 

  Afdracht Partijbureau   € 5.669,60 

  Extra afdracht van Partijbureau   € 0,00 

  
Afdracht vanuit landelijk 
Verkiezingsfonds   € 0,00 

  Inkomsten gezamenlijke activiteiten   € 0,00 

Totaal     € 7.919,60 

Totaal     € 8.450,00 

  
 

    

Uitgaven     

  Kosten Personeel   € 0,00 

  Overige vergoedingen   € 0,00 

  Scholing   € 200,00 

  Huisvestingskosten   € 0,00 

  Telefoonkosten   € 0,00 

  Drukkosten/mailings   € 1.250,00 

  Vergaderkosten   € 1.000,00 

  Reiskosten   € 100,00 

  Promotie/campagne   € 1.250,00 

  Kantoorartikelen (papier/porti/etc.)   € 0,00 

  Bankkosten   € 150,00 

  Webbeheer   € 500,00 

  Ledenwerving   € 250,00 

  Ledenbehoud   € 500,00 

  Ledenraadpleging   € 250,00 

  
Gezamenlijke activiteiten binnen de 
PvdA   € 250,00 

  
Gezamenlijke activiteiten buiten de 
PvdA   € 0,00 

  
Thematische 
vergaderingen/werkgroepen   € 750,00 

  
Toevoeging (overschot) aan 
Verkiezingsfonds   € 2.000,00 

  
 

    
Totaal     € 8.450,00 
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De terroristische aanslag in Parijs 
 
 

Terroristen mogen geen invloed krijgen op ons leven 
 
Matin Abbasi 
 
 Een paar weken geleden heb ik bij het bestuur van PvdA Amsterdam Oost aangegeven dat 
ik graag actief wil worden voor de partij in Amsterdam Oost. Politiek, de samenleving en een 
bijdrage leveren aan de samenleving vind ik zeer belangrijk en het lijkt mij zeer goed om 
samen met de PvdA het sociaaldemocratische gedachtegoed binnen Amsterdam te blijven 
gebruiken om de stad verder te brengen.  
 
Een van de eerste dingen die ik graag wilde doen was een stuk schrijven voor Roost. Ik had 
me voorgenomen om een leuk en vrolijk stuk te schrijven. Ik wilde aangeven dat ik heel veel 
zin heb om actiever te worden voor de partij en verschillende functies te beoefenen. Echter 
veranderde dat toen ik vrijdagavond 13 november het NOS Journaal aanzette: terroristische 
aanslagen in Parijs, zeker 127 doden! Ik kon mijn ogen en oren niet geloven. Hoe kan dit na 
Charlie Hebdo nog een keer gebeuren? En ik blijf me afvragen, waarom doen mensen elkaar 
dit aan? Als ik hoor en lees dat de daders waarschijnlijk niet ouder dan 25 jaar waren word ik 
nog bozer en verdrietiger. De vraag waarom blijft steeds terugkomen. 127 mensen 
overleden! 
 
Dat de daders opgepakt en berecht moeten worden ligt voor de hand. Wat ook belangrijk is, 
is dat wij ons niet uit de weg moeten laten slaan door deze terroristen. Wat zij willen is dat wij 
bang worden, dat wij onze dagelijkse werkzaamheden niet meer kunnen en willen uitvoeren. 
Amsterdam staat solidair achter Parijs. Terroristen die geen respect hebben voor andermans 
leven zullen geen invloed krijgen op ons leven.  
 

En andere huiveringwekkende vraag is: kan dit ons ook 
overkomen? Dat is een vraag die je eigenlijk niet wilt 
stellen. Maar niets is uit te sluiten. Nederland en 
Amsterdam moeten altijd voorbereid zijn op een 
dergelijk afschuwelijke daad. Maar bang worden en ons 
uit de weg laten slaan doen we niet. Dat is precies wat 
deze terroristen willen. Angst inboezemen en zich zo 
belangrijker maken dan ze zijn. Nederland en Frankrijk 
moeten voort blijven gaan met hun strijd tegen 
terrorisme. De aanslagen in Parijs bewijzen dat de strijd 
nog niet is gestreden en wij zullen de Fransen blijven 
steunen in hun verdriet en strijd.  
 
Door de actualiteit bevat mijn eerste column voor de 
Roost dus helaas niet een positieve boodschap. Ik had 
gehoopt dat ik over een leuker onderwerp kon 
schrijven. Dat zal de volgende keer zeer waarschijnlijk 
wel het geval zijn.  
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Vastberaden blijven staan voor onze waarden van tolerantie, 
vrijheid, gelijkwaardigheid en democratie 
 
Diederik Samsom 
 
Gisteren zette ik wat eerste woorden op papier die ik aan het begin van deze ledenraad aan 
u wilde richten. Over het buitenland. Over hoe de conflicten rondom Europa ons raken. Over 
een vluchtelingenstroom die onze tolerantie op de proef stelt. Over hoe oorlogen die daar 
worden uitgevochten ook hier spanningen veroorzaken. Over fanatici die met Isis vlaggen in 
Nederlandse steden demonstreren. Over wat dat van ons vraagt En toen kwamen de 
berichten binnen uit Frankrijk. 
 

Er werd niet gedemonstreerd in Parijs, er werd gemoord. Gruwelijk gemoord. De 
gebeurtenissen vannacht zijn nog maar nauwelijks bevatten. We rouwen om de slachtoffers 
en leven intens mee met al diegenen die nu nog in angst over het lot van de vele gewonden 
verkeren. We staan nu allen schouder aan schouder met de Fransen en zeggen ze alle 
steun toe die nodig is. De gruwelijke terreur van gister was doelgericht. Op mensen die aan 
het eind van een werkweek in Parijse cafés, theaters en sportstadions in vrijheid en 
saamhorigheid van het leven genoten.  
 
Dit waren aanslagen op onze manier van leven. Op de Franse waarden van vrijheid 
gelijkheid en broederschap. Dat zijn ook onze waarden. Die zijn vannacht onder vuur 
genomen. Dat stelt ons op de proef. Het stelt de autoriteiten op de proef, om de daders te 
pakken en nieuwe aanslagen te voorkomen.  
 
 Maar het stelt vooral onze samenleving op de proef. Onze vrije en democratische 
samenleving is kwetsbaar. Dat bleek gister op verschrikkelijke wijze. Wees niet bang zeggen 
we vandaag ook weer tegen elkaar. Dat is goed. Maar de realiteit is dat velen van ons, 
misschien wel bijna iedereen, wel bang is. En boos. Razend. Maar die angst en de woede 
mag ons niet verlammen. 
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Nu komt het erop aan. 
Begrippen als verbondenheid en 
solidariteit krijgen pas echt 
betekenis als ze getest worden. 
Als we ondanks onze angst en 
ondanks onze woede erin 
slagen ze hoog te houden. En 
na te leven. En dat is nu 
partijgenoten. Want er wordt 
veel van ons gevraagd. Parijs 
dreigt wij weer tegenover zij te 
zetten. Het is precies wat de 
terroristen willen; de verdelers 
groter maken, de verbinders 
zwakker. 
 
 En let wel. Er is wel degelijk 
sprake van een wij en een zij. 
Maar niet een wij zij langs 
religieuze of etnische lijnen 
zoals de extremisten die 
schetsen.  

Nee wij, dat zijn wij, die 
tolerantie, vrijheid, gelijkwaardigheid en democratie koesteren. Waarden waar je voor kunt 
kiezen. Waar je bij kunt horen. Ongeacht de god je aanbidt, ongeacht de kleur van je huid, 
ongeacht waar je wieg stond.  

En zij, dat zijn zij die onze vrijheid verachten, haar haten en haar willen bestrijden met 
geweld.  
 
Wij zijn met veel. En zij zijn met weinig. Maar dat is niet genoeg. Zij moeten kleiner worden. 
En wij groter, sterker, zelfbewuster en zelftberadener.  
 
Tussen alle ongerustheid en angst die we op dit moment voelen moeten we nu weer op zoek 
naar kracht. Naar zelfbewustzijn. En naar vastberadenheid. En die gaan we hervinden. Want 
onze zachte waarden van tolerantie, gelijkheid en vrijheid zijn in al haar kwetsbaarheid ook 
oersterk. Sterker dan de haat van extremisten. Sterker dan de kogels van terroristen. Dat 
weten wij. En dat weten zij. Die wetenschap maakt hen wanhopig en gewelddadig. En het 
maakt ons vastberaden de daders en handlangers te vinden en te straffen. En vastberaden 
om ons niet uit elkaar te laten spelen. Om trots te zijn op wie wij zijn en hoe wij leven. Om 
geen centimeter te wijken voor terreur. Samen zijn wij een. 
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Samen strijden voor onze waarden van tolerantie, vrijheid, 
gelijkwaardigheid en democratie 
 
Jan Sluiter, redactielid 

 
In Nederland en meer nog 
in België zijn er jongeren die 
zich aansluiten bij IS. De 
radicale Islam heeft voor 
sommige jongeren een 
aantrekkingskracht. Een 
complex van  religieuze, 
politieke en  sociale factoren  
kunnen er toe leiden dat 
jongeren vervreemden van 
de samenleving of 
radicaliseren. Het zijn altijd 
jongeren die op een grote 
afstand van de samenleving 
zijn komen te staan.  
 
Als jongeren, maar ook hun 
omgeving,  ervaren dat zij 
niet welkom zijn in de 
samenleving, niet 
gewaardeerd of 
geaccepteerd worden,  
geen kansen  krijgen om 
ergens bij te horen,  dan 
leidt dat tot frustraties en zal de afstand tot de samenleving groter worden. In individuele 
gevallen kan dit leiden tot radicalisering. De godsdienst, in vele gevallen de  (radicale) Islam, 
kan dan soms, naar het idee van de jongere,  een perspectief  bieden dat de samenleving de 
jongere niet geeft. 
 
Er moet ons als samenleving alles aan gelegen liggen om nieuwkomers en vooral de 
jongeren kansen te bieden en op te nemen in de samenleving. Ongelijke behandelingen bij 
sollicitaties of in andere situaties zijn dodelijk voor jongeren. We moeten niet uitsluiten maar 
insluiten. Nederland doet dat w.s. nog niet eens zo heel slecht, ondanks de verwerpelijke 
haat zaaiende campagnes van Wilders. Het kan veel beter maar er zijn vele inspanningen  
om jongeren bij de samenleving te betrekken en er zijn vele contacten vanuit instellingen, 
maatschappelijke initiatieven en de overheid met nieuwkomers. Dat moeten we koesteren en 
uitbouwen. Hoe meer contacten nieuwkomers hebben met de Nederlandse samenleving hoe 
beter het met hen zal gaan.  
 
Nu het terrorisme vanuit de radicale islam (IS) zicht richt op Europa verwachten wij dat onze 
Islamitisch landgenoten zich heel duidelijk uitspreken tegen de radicale islam. Dat ligt 
moeilijk bij een grote groep Nederlandse moslims omdat men dan het gevoel heeft dat men 
dan ook afstand neemt van de eigen religie en daarmede van de eigen leefwereld zonder dat 
daar een uitnodigende houding van de Nederlandse samenleving naar de moslims 
tegenover staat. Men wenst zich ook niet openlijk tegen de radicale Islam uitspreken omdat 
men dan denkt toe te geven dat men medeverantwoordelijk is voor de praktijken van de 
radicale Islam. 
Aboutaleb is heel duidelijk. Hij verwerpt openlijk de radicale Islam.  Aboutaleb zegt heel 
duidelijk dat als je je als moslim niet uitspreekt dat je dan de Islam juist besmet. De radiale 
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Islam is geen Islam. Maar dat moet wel heel duidelijk gezegd worden, zowel in het belang 
van de Islam als in het belang van de positie van de moslims in Nederland. 
 
In vele moslimlanden is er geen scheiding van kerk en staat of is er een veel grotere 
vervlechting tussen kerk en staat. De religie is daardoor voor vele moslims een meer 
omvattend geheel dan in Europa waar de religie of godsdienst, voor mensen die daarvoor 
kiezen, een van de aspecten is van het privédomein.  
 
De scheiding van kerk en staat in combinatie met waarden als die tolerantie, vrijheid, 
gelijkwaardigheid (van mannen en vrouwen) en democratie  zijn de kernwaarden van de 
westerse samenleving. De religies en godsdiensten in de westerse wereld verhouden zich 
relatief goed tot deze waarden en beseffen dat deze waarden leidend zijn. Die weg zal de 
Islam ook  (moeten) opgaan in Europa en hopelijk ook daarbuiten. Dat proces wordt 
waarschijnlijk versneld door het optreden van de radicale Islam. Een gunstig bijeffect. 
 
Nu de radiale Islam z’n intrede doet in Europa is het van nog groter belang dat we 
nieuwkomers, met name uit moslimlanden insluiten en niet uitsluiten. Daarmee voorkomen 
we dat de radicale Islam  een voedingsbodems vindt voor haar praktijken en houden we 
open contacten met (geïntegreerde) nieuwkomers die, als onze samenleving hen kansen 
biedt, bereid zullen zijn om bedreigingen te signaleren. 
 
Wanneer wij nieuwkomers insluiten en kansen bieden - wat natuurlijk ook een forse 
integratie-inzet van deze groepen zelf vereist en ook geëist kan worden - kan er samen 
opgetrokken worden tegen groeperingen als IS. Wanneer wij nieuwkomers uitsluiten bestaat 
de kans dat nieuwkomers gevoelig zijn groeperingen als IS maar ook  zelf een bedreiging 
kunnen worden voor de stabiliteit van onze samenleving.  
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Politiek in Amsterdam oost 
 

Uit de fractie 
 
Rebekka Tselms , fractielid deelraad Oost 
 
Nu het jaar 2015 er 
weer bijna op zit is 
het tijd om de 
Gebiedsplannen 
voor 2016 te 
finaliseren. 
Alhoewel, 
finaliseren is 
eigenlijk niet het 
goede woord. 
Omdat de situatie 
in de verschillende 
wijken op 
verschillende 
momenten in het 
jaar kan wijzigen, 
moeten ook de 
activiteiten van het 
stadsdeel daar 
tussentijds op 
kunnen inspringen. Ook daar houden we bij het opstellen van de Gebiedsplannen rekening 
mee. Maar de “gebiedscyclus”, het door het College opgelegde tijdpad om de plannen voor 
de verschillende wijken aan hen door te geven biedt ons ook een houvast om specifiek op 
deze thema’s in gesprek te gaan met onze buurtbewoners en andere belanghebbenden. 
 
Met verschillende gebiedsgroepjes zijn we daarom bezig onze ideeën voor Oost te toetsen 
bij deze mensen. Allereerst is er een enorm druk bezochte “open dag” geweest op het 
Stadsdeelkantoor, waar iedereen die dat wilde mee kon praten over de toekomst van Oost. 
Onderverdeeld in verschillende ruimtes was er de mogelijkheid om uitdagingen en 
oplossingen aan te dragen voor de vijf wijken van Oost: Indische Buurt, Oostelijk 
Havengebied, IJburg, Oud-Oost en de Watergraafsmeer. Vervolgens gaan we in kleinere 
groepjes langs in de verschillende wijken om de plannen te toetsen. Gezien de grote 
verschillen tussen de wijken zoeken we per buurt naar de juiste methode om dit te doen.  
 
In de Indische Buurt bijvoorbeeld, bestaat al een uitgebreid netwerk van bewoners en 
professionals die zich bezig houden met de verdeling van budgetten in de buurt en de 
monitoring daarvan. Door bij deze structuur aan te sluiten zijn we in gesprek gekomen met 
hen die dagelijks te maken hebben met de uitdagingen in die buurt. In verschillende 
themagroepjes konden de mensen hun ervaringen delen op bijvoorbeeld de gebieden van 
veiligheid, armoede of jongerenparticipatie.  
 
Als fractie hebben wij onze oren natuurlijk ook te luisteren gelegd bij onze 
buurtvertegenwoordigers in de Indische Buurt. En hoewel de indicatoren op het gebied van 
veiligheid de laatste jaren een verbeterende trend laten zien, blijkt dat onze leden nog veel 
overlast ervaren en zich nog lang niet altijd veilig voelen. Op het gebied van veiligheid zet de 
PvdA zich in deze buurt daarom de komende tijd extra in. Zo wordt er op ons initiatief begin 
2016 een “Veiligheidsschouw” georganiseerd, waarbij we samen met bewoners, ambtenaren 
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en de politie de meest onveilige plekken in de wijk gaan bekijken en deze zo snel als 
mogelijk aan gaan pakken. 
  
De Watergraafsmeer is een enorm diverse wijk. Om daar met verschillende 
bewonersgroepen in aanraking te komen is dus een andere aanpak nodig. Zo wonen er 
bijvoorbeeld veel ouderen die moeilijk naar een centrale bijeenkomst kunnen komen, maar 
die wel heel goed weten wat zij van hun buurt vinden. Om met deze mensen in contact te 
komen moesten we dus naar hen toe: door koffieochtenden te bezoeken in bijvoorbeeld 
Amsteldorp, waar veel ouderen wonen zijn we met hen in gesprek gegaan.  
 
En ook in de andere drie buurten gaan we zo veel mogelijk in gesprek met de bewoners, 
door gebiedsplatforms te bezoeken, speciale avonden te organiseren en aan te sluiten bij 
verschillende activiteiten waar bewoners samenkomen.  
  
In december zullen we de uiteindelijke gebiedsplannen dan bespreken in de 
Bestuurscommissie en na vaststelling in 2016 uit gaan voeren. Uiteraard zijn wij altijd erg 
geïnteresseerd in de prioriteiten die onze leden zien in de verschillende buurten. Mochten 
jullie dus ideeën hebben, laat het ons dan alsjeblieft weten! 
 
 
 

 De buurtvertegenwoordigers: een update 
 
Andrea Bartman, lid van het bestuur en redactie  
 
Een jaar geleden vroegen we PvdA-leden in Amsterdam Oost om buurtvertegenwoordiger te 
worden. Amsterdam Oost heeft maar liefst 31 buurten en de meeste hiervan hebben 
inmiddels een buurtvertegenwoordiger. Het afgelopen jaar waren zij de oren en ogen van 
hun buurt en hebben zij de PvdA-fractieleden geïnformeerd over wat er leeft en speelt in de 
wijk; informatie van grote waarde voor de fractie.  
 
Het was voor iedereen  wennen het afgelopen jaar. Zo gingen we ambitieus aan de slag met 
de app van de PvdA, de PvdApp. Een mooie tool om informatie over de buurten te delen. 
Maar ook helemaal nieuw. En zoals dat gaat met nieuwe dingen, ging de app gepaard met 
kinderziektes. Deze zijn inmiddels opgelost en via de PvdApp kunnen de 
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buurtvertegenwoordigers makkelijk en snel informatie over hun buurt delen met de fractie 
van de PvdA Amsterdam Oost.   
 
Naast het gebruik van de moderne techniek werden er op ouderwetse wijze ideeën 
uitgewisseld tijdens een bijeenkomst. Op 21 september kwamen de buurtvertegenwoordigers 
en PvdA bestuurs- en fractieleden voor het eerst met z’n allen bij elkaar in een oud 
schoolgebouw aan de Tugelaweg. Er werd kennis gemaakt, ideeën werden gedeeld en 
uitdagingen besproken. Bestuurslid Tom Leenders was erbij. Leenders: “Het was leuk te zien 
dat de ideeën over buurtvertegenwoordiging verschillend waren. Van het organiseren van 
een buurtdiner tot het bespreken van duurzaamheidsinitiatieven met woningcorporaties. Ook 
waren er wat kritische noten die goed werden ontvangen.”  
 
Hoe kijken de buurtvertegenwoordigers naar hun buurt? 
Tanja Oosterbaan, buurtvertegenwoordiger voor Betondorp, schreef een blog over haar 
ervaringen. Ze verdiepte zich als nieuwkomer in Betondorp snel in haar wijk en kreeg een 
stuk meer gevoel voor de buurt. “En dat komt omdat ik mee ben gaan doen”, schreef Tanja. 
Samen met de Studenten van de Stad en haar overburen maakte ze een fototentoonstelling 
van de mensen uit de straat. “Het gaf een mooi excuus om in gesprek te gaan. Daar heb ik 
heel veel gehoord, van hoog opgeleide jongeren in de buurt, van oude mensen vol verhalen, 
van zonderlinge mensen die eigenlijk niet zo zonderling bleken te zijn.” Betondorp is volgens 
Tanja een wijk middenin een transitie: veel sociale huurwoningen die leegkomen worden 
verkocht. Met jonge hoger opgeleide nieuwkomers, oudere mensen die er al heel lang 
wonen, kwetsbare mensen met slechte gezondheid en psychische klachten. Lage inkomens 
in combinatie met hip, jong en hoog opgeleid. Een interessante wijk dus, om je als 
buurtvertegenwoordiger in te verdiepen. En zo zijn alle 31 buurten op hun eigen manier 
interessant, met hun eigen kenmerken, cultuur en problemen.  
 
Via de buurtvertegenwoordigers komt kennis over deze verschillende buurten bij de 
fractieleden terecht, de essentie van de buurtvertegenwoordiging. Met deze kennis gaan zij 
vervolgens aan de slag. Zo werd het belang van een duidelijke rolverdeling onder de 
belanghebbenden bij de herontwikkeling van Ringdijk 44 aangekaart. Dit heeft de fractie 
duidelijk benoemd in de vergadering en is een belangrijke rol gaan spelen in de rest van het 
proces.  
 
Uit de Sumatraplantsoenbuurt hoorde de fractie dat er overlast was ontstaan. Dit hebben zij 
gemeld bij de gebiedsmanager van het stadsdeel, zodat het opgepakt kon worden door de 
juiste mensen. 
 
We hopen ook het komende jaar op een fijne en productieve samenwerking met de 
buurtvertegenwoordigers.  
 

 
 
Werk en wijkeconomie 
 
Thijs Reuten, lid dagelijks bestuur stadsdeel OOST 
 
In voorgaande edities van Roost heb ik u onder meer bijgepraat over de inspanningen van 
het stadsdeel en de PvdA fractie op het gebied van aanjagen van de bouwproductie, de 
broodnodige variatie in woningbouw en het belang van sport en bewegen. Deze keer iets 
over werk en economie. 
 
Een van de taken van het stadsdeel op het gebied van economie en werkgelegenheid is het 
zorgen voor goed functionerende winkelstraten en winkelgebieden. Ook het betrekken van 
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de vele in Oost gevestigde bedrijven, MKB en grotere organisaties bij onder meer het vinden 
van stageplekken voor jongeren is nog steeds een speerpunt. Tenslotte is het stadsdeel ook 
met kleine werkgelegenheids- projecten actief, vaak ook binnen programma's die in heel 
Amsterdam worden uitgerold.  
 
De afgelopen maanden zijn 
verschillende initiatieven 
genomen rond onze 
winkelgebieden. Een paar 
voorbeelden. De 
bestuurscommissie heeft zelf 
een avond geïnitieerd met 
ondernemers en bewoners van 
de Eerste van Swindenstraat. 
Samen is gekeken welke 
dingen je kunt doen om de 
straat aantrekkelijker te maken 
en hoe je 'm beter kunt laten 
aansluiten op de na vele jaren 
van inspanningen van 
gemeente en ondernemers 
goed lopende Javastraat. Daar 
gaan we het komend jaar mee 
aan de slag. Ook kleine 
verbeteringen in de openbare 
ruimte kunnen de straat aantrekkelijker maken. Een door ondernemers gewenste grote 
opknapbeurt staat helaas nog niet in de planning. Maar de winkeliers hebben wel de handen 
ineen geslagen en zijn een zogenaamde Biz geworden. Een bedrijven investeringszone. 
Dat biedt hen kansen en eigen budget om samen met de promotie-inspanningen en plannen 
van de ondernemers op de Dappermarkt een impuls aan het hele winkelgebied te geven.  
 
In de Eerste Oosterparkstraat (met tussen Wibautstraat en Oosterpark) is de dynamiek weer 
anders. De straat heeft ook nu al een aantal goede zaken en is met het Beukenplein om de 
hoek in potentie ook een prima buurtwinkelstraat. Maar het is niet de meest veelzijdige straat 
en de soms krappe openbare ruimte met veel obstakels is niet altijd even uitnodigend. De 
straat zal de komende jaren ongetwijfeld sterk gaan profiteren van de Amstelcampus en de 
vele studenten die daar dagelijks komen. Maar er moet ook wat gebeuren om de kansen die 
er zijn te verzilveren. Er staat een groot bouwproject van corporatie Stadgenoot op het punt 
van beginnen. En deze straat is wel aan de beurt voor een grootschalige herprofilering. Hoe 
de kansen van een herprofilering maximaal benut kunnen worden is de komende maanden 
in discussie bij het algemeen bestuur van Oost. Begin volgend jaar moet er een voorlopig 
ontwerp zijn en daarna volgt de uitvoering. 
 
Ook in andere winkelgebieden zijn straatmanagers van de gemeente actief en proberen we 
te kijken hoe we winkels en voorzieningen bijvoorbeeld meer kunnen concentreren. Ook met 
ondernemers en omwonenden van de IJburglaan en de Molukkenstraat zijn de afgelopen 
periode bijeenkomsten gehouden om te kijken wat er beter kan en wie wat kan doen.  
 
Behalve een goed ondernemersklimaat en aantrekkelijke en gevarieerde winkelgebieden 
stimuleren we ondernemers met een winkel maar ook de grotere bedrijven en organisaties in 
Oost om voor hun personeel en medewerkers ook nadrukkelijk naar mensen in Oost te 
kijken die hun kansen ook willen pakken.  
 
Iets waar ik me persoonlijk nog steeds veel zorgen over maak is dat veel jongeren moeite 
hebben om een stageplek te vinden en hun opleiding daardoor niet kunnen afronden of na 
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afloop van hun opleiding maar moeizaam aan het werk komen. Dat is slecht voor onze 
talenten en slecht voor de stad. Daar waar het een kwestie is van vraag en aanbod bij elkaar 
brengen kan de gemeente een handje helpen. Zo hoorde ik laatst de directeur van een groot 
bedrijf in Oost verzuchten dat het ook gewoon moeilijk is in Amsterdam om snel aan mensen 
met specifieke kwaliteiten en kennis te komen en hij dus noodgedwongen verder buiten de 
stad moet zoeken. Hij zou liever mensen uit de buurt aan zich binden. Kansen genoeg dus 
zou je zeggen. Met gerichte matching en het rechtstreeks benaderen van bedrijven wordt 
ook werk gemaakt van banen voor juist wat oudere Amsterdammers die ondanks de 
aantrekkende economie moeilijk weer aan de slag komen.   
 
Helaas heeft het niet kunnen vinden van een stageplek of eerste job voor veel jongeren niet 
zelden ook te maken met het feit dat nog niet alle bedrijven beseffen dat we iedereen nodig 
hebben en dat je het zonder de geweldige talenten van Amsterdammers met een (deels) 
niet-Nederlandse achtergrond gewoon niet meer redt vandaag en morgen. Er wordt veel 
talent onbenut gelaten door discriminatie op basis van een minder bekende achternaam. 
Onacceptabel en tegelijk ook moeilijk te bewijzen en te bestrijden. Ik blijf me hier met kracht 
tegen verzetten en zo nu en dan verdiep ik me in een individuele zaak om gericht te kunnen 
helpen of in ieder geval te begrijpen wat er fout loopt en dat ook bespreekbaar te maken.  
Daarnaast moeten we de goede voorbeelden in het zonnetje zetten en de alle jongens en 
meiden die het gewoon geweldig doen op school en in het hoger onderwijs naar voren 
blijven schuiven. Diverse hotels, supermarkten en kleinere en grotere ondernemers in Oost 
maken er weet ik een punt van juist kansen te bieden juist aan potentiële  medewerkers uit 
de buurt. Vaak omdat ze zelf ook in Oost wonen, er al jaren ondernemen en net als ik 
geloven dat een buurt waar echte verbinding en verbondenheid is - ook economisch - en 
waar iedereen die kan en wil meedoen die kans ook krijgt, een fijne en prettige buurt is om te 
wonen en te werken.   

 
Mocht u zelf ideeën hebben of suggesties hebben voor de winkelstraat bij u in de buurt of 
andere aanbevelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, ondernemen en 
discriminatie op de arbeidsmarkt dan hoop ik dat u mij mailt of aanspreekt in de buurt. 
 
Thijs Reuten  
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Amsterdam 
 

 

Amsterdam in het rood 
 
Tom Leenders, bestuurslid PvdA, afdeling Oost 
 
De groeiende stroom van buitenlands kapitaal op zoek naar goede rendementen in de 
Amsterdamse woningmarkt stuwt de prijzen op, met alle gevolgen van dien. Die gevolgen 
storen mij en vragen om actie. 
 

 

  2014      2004 
 
Woningwaarde in euro / m2 
Bron: http://maps.amsterdam.nl/woningwaarde/ 
 
EEN groeiend gat tussen arm en rijk1 in Amsterdam en voorzieningen die onder druk komen 
te staan, laten mij niet koud. Saskia Sassen2 (Hoogleraar Sociologie – LSE / Universiteit 
Chicago) waarschuwde er in mei van dit jaar al voor tijdens ‘De staat van de stad #3’. 
Financialisering van de woningvoorraad zorgt voor ongelijkheid en ruimtelijke segregatie 
aldus Sassen. Steden met een grote mate van ongelijkheid functioneren niet en zijn 
simpelweg niet prettig om te zijn of te komen. Het kan toch niet zo zijn dat Amsterdam die 
kant op gaat. Daarom fietste ik  op een  donderdag in september naar het Volkshotel voor 
een college met Zef Hemel (Bijzonder Hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken - UvA) en 
Ewald Engelen (Hoogleraar Financiële Geografie – UvA) georganiseerd door Ruimtevolk. 
Het was druk. Waar ik een verhaal verwachte over de merkbare gevolgen van prijsopdrijvend 
buitenlands kapitaal in de Amsterdamse vastgoedmarkt, werden het conflicterende colleges 
over de onontkoombaarheid van globalisering (Hemel) en de macht van het grootkapitaal 
voor steden (Engelen). Interessant, maar verhalen met verschillende toonhoogte. 
 

                                                           
1 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/05/arm-en-rijk-steeds-verder-uit-elkaar-in-europese-
hoofdsteden/ 
 
2 Haar recente boek: Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy (2014) gaat huer 
verder op in. 
 

http://maps.amsterdam.nl/woningwaarde/
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/05/arm-en-rijk-steeds-verder-uit-elkaar-in-europese-hoofdsteden/
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/05/arm-en-rijk-steeds-verder-uit-elkaar-in-europese-hoofdsteden/
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Nu besef ik me heel goed dat er 
niet ‘een’ vastgoedmarkt is in 
Amsterdam en ook dat er niet te 
spreken valt over ‘het buitenlands 
kapitaal’. De ontwikkeling die ik 
zie en waarvan ik vind dat we die 
scherp in de gaten moeten 
houden, zijn de buitenlandse 
beleggingen in de Amsterdamse 
woningmarkt. Zowel 
(voornamelijk) Brits private equity 
in het centrum, als het opkopen 
van aantrekkelijke 
vastgoedportefeuilles van de 
woningcorporaties door 
beleggers3.  
Hoewel de verhalen van Hemel 
en Engelen een brede insteek 
hadden en niet specifiek ingingen 
op de gevolgen van buitenlandse 
kapitaal voor de Amsterdamse 
woningmarkt, heb ik er wel een 
aantal lessen uit gehaald.  
 
Winst voor de stad? 
Buitenlands kapitaal in de Amsterdamse vastgoedmarkt is voornamelijk rendements- en 
waarde zoekend vermogen. De vraag is wat deze geldstroom daadwerkelijk bijdraagt aan de 
echte Amsterdamse economie van alledag en daarmee aan de stad? Waarschijnlijk weinig. 
De recente film ‘Boom Bust Boom’ laat dat mooi zien. De film, een ‘must see’, is een 
coproductie van Terry Jones (Monty Python) en Theo Kocken (Hoogleraar Economie en 
Bedrijfskunde – VU) over waarom wij mensen van de ene naar de andere crisis hobbelen. 
Dat gebeurt als de financiële markt niet meer bijdraagt aan de echte economie maar 
rendement met rendement maakt. 
 
Stijgende vastgoedprijzen zijn mooi voor eigenaren die speculeren en rendement pakken, 
maar de organisaties die het rendement wegschrijven, dragen vaak weinig bij aan de echte, 
dagelijkse Amsterdamse economie. Zowel Hemel als Engelen benadrukten daarmee het 
bijzonder grote belang van erfpacht voor de stad, waardoor de stad als geheel meeprofiteert 
van stijgende vastgoedwaarde en ruimtelijke invloed heeft. Dat staat nu serieus op de 
helling. 
 
Natuurlijk is het huidige erfpachtsysteem niet perfect, maar het afschaffen ervan (naar 
eeuwigdurend) zoals het huidige college van B&W voor ogen heeft, is radicaal en kortzichtig.  
De stad heeft minder invloed op wat er met de grond gebeurt en profiteert niet mee met 
stijgende vastgoedwaarde. Daarnaast zal het inflatie van activa verder stimuleren. Ofwel, 
door het afschaffen van de erfpacht, stijgen de prijzen verder en profiteert de stad 
proportioneel nog minder.  
 
 
 
 

                                                           
3 http://www.capitalvalue.nl/nl/nieuws/buitenlandse-interesse-voor-nederlandse-huurwoningen-
verder-toegenomen?news_id=252 

 

http://www.capitalvalue.nl/nl/nieuws/buitenlandse-interesse-voor-nederlandse-huurwoningen-verder-toegenomen?news_id=252
http://www.capitalvalue.nl/nl/nieuws/buitenlandse-interesse-voor-nederlandse-huurwoningen-verder-toegenomen?news_id=252
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Een oproep! 

De impact van buitenlands vermogen op stijgende vastgoedprijzen in Amsterdam is complex. 
Aan de ene kant is het onwenselijk in delen van de woningmarkt. Het leidt tot tweedeling 
wanneer bijvoorbeeld Stadgenoot een groot deel van de Derde Oosterparkstraat als 
‘complex’ verkoopt aan een Britse belegger, waarbij zittende huurders vaak moeten 
vertrekken 4. 
Aan de andere kant zijn de praktisch failliete kantooreigenaren met incourant vastgoed maar 
wat blij wanneer er nieuw geld beschikbaar komt. Transformatie van kantoren of het in 
beperkte mate opnieuw bestemmen van cultuur- of industrieel erfgoed is mogelijk door nieuw 
en buitenlands kapitaal. Ofwel, de stad heeft buitenlands kapitaal nodig, maar we moeten 
daar oplettend mee omgaan.  
De huidige, door de eeuwen heen opgebouwde stad die voor iedereen toegankelijk is, wordt 
in rap tempo minder vanzelfsprekend. Zorgvuldig omgaan met de stad die mij dierbaar is, 
vraagt om genuanceerd beleid en weloverwogen beslissingen. Radicale en ondoordachte 
plannen van het huidige college, zoals het afschaffen (eeuwigdurend maken) van de 
erfpacht, passen daar niet bij. Een erfpachtstelstel dat rekening houdt met de huidige 
ontwikkelingen wel. Kortom, er is zowel degelijke als innovatieve denk- en doe kracht nodig. 
Bijvoorbeeld speculatie tegengaan door deze geldstromen, die ook kansen bieden, te 
koppelen aan de echte economie zoals verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. 
Dat is mijn oproep aan ons progressieve sociaaldemocraten! We zijn het aan onze stand 
verplicht om samen met een verhaal en actie te komen die beter anticipeert op wat de stad 
nodig heeft en Amsterdammers van ons vragen.  
Een verhaal dat slim anticipeert op de steeds groter wordende rol van steden, van netwerken 
en concentratie in die steden (Hemel). En een verhaal waarin de stad een belangrijke rol 
speelt in de duurzame en emanciperende economie van de toekomst. 
 
Tom Leenders 
 
Tom zit in de werkgroep Stedelijke Ontwikkeling Amsterdam en de landelijke werkgroep 
Volkshuisvesting. Hij heeft 7 jaar in de stedelijke ontwikkeling gewerkt als onderzoeker, 
projectleider en beleidsadviseur en werkt op dit moment als senior adviseur voor het 
Ministerie van OC & W. 

 
                                                           
4 “Zo worden er steeds minder woningen aan zittende huurders verkocht, ondanks de wettelijk 

toegestane  korting van maximaal 10 procent. In 2009 ging nog zo’n 15 procent van de verkochte 

corporatiewoningen in Amsterdam naar zittende huurders. Afgelopen jaar was dat bij een 
corporatie als Eigen Haard nog slechts 8 procent (23 van de 300) en bij Ymere maar zo’n 3 procent 
(ongeveer 20 van 600). Dat komt natuurlijk door die enorme woonlastensprong voor huurders als 
ze hun woning kopen. “Het verschil is gewoon te groot. Wij kwamen op bijna drie keer zoveel uit”, 
zegt Rutger Burgers, bewoner van het GWL-terrein die een koopaanbod kreeg van Ymere.” –Bron: 
http://www.nul20.nl/issue62/3vdp_1  

http://www.nul20.nl/issue62/3vdp_1
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Strijdbaar feminisme 
 
Attiya Gamri, Voorzitter Vrouwen 

in de PvdA  

 

In 2003 liep ik heel trots naar mijn 
zieke vader die terminaal ziek was, 
om hem te vertellen dat de 
kandidaatstellingscommissie voor 
de Provinciale Staten verkiezingen 
mij heel hoog op de lijst had 
geplaatst. En dat het vrijwel zeker 
was dat ik na de verkiezingen in de 
Provinciale Staten van Overijssel 
zou komen. De reactie van mijn 
vader vergeet ik nooit meer. Hij 
lachte even en zei: ‘vraag de PvdA 
je broer op de lijst te zetten want 
vrouwen en politiek, dat gaat echt 
niet.’  
 
Vastgeroeste beelden en ideeën veranderen is moeilijk, maar zeker niet onmogelijk. Dat 
laatste heeft het feminisme (vermoedelijk de invloedrijkste emancipatiestrijd in de 
geschiedenis) bewezen. De dames en heren die ook voor mij de barricades opgingen en 
streden, hebben de positie van de vrouw in Nederland honderd stappen vooruit gebracht. 
Vrouwen werken, studeren (tegenwoordig zijn ze hoger opgeleid dan mannen), abortus werd 
gelegaliseerd en er is anticonceptie. 
 
Toch is een strijdbaar feminisme ook vandaag nog noodzakelijk. Na mijn aantreden als 
voorzitter van Vrouwen in de PvdA, stelden veel partijgenoten mij de vraag of er nog wel 
behoefte is aan een vrouwenbeweging binnen de partij. Ik zou die vragenstellers willen 
uitdagen. Duik eens in de enorme stapel rapporten die dat aantonen-en ik noem hier maar 
een paar voorbeelden: 
 
Een op de twintig meisjes – en ik spreek hier over minderjarige meisjes – is wel eens 
gedwongen tot seks. Er zijn ieder jaar ongeveer 200.000 mensen in ons land slachtoffer van 
huiselijk geweld. Lichamelijk geweld of seksueel geweld. Zestig procent van die slachtoffers 
is vrouw. Er zijn naar schatting elk jaar honderden Nederlandse meiden met een niet-
Westerse achtergrond die uitgehuwelijkt worden. Jonge vrouwen, die tegen hun zin in 
moeten trouwen, in ons eigen land. 
 
Moeten wij hen aan hun lot overlaten? Gewoon maar hopen dat er in haar gemeente een 
bevlogen wethouder rondloopt die zich om haar lot bekommert? Nee. Dat zou lui en 
gemakkelijk zijn. Ik wil deze belangrijke zaken niet aan toeval of geluk over laten. Ik zie maar 
één optie, voel maar één ambitie en dat is de bokshandschoen aantrekken en in navolging 
van de Rooie Vrouwen knokken voor de vrijheid, veiligheid en kansen van deze vrouwen en 
meisjes. 
 
Onze partij was altijd agendabepalend waar het de inzet voor de positie van vrouwen betreft. 
Maar we zijn te veel achterover gaan leunen... Tijd voor verandering dus. Voor ouderwets 
activisme. Voor een gezamenlijke inzet voor betere omstandigheden, eerlijkere kansen en 
meer perspectief voor (kwetsbare) vrouwen. 
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Onze partij wedijvert voor een evenredige man-vrouw-vertegenwoordiging op 
kandidatenlijsten. Daar ben ik trots op. Maar ook intern kan er nog een hoop beter. Ik 
onderstreep vooral mijn ambitie om als voorzitter van ViP te ijveren voor vrouwen op 
topposities binnen de eigen gelederen. Dat vraagt om een interne cultuur die uitnodigend is 
én vrouwen die bereid zijn zich te kandideren. Fracties waar slechts een of twee vrouwen 

inzitten, colleges 
met enkel mannen 
aan boord, het is 
beschamend dat de 
overheid, die zelf 
de mond vol heeft 
van quota en 
diversiteitsbeleid 
richting 
bijvoorbeeld het 
bedrijfsleven, zelf 
dit miserabele 
voorbeeld nog 
geeft. 
 
 
 
Mochten er lezers 
zijn die na 
bovenstaand 
betoog nog steeds 
twijfelen over de 

noodzaak van een sterke vrouwenbeweging binnen de PvdA, dan nodig ik hen uit de 
essentie van internationale solidariteit nog eens onder de loep te nemen. Op veel, veel meer 
plekken op de wereld dan ons lief is, delven vrouwen en meisjes het onderspit. In het ene 
land wordt hen autorijden verboden, in het andere land zijn kindhuwelijken nog legaal. Van 
vreselijke groepsverkrachtingen in India tot eerwraak elders. Solidariteit met vrouwen in 
andere delen van de wereld dient weer een prominente plek te krijgen in ons buitenlands 
beleid. 
 
Genoeg thema’s, kortom, waar vrouwen en mannen binnen de PvdA strijdlust bij moeten 
voelen. Er is genoeg werk te verzetten intern, extern en internationaal. 
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Guillaumine Nelom wil de wereld mooier maken. 
 
Guillaumine Nelom,  is winnares van de Grand Gala du Bar-PvdA, categorie Cultuur. 
 
Ik ben een 
wereldverbeteraar! 
Omdat ik de wereld 
mooier wil maken, 
ben ik de actieve 
politiek ingegaan. 
 
 “KAN NIET” bestaat 
niet”  zegt  Lodewijk 
Asscher altijd vol 
overtuiging. 
En Asscher rust niet 
voordat hij het 
probleem snapt en 
heeft opgelost.  
 
Deze aanpak heeft 
mij enorm 
geïnspireerd en met 
deze boodschap ben 
ook ik tussen 2006 en 
2010 de actieve politiek ingegaan. Ik heb mij als politica altijd ingezet voor het verbeteren 
van onderwijskansen voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties in stadsdeel 
(voorheen Zeeburg) Oost. 
In de politiek heb ik het verschil willen maken door het besef dat Gelijke Onderwijskansen 
niet voor alle kinderen een vanzelfsprekendheid zijn. Mijn ambitie  om gelijke kansen voor 
ieder kind mogelijk te maken heeft geresulteerd in een aantal concrete voorstellen: 
bijvoorbeeld voldoende en kwalitatief goed voorschool aanbod voor jonge kinderen, aanpak 
schooluitval (opzetten kwalitatief goede huiswerkbegeleiding), aanpak segregatie in het 
onderwijs. Daarnaast heb ik mij ook ingezet voor voldoende en toegankelijke relevante 
voorzieningen voor senioren. 
Ik ben door partijgenoten uit afdeling Oost genomineerd voor de eerste Grand Gala du Bar-
PvdA, in de categorie Cultuur. Ik ben als winnares uit de bus gekomen en wil allen die mij 
hebben gesteund hartelijk bedanken. Ik ben verrast, voelde mij heel vereerd door deze 
nominatie en de keuze van de jury. Door de jury werd ik geroemd voor mijn grote 
betrokkenheid en bevlogenheid bij kwetsbare groepen (kinderen en ouderen). 
Als kind uit een arbeidersgezin heb ik de kans gekregen te kunnen studeren dankzij de 
PvdA. Daarmee ben ik dus ook een product van het Verheffingsideaal, één van de 
beginselen van de PvdA. En mijn grote passie iets terug te doen voor de samenleving is 
hierop gebaseerd.  
“Goed onderwijs doorbreekt de cirkel van armoede.” Daarom help ik kinderen via donaties 
wereldwijd aan een beter toekomst. Vanuit onze sociaal democratische beginselen hebben 
wij als PvdA de opgave “goed onderwijs’’ voor ieder kind te realiseren om vervolgens hun 
carrièreloopbaan in de samenleving te verbeteren. Bijvoorbeeld het opzetten van vormen 
van voorscholen in asielzoekerscentra zou een mooie taakstelling van de PvdA-politici 
kunnen zijn.  
  

Voorschoolse opvang  Brokopondo, republiek Suriname 
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PvdA landelijk 
 
 

Verslag Politieke Ledenraad 19 september 2015 
 
Godfried Leo, congresafgevaardigde 
 
Zaterdag 19 september was het weer tijd voor de tweede Politieke Ledenraad van dit jaar in 
de Jaarbeurs te Utrecht, traditioneel gehouden op de eerste zaterdag na Prinsjesdag. Voor 
de afdeling Oost werden de honneurs waargenomen door afgevaardigden Peter de Jong en 
boven getekende. Hanna 
Luden was - als derde 
afgevaardigde-  helaas 
verhinderd. De goed 
bezochte bijeenkomst 
stond in het teken van de 
thema’s 
werkgelegenheid en de 
verzorgingsstaat, 
geïnspireerd op de 
herijkte 
sociaaldemocratische 
politiek zoals verwoord in 
het rapport ‘Politiek van 
Waarde’. Ook de recente 
vluchtelingenproblematie
k en de op Prinsjesdag 
gepresenteerde plannen 
en cijfertjes van het 
kabinet kwamen aan 
bod.  
 
Partijleider Diederik Samson benadrukte in zijn openingsspeech dat het gevoerde beleid van 
de afgelopen drie jaar zijn vruchten begint af te werpen en het komende anderhalf jaar zal 
worden voortgezet. Verder pleitte hij voor een solidaire en structurele aanpak van de opvang 
voor vluchtelingen, zowel in Europees verband als op lokaal niveau  
www.youtube.com/watch?v=Uq_lqi02DfY. 
Vervolgens was het de beurt aan Jeroen Dijsselbloem, als minister van Financiën de 
aangewezen man om de begroting toe te lichten. Zijn algemene boodschap was dat nu het 
economische tij keert, ook de minder bedeelde groepen in de samenleving hiervan 
meeprofiteren. 
 
Na een korte pauze begaven de leden zich naar de discussie in deelsessies rondom de 
hoofdthema’s van deze ledenraad. In vijf aparte zaaltjes werd gesproken over 
achtereenvolgens: de mogelijkheden van een basisinkomen; een sociaaldemocratische 
standaard in de zorg; zeggenschap op het werk, in de wijk, en in de zorg; goed werk voor 
mensen met en zonder beperking en tenslotte het creëren van duurzame werkgelegenheid 
voor jong en oud. Ook de Amsterdamse afgevaardigden leverden hun bijdrage, zowel in de 
discussies als op het laatste programmaonderdeel, de behandeling van de ingediende 
moties. Op basis van een begin september gehouden ledenpanel en aansluitende 
ledenbijeenkomst hadden de afdelingen gezamenlijk vijf moties ingediend. Twee moties 
 - ‘Goed werk’ en ‘Vluchtelingen; wie A zegt moet ook B zeggen’ - werden overgenomen door 
het partijbestuur. Peter de Jong ondersteunde de vluchtelingenmotie  met een vlammend 
betoog. Twee andere moties - ‘Basisinkomen’ en -‘Huurdersleningen voor huisaanpassing’- 

http://www.youtube.com/watch?v=Uq_lqi02DfY
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zijn aangehouden voor nader overleg. Slechts één motie -‘Behoud van buurtvoorzieningen 
na sluiten van verzorgingstehuizen’- werd helaas per stemming verworpen. Al met al een 
goed resultaat en na de afsluiting door partijvoorzitter Hans Spekman konden we terugkijken 
op een geslaagde middag.  
 
Nieuwe ontwikkelingen in de digitale directe ledendemocratie 
Na de aanname van de resolutie ‘Ledendemocratie’ op het Congres van afgelopen januari, 
komt de ontwikkeling van een meer directe ledendemocratie en ledenparticipatie op stoom. 
 

 
 Naast de PvdApp van Simon Deurloo en het goed draaiende ledenpanel is er sinds kort de 
webstek www.politiekeledenraad.nl. Hierop kunnen (Amsterdamse) PvdA-leden en overige 
geïnteresseerden een bijdrage leveren aan de politieke discussie of lezen over de 
onderwerpen die in de ledenraad aan bod komen. Ook de resultaten van het laatste 
ledenpanel en de ingediende moties zijn hier te vinden, www.politiekeledenraad.nl/rapport-
resultaten-ledenpanel-pvda-amsterdam-voorbereiding-politieke-ledenraad-19-09-15 en 
www.politiekeledenraad.nl/moties-en-pre-adviezen. De volgende Politieke Ledenraad is op 
zaterdag 14 november met als thema’s Duurzaamheid, Internationaal en  overige actuele 
kwesties. Vóór dit tijdstip wordt er weer een ledenpanel gehouden en een ledenbijeenkomst 
waarvan locatie en datum nog worden bekendgemaakt.  
 
One (wo)man, one vote, komt allen! 
 
  

file:///C:/Users/JanSiny/Documents/PvdA%20ROOST/Roost%20juni%202015/www.politiekeledenraad.nl
file:///E:/PvdA/www.politiekeledenraad.nl/rapport-resultaten-ledenpanel-pvda-amsterdam-voorbereiding-politieke-ledenraad-19-09-15
file:///E:/PvdA/www.politiekeledenraad.nl/rapport-resultaten-ledenpanel-pvda-amsterdam-voorbereiding-politieke-ledenraad-19-09-15
file:///C:/Users/JanSiny/Documents/PvdA%20ROOST/Roost%20juni%202015/www.politiekeledenraad.nl/moties-en-pre-adviezen


 
PvdA Amsterdam Oost                                             november  2015                                              pagina   29 

 

 
 
Het Ombudsteam van de PvdA Amsterdam Oost bestaat uit vrijwilligers. De Teamleden zijn: 
Marlanda Coco, Mieke Keuning, Simon Deurloo, Susan Hamaker, Jan Achterbergh, Gritta 
Nottelman en Eduard van Regteren Altena. 
 
Op de eerste woensdagmiddag van de maand is er tussen 16:00 en 17:00 altijd spreekuur, 
op het Stadsdeelkantoor Oranje-Vrijstaatplein 2. Op de tweede woensdag van de maand van 
14:00 tot 16:00 in het Willem Dreeshuis Hugo de Vrieslaan 65 en op op de derde donderdag 
van de maand van 19.00 tot 20.00 in het Stadsdeelhuis. 
 
Donderdag 19 november Stadsdeelhuis 19.00 tot 20.00 
Woensdag 9 december Willem Dreeshuis 14:00 tot 16:00 
Woensdag 13 januari 2016 Willem Dreeshuis 14:00 tot 16:00 
 
 
U kunt ook telefonisch of per e-mail het ombudsteam bereiken voor nadere informatie en/of 
een afspraak. Het team is te bereiken onder: Tel.:020 2044529 of per mail: 
ombudsteam@postlijst.nl  
 
 
 
 

mailto:ombudsteam@postlijst.nl
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Kleur op de wangen 

 sociaal democratisch  resultaten 

  

1. Economie groei zet versneld door in 2015. 
2. Door goed financieel en economisch beleid - waaronder helaas de 

noodzakelijke bezuinigingen - kunnen burgers nu profiteren van de 
economische groei: belastingverlichtingen en tegemoetkomingen. 

3. Werkeloosheid daalt en er ontstaat weer banengroei. 
4. Belastinghervormingen met gunstige effecten voor lage inkomens 
5. De woning markt herstelt zich. Meer woningen gekocht en verkocht. 
6. Hervorming van het hypotheekrenteaftreksysteem dat hogere inkomens 

bevoordeelde. 
7. Uitvoering kinderpardon. 
8. Een buitenschuld verblijfsvergunning voor mensen die wel terug willen 

maar niet kunnen. 
9. Terugdraaiing bezuinigingen op financiering rechtsbijstand voor 

asieladvocaten.  
10. Invoering strengste bonuswetgeving van Europa. 
11. Topinkomens begrensd: Wet Normering Topinkomens. 
12. Alle inkomens uit belastinggeld onder de Wet Normering Topinkomens 
13. Lagere inkomens worden ontzien, hogere inkomens dragen bij. 
14. Alleenstaande ouders-minimum gaan er meer dan tien procent op vooruit! 
15. Uitkeringen en de AOW stijgen mee met de inflatie. 
16. Bijstandsgerechtigden gaan gemiddeld evenveel vooruit als werkenden. 
17. Einde van de nullijn voor ambtenaren! 
18. Veel  extra geld voor armoedebestrijding. 
19. 1200 miljoen voor banenplannen in diverse sectoren 
20. Regeling gelijk loon voor gelijk werk in Nederland en in Europa 
21. 125.000 extra banen voor mensen met een beperking. 
22. Wetgeving voor meer kansen op een vaste baan. 
23. Doorstroming bij sociale huurwoningen door  aanpak scheef wonen. 
24. Mega-operatie: organisatie van de zorg in de buurt. De mens centraal. 
25. Sociaal leenstelsel met zeer redelijke afbetaling naar draagkracht. 

26. Er komen 3000 extra leraren 

27. 689 miljoen voor lerarensalarissen, vermindering werkdruk en scholing 
28. Terugdraaiing  bezuinigingen op het passend onderwijs. 
29. Langjarig energieakkoord dat tevens15.000 banen creëert  
30. In 2020 komt veertien procent van de energie uit duurzame bronnen. 
31. Kolencentrales worden gesloten en er komen windparken op zee. 
32. Decentrale opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd.  
33. Burgers  krijgen belastingkorting voor zonnepanelen en windmolens. 
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