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Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 
 

Redactie 

 

Op 18 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale staten en voor het algemeen 

bestuur van de Waterschappen. De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale staten 

bepaalt vervolgens de zetelverdeling in de Eerste Kamer. En dat heeft grote invloed op de 

landelijke politiek. De samenstelling van de Eerste kamer is immers van grote invloed op het 

functioneren van het huidige kabinet. 
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Daarom besteedt ROOST veel aandacht aan deze verkiezingen. 

 

De landelijke verkiezingen van 12 september 2012 leverden een grote winst op voor de VVD 

(41 zetels) en de PvdA ( 38 zetels). De PvdA had een realistische campagne gevoerd: 

“harde ingrepen zijn nodig maar we doen het verantwoord,  “sociaal door de crisis”. Deze 

benadering werd beloond. 

 

Nederland bevond zich midden in de crisis en voorgaande kabinetten hadden - heel 

verwijtbaar - de belangrijkste problemen niet aangepakt.  Een nieuwe, jonge, getalenteerde 

en resultaatgerichte generatie politici, met name ook uit de PvdA, pakten de 

verantwoordelijkheid om Nederland uit de crisis te halen. Een andere regeringssamenstelling 

was ook nauwelijks mogelijk gezien de verkiezingsuitslag. Men koos voor een nieuwe en 

gedurfde aanpak: niet een half jaar formeren en bakkeleien maar aanpakken! Problemen 

lossen we tijdens de rit wel samen op. De formatie duurde 2 maanden. Een misschien 

risicovolle maar verfrissende aanpak.  

 

De inzet van de PvdA  was: hervormingen en bezuinigingen zijn echt nodig. Te lang heeft de 

politiek, tot schade van Nederland, niet gedaan wat ze moesten doen.  Wij gaan doen wat 

echt nodig is, maar we doen het op een zo sociaal mogelijke wijze: sociaal  door de crisis! 

 

Nu, na 2,5 jaar, kunnen we overzien wat dit heeft opgeleverd. De belangrijkste, harde 

ingrepen en hervormingen zijn gedaan. De crisis was taaier dan gedacht maar Nederland 

komt nu sterker uit de crisis. Het kabinet heeft zich niet gesloten opgesteld en heeft de 

hervormingen kunnen doorvoeren met ondersteuning van D’66, de Christen Unie en SGP. 

De problemen die dit opleverde werden steeds opgelost al kwam dat niet altijd heel flitsend 

en vertrouwenwekkend over.  Kranten stonden er steeds bol van dat het kabinet wel zou 

vallen. Dat gebeurde niet.  Een waar kunststukje dat bewondering verdient. 
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Het besluit om te regeren in deze moeilijke tijd  lijkt, gezien de peilingen, electoraal nog niet 

tot succes te leiden. Dat is eigenlijk vreemd.  Misschien blijft beloning nog uit omdat  

economische stagnatie en bezuinigingen - leidend tot baan en/of  inkomensverlies en 

onzekerheid -  heel veel pijn doen, ook al doe je het zo zorgvuldig en sociaal mogelijk. 

Daarnaast spelen een aantal oppositiepartijen  populistisch, vrijblijvend en opportunistisch in 

op de problemen zoals die door burgers wordt ervaren.  

 

In deze situatie is het belangrijk om scherp te beoordelen wat de inzet van de  PvdA in dit 

kabinet oplevert. Was en is het, gezien vanuit sociaal democratisch oogpunt, de moeite 

waard om te regeren?  In deze Roost laten we heel concreet en duidelijk zien wat de 

sociaaldemocratische resultaten zijn van dit kabinet . U kunt hierover zelf oordelen. 

   

Wat ons betreft is de beoordeling positief.  Er is alle reden om voluit achter het PvdA-

smaldeel in het kabinet te staan. Er is niet zonder succes een inzet gepleegd die past bij een 

partij als de PvdA.  Er zijn vele maatregelen genomen om de negatieve effecten van de crisis 

te spreiden, de lagere inkomensgroepen te ontzien en tegemoet gekomen. Hogere inkomens 

dragen meer bij. Het uitgangspunt van eerlijk delen is heel duidelijk zichtbaar. 

 

Naast een presentatie van de - sociaal democratische - resultaten van dit kabinet zijn er in 

deze ROOST bijdragen van landelijke, provinciale, gemeentelijke en deel-gemeentelijke 

politici. En natuurlijk  zijn er berichten en bijdragen uit de afdeling, de fractie en het dagelijks 

bestuur van de bestuurscommissie. Kortom, o.i. een interessante politieke ROOST. 

 

 

 

De resultaten mogen er zijn 

Roos Vermeij, 2e kamer fractie PvdA 

 

Politiek is een kwestie van doorzetten en 

kleine stappen. En doordat die stappen klein 

zijn, vergeten we soms bijna waar die stappen 

toe leiden. Bijna. Want de stappen die nu 

gezet worden zijn cruciaal. Als samenleving 

staan we op een kruispunt: doorgaan op de 

ooit ingeslagen neoliberale weg, de markt 

leidend laten zijn, de tweedeling groter later 

worden en de publieke sector van ons laten 

vervreemden. Of dit niet als een 

vanzelfsprekendheid beschouwen, als 

maatschappij zelf bepalen wat van waarde is, 

de publieke sector terugveroveren en de 

excessen van marktwerking aanpakken. 

 

En meteen een waarschuwing: wij zijn politici 

en het is ook nog eens campagnetijd, dus zullen wij niet nalaten u uit te leggen wat onze 

partij de PvdA de afgelopen jaren voor elkaar heeft gekregen in dit kabinet. En wat we de 

komende jaren nog van plan zijn. Kleine en grotere stappen. Niet voldoende om het tij 
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definitief te keren, maar de stroomrichting wordt wel verlegd. Woningcorporaties moeten 

weer terug naar hun kerntaak en de wijkverpleegkundige wordt weer de spil voor de zorg in 

de wijk in plaats van bureaucratische instanties. Geen stop-watch-zorg meer dus. Zo maak je 

het werk voor die verpleegkundige weer meer waardevol. Schoonmakers bij de overheid 

komen weer gewoon in dienst bij het Rijk en worden niet meer door de gangen gejaagd 

omdat ze maar 1 minuut per zaal krijgen om hun werk te doen. En met de nieuwe wet over 

de topinkomens wordt een ministerssalaris het maximum. Zo weren we de mensen die 

vooral veel geld willen verdienen in onze publieke sector. Belangrijke, eerste stappen om te 

zorgen dat onze publieke sector weer echt van ons allemaal wordt. En fatsoenlijk werk dat 

voldoening geeft de norm.  

 

Onverantwoordelijk gedrag van de financiële sector heeft overheden en mensen veel gekost. 

Jeroen Dijsselbloem heeft in Europa geknokt voor de Bankenunie zodat belastingbetalers 

niet meer hoeven te bloeden voor banken die omvallen. En daarom dwingen we banken nu 

ook om hogere kapitaalbuffers aan te houden voor zware tijden. En met de strengste 

bonuswetgeving van Europa dwingen we de sector om hun beloningen te normaliseren. Dat 

is niet om bankiers te pesten. Dat is omdat die perverse prikkels ten grondslag lagen aan de 

financiële crisis. En om te voorkomen dat de private equity sprinkhanen van het kapitalisme 

kinderopvanginstellingen of onze mediabedrijven in de toekomst nog kunnen leegvreten, 

hebben wij onlangs nieuwe wetgeving aangekondigd die ook die excessen moet tegengaan. 

 

En toegegeven: als we alleen hadden geregeerd hadden we het sneller en forser gedaan: 

maar dit kabinet zorgt voor een eerlijkere inkomensverdeling. Hogere inkomens leveren een 

extra bijdrage via de belastingen, terwijl lagere inkomens juist wat minder gaan betalen. 

Alleenstaande ouders met een minimumloon gaan er dit jaar zo’n 10% op vooruit. En 

pensioenpremies boven een ton worden niet langer fiscaal gesubsidieerd. Om ook de 

vermogensbelasting rechtvaardiger te maken wordt die in het nieuwe belastingstelsel 

afhankelijk van het rendement dat je maakt met je vermogen. Zo belast je de grote 

vermogens veel zwaarder. 

 

Daarmee laat je de tweedeling in de maatschappij niet in één keer verdwijnen. En maak je 

geen definitief einde aan de doorgeschoten commercialisering van onze maatschappij. Maar 

je zegt wel: tot hier en niet verder. De keuzes die nu voorliggen hebben namelijk 

verstrekkende gevolgen. Partijen als het CDA en D66 hoor je al weer pleiten voor be  

zuinigingen in de sociale zekerheid. En diezelfde partijen willen voorgoed breken met ons  
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Sociaal door de crisis 

RESULTATEN OP HOOFDLIJNEN 

1. Economie groeit, versnelde groei in 2015. 
2. Koopkracht stijgt weer. 
3. Werkeloosheid daalt en er ontstaat weer banengroei. 
4. De woning markt herstelt zich. Er worden meer woningen gekocht en verkocht. 
5. Hervorming van het hypotheekrenteaftreksysteem dat hogere inkomens bevoordeelde. 
6. Uitvoering kinderpardon. 
7. Een buitenschuld verblijfsvergunning voor mensen die wel terug willen maar niet kunnen. 
8. Terugdraaiing bezuinigingen op financiering rechtsbijstand voor asieladvocaten.  
9. Invoering strengste bonuswetgeving van Europa. 
10. Topinkomens begrensd: Wet Normering Topinkomens. 
11. Lagere inkomens worden ontzien, hogere inkomens dragen bij. 
12. Alleenstaande ouders op minimumloon gaan er in 2015 meer dan tien procent op vooruit! 
13. Uitkeringen en de AOW stijgen mee met de inflatie.  
14. Mensen in de bijstand gaan er gemiddeld net zoveel op vooruit als werkenden. 
15. Einde van de nullijn voor ambtenaren! 
16. Veel  extra geld voor armoedebestrijding. 
17. 1200 miljoen voor banenplannen in diverse sectoren 
18. Regeling gelijk loon voor gelijk werk in Nederland en in Europa 
19. 125.000 extra banen voor mensen met een beperking. 
20. Wetgeving voor meer kansen op een vaste baan. 
21. Doorstroming bij sociale huurwoningen door  aanpak van het scheef wonen. 
22. Mega-operatie: organisatie van de zorg in de buurt. De mens centraal. 
23. Drieduizend extra leraren. 
24. Sociaal leenstelsel voor studenten met zeer redelijke afbetaling naar draagkracht 
25. Langjarig energieakkoord dat tevens15.000 banen creëert  
 

 

 

 

 

 

 

solidaire pensioenstelsel. Iedereen een eigen pensioenpotje! Ieder voor zich dus, onder een 

hip laagje van zelfbeschikking. En voor die partijen is elke ZZP’er een vlotte hoogopgeleide 

die genoeg verdient en er bewust voor kiest om zelfstandige te worden. Dus waarom zou je 

je bekommeren om een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering? Terwijl in de praktijk 

ook bijvoorbeeld een bouwvakker, soms gedwongen, ZZP’er is. Dat dwingt ons om ook voor 

die mensen voor een vangnet te zorgen. 

 

Om onze verzorgingsstaat ook voor onze kinderen overeind te houden hebben we de 

afgelopen jaren flink moeten hervormen. Gedaan wat kabinetten voor ons lieten liggen. En 

daar hoorden soms ook zeer pijnlijke bezuinigingen bij. Dat ontneemt ons bijna het zicht op 

wat er ook op het spel staat: een fundamentele keuze voor de soort maatschappij waar we in 

willen wonen. De keuze tussen toekijken hoe verschillen groter worden, de onvrede onder 

mensen alleen maar toeneemt en de solidariteit in onze gemeenschap wordt uitgehold. Of 

het heft zelf in handen nemen, knokken voor wat we hebben opgebouwd aan publieke 

voorzieningen, voor fatsoenlijk werk en de excessen van het kapitalisme uitbannen, juist om 

het systeem te laten werken. 

Met kleine stappen, maar wel met een duidelijk doel voor ogen, zullen wij ons hier ook de 

komende tijd weer keihard voor inzetten, waar we ook zitten: de Tweede Kamer, de Eerste 

Kamer, gemeente of in de provincie. Het zijn waarden die ons dagelijks leiden naar een 

socialer en sterker land.  

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/topinkomens-overheid
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Verkiezingen Provinciale Staten 

 

Het is boeiend om 

voor de PvdA lid te 

zijn van provinciale 

staten  
 

Nico Papineau Salm, kandidaat 

provinciale staten 

 

 Al jaren ben ik actief voor de PvdA. 

Eerst als raadslid van de 

stadsdeelraad in Zeeburg (nu  

stadsdeel Oost), daarna 

stadsdeelvoorzitter en nu 4 jaar lid van 

provinciale staten van Noord-Holland. 

Met veel plezier kijk ik terug op mijn 

‘Zeeburgse’ periode. Vernieuwing van de Indische Buurt was van 2006 tot 2010 een 

belangrijk speerpunt. De buurt staat er nu stukken beter voor, huizen opgeknapt, mooie 

pleinen en veel culturele voorzieningen zoals het Nederland Filharmonisch Orkest in de 

Majella koepel. Wel maak ik mij zorgen over het tempo waarmee de sociale huurwoningen 

uit deze buurt verdwijnen. Boeiend was om de snelle  ontwikkeling van IJburg mee te maken. 

Eerst een grote zandvlakte en nu een volwassen wijk, waar mensen met plezier wonen.  

 

Vanaf 2011 ben ik nu lid van de PvdA fractie in de staten. Ben daar actief op de 

onderwerpen natuur, landschap, milieu, opwekken van duurzame energie en mobiliteit. De 

visie van de PvdA heb ik goed naar voren kunnen brengen en zo wijzigingen doorgevoerd in 

het beleid. Ik ga veel op werkbezoeken van Texel tot Huizen, spreek regelmatig met 

bewoners van onze mooie provincie. Heb mij met  positief resultaat  actief ingezet voor de 

versterking van natuur en landschap. Mede dankzij een PvdA motie is er onlangs in de 

omgeving van Castricum en Heiloo 65 hectare natuur bijgekomen.  

 

Wil mij graag nog 4 jaar actief inzetten voor een ‘groene en duurzame’ provincie. Zo moet er 

meer duurzame energie worden opgewekt.  Nu is dat slechts 4 % en moet naar 14 %. Ook is 

het belangrijk dat er meer landbouwgrond beschikbaar komt voor biologische landbouw. Ook 

vanuit Amsterdam is er een groeiende vraag naar biologische, streekeigen producten en 

daar moet meer landbouwgrond voor beschikbaar komen. Voor ons als inwoners van 

stadsdeel Oost is het belangrijk dat we binnen 10 minuten in het groen kunnen zijn om goed 

te kunnen recreëren. De inrichting, het beheer en het netwerk van fiets- en wandelpaden 

rond de stad kan veel beter en daar ligt een mooie taak voor de provincie. Ook valt er nog 

veel te winnen op een andere kerntaak van  de provincie; een goed openbaar vervoer(OV). 

Met name het OV in het landelijk gebied staat onder druk. Met maatwerk, buurtbussen is het 

mogelijk dat alle dorpen bereikbaar blijven. Allemaal  redenen om op 18 maart a.s. voor de 

provinciale staten te gaan stemmen.  
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Met uw stem heeft u ook invloed op de koers van ons land. De provinciale staten kiezen nl. 

in mei a.s. ook de leden van de eerste kamer. Met de PvdA in het kabinet komt het land 

langzamerhand weer op de goede koers. Denk aan de aanpak van hypotheekaftrek, de 

noodzakelijke veranderingen in de zorg, verandering van het pensioenstelsel waarbij meer 

aandacht is voor de positie van de jongeren.  
 

Tot slot 

Naast het statenwerk ben ik voorzitter van de landelijke vereniging De Hollandsche Molen. 

Een zeer actieve vereniging waarbij vele vrijwilligers zich inzetten voor een goede toekomst 

van de 1250 historische polder, koren en watermolens. ’s Zomers zeil ik graag met een 

platbodem op de Waddenzee. Verder is het ontspannend om de liederen van de zee te 

zingen in het Weespertrekvaartmannenkoor.  
 

Stem 18 maart Pvda: lijst 2 nummer 9 

 

 

 

Mijn inzet voor de Provincie 
Sandra Doevendans 

 

Mijn naam is Sandra Doevendans en ik  ben 31 jaren jong. Sinds maart 2011 woon ik in de 

Watergraafsmeer samen met mijn zoontje Luca (7).  Ik  ben 31 jaar geleden naar Nederland 

gekomen door adoptie; toen ik 1 maand oud was hebben mijn ouders mij gehaald. Mijn jeugd 

heb ik in Amstelveen doorgebracht.   

Gedurende mijn middelbare school  periode bleek ik  (nog) niet echt een schooltype te zijn 

en heb daardoor de middelbare school niet afgemaakt.  Sinds mijn 16e werk ik. Pas toen ik 

op mijn 21e een eigen café had, besefte ik dat ik eigenlijk heel graag wilde studeren. Door 

het met succes afronden van een colloqium doctum kon ik uiteindelijk sociale antropologie 

en ontwikkelingssociologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Daarin heb ik mij als 

moslima verdiept in identiteitsvorming, cultuur, islam en radicalisering. Nu ben ik bezig met 

een master islamitische theologie.  
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Sociaal door de crisis 

RESULTATEN EERLIJK DELEN (1) 

 Lagere inkomens gaan er het meest op vooruit. Juist in deze crisistijd. 

 Hogere belastingkortingen voor laagste inkomens. Scheelt honderden euro's  

 Jaarlijks 100 miljoen extra voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 

 Meer ruimte voor bijstand voor lage inkomens en kleine pensioenen. 

 Uitkeringen en de AOW stijgen mee met de inflatie. 

 Mensen in de bijstand gaan gemiddeld net zoveel op vooruit als werkenden. 

 Verhoging van het kindgebonden budget maakt werken voor alleenstaande 
ouders eindelijk lonend.  

 In 2015 krijgen alleenstaande ouders op het minimumloon er  ruim 10% bij!! 

 De nullijn voor verpleegkundigen, leraren en militairen is afgeschaft.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast werk ik als trainer en coach bij Blik op Talent en als ZZP’er. Eigenlijk doe ik alles 

op het gebied van empowerment. Of het nou gaat om mensen aan het werk te helpen of 

weer te laten geloven in hun eigen kracht. Daarom spreekt de PvdA mij ook zo aan. Ik ben 

zelf het product van de verheffing en dat wil ik andere mensen ook meegeven. Geef niet op 

en als je een steuntje in de rug nodig hebt, dan moet dat er zijn.  

Ik werk veel met mensen in de bijstand en ik zie met mijn eigen ogen wat er gebeurt als je 

niet mee doet met de samenleving. Het maakt mensen kapot. Het fijne aan mijn werk is dat 

ik samen met mijn cliënten op zoek ga naar datgene waar zij blij van worden. Stap voor stap 

gaan we aan de slag om ( een plek in de maatschappij te verwerven. Als ik zie dat mensen 

daardoor weer geloof krijgen in hun eigen kunnen is mijn missie geslaagd. Geef niet op, hoe 

donker iets er ook uit kan zien. Blijf geloven in jezelf en volg je hart.  

In mijn vrije tijd zit ik in het bestuur van moslimvrouwenorganisatie Al Nisa en Stichting Zami 

en daarbij zet ik mij in voor de emancipatie van vrouwen. Ik geloof in de kracht van 

powervrouwen en maak mij daar graag hard voor. Discriminatie is iets waar ik keihard tegen 

vecht, want ik geloof in een samenleving waarin iedereen zijn of haar kansen moet kunnen 

krijgen ongeacht leeftijd, religie, afkomst of geaardheid.  

De WIJ-samenleving zijn we met z’n allen, maar daar moeten we wel hard voor knokken. 

Hand in hand en zij aan zij strijden met liefde tegen alle haatzaaiers en angstzaaiers van de 

maatschappij. Dat is een van missies voor de Provinciale Staten. Strijden voor gelijke kansen 

voor onze jongeren door meer stage- en leerplekken, gratis OV voor ouderen met een smalle 

beurs en een schone lucht voor ons nageslacht. Noord Holland sterker en socialer voor 

IEDEREEN!............ 
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Op 18 maart óók Waterschapsverkiezingen!  

De PvdA doet natuurlijk mee.  
 

Op 18 maart zijn er 
waterschapsverkiezingen. Dit deel van 
Amsterdam ligt in het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. En voor dat 
waterschap kan iedereen die 
ingeschreven staat op een adres, ook 
buitenlanders,  in Amsterdam Oost 
stemmen.  

Het waterschap zorgt voor veilige dijken, 
droge voeten en schoon water. De 
zuivering van afvalwater uit de riolen 
hoort daar ook bij. Vroeger regelde de 
gemeente Amsterdam het waterbeheer 
zelf. Sinds 1997 is Amsterdam een 
onderdeel van het Hoogheemraadschap 
(dit is de officiële aanduiding van ons 
waterschap) Amstel, Gooi en Vecht. Voor 
het waterschap best een verandering, 
want een stad als Amsterdam vraagt wel 
om ander beheer. Sinds 2008 kunnen ook partijen kandidaten stellen voor het 
waterschapsbestuur. Als PvdA hebben we hier meteen op ingespeeld, omdat we vinden dat 
wij als geen ander ervaren bestuurders kunnen leveren. We zijn toen de tweede partij in het 
bestuur geworden. Eerste werd Water Natuurlijk, een zich a-politiek noemende combinatie 
van D66 en GroenLinks. 
 
Onder water 

Het waterschap is ongelooflijk belangrijk. Een groot deel van Amsterdam loopt namelijk 
onder water als de dijken en andere waterkeringen niet goed op orde zijn. En niet een klein 
beetje ook. De Watergraafsmeer ligt bijvoorbeeld 5 meter onder NAP. Bij een overstroming 
komt het water dus tot aan de tweede verdieping te staan. Dat moeten we natuurlijk kost wat 
het kost voorkomen. Dankzij degelijk waterbeheer is deze bijzondere stadspolder uitgegroeid 
tot een mooie leefbare wijk. 

Veiligheid is voor alle partijen natuurlijk even belangrijk. De verschillen in de partijen zitten in 
de uitvoering. De manier waarop we de veiligheid willen handhaven. Zo heeft de PvdA-fractie 
zich de afgelopen jaren ingezet voor dijken die niet alleen veilig zijn, maar ook geschikt om 
op te fietsen en te wandelen. Oevers van sloten en kanalen moeten zodanig worden 
aangelegd dat er een goed leefmilieu ontstaat voor planten en dieren. Er moeten 
oevervoorzieningen zijn om te kunnen vissen en zwemmen. Stuwen, sluizen en gemalen 
moeten voorzien zijn van zogeheten vispassages, zodat de vissen niet vermalen worden in 
het gemaal.  

Duurzaam 

We kiezen voor duurzaamheid zonder dat we de hoogte van de tarieven uit het oog 
verliezen. Een voorbeeld van die duurzame keuze is dat we eraan meewerken dat 
rioolwaterzuiveringsinrichtingen het afvalwater steeds meer zuiveren. Daarnaast gaan we de 
afvalstoffen die overblijven steeds meer hergebruiken  voor het opwekken van energie en het 
produceren van fosfaat. Een afvalstof wordt op die manier een grondstof.  
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Wateroverlast 

Wij willen meer aandacht voor het stedelijk 
waterbeheer. Naast de veiligheid van de dijken 
vinden wij het ook van belang dat wateroverlast 
bij heftige regenval zo veel mogelijk wordt 
beperkt. Dat kan alleen als we zorgen dat het 
regenwater ergens snel heen kan. Bijvoorbeeld 
door ondergrondse waterberging, (tijdelijke) 
vijvers (wadi’s) en slootjes. Maar ook door 
bewoners te bewegen om tuinen aan te leggen 
met minder tegels zodat het water snel weg kan 
zakken. En de aanleg van groene daken die het 
water kunnen vasthouden. Als onze stad het 
water goed kan opvangen, heeft de stad (en wij 
dus ook) ’s zomers minder last van de hittestress. Er lopen al initiatieven waar het 
waterschap aan meedoet om het stedelijk klimaat te verbeteren, zoals WatergraafsMEER en 
Rainproof, maar wij zouden willen dat er meer aandacht komt voor het stedelijk waterbeheer. 

Geld 

Ieder jaar is er in het waterschap weer discussie over het kwijtscheldingsbeleid. In het 
waterschapsbestuur is de PvdA de enige partij die vindt dat kwijtschelding ook moet gelden 
voor ZZP’ers. In de afgelopen periode is het ons gelukt dat het waterschap kwijtschelding 
verleent aan mensen met een inkomen gelijk aan de bijstand en aan mensen met enkel 
AOW. In het bestuur wordt hier iedere keer weer aan gemorreld. Kwijtschelding voor ZZP’ers 
was tot nu toe te ‘ingewikkeld’. Wij vinden dat uitvoeringsproblemen opgelost moeten 
worden, zodat mensen in een gelijke financiële situatie gelijk behandeld worden. 

Internationale solidariteit 

Nederland is in de wereld toonaangevend op het gebied van waterveiligheid en waterbeheer. 
Wij vinden dat deze expertise ten goede moet komen aan kwetsbare gebieden in derde 
wereldlanden, zoals bijvoorbeeld Vietnam of Bangladesh. We vinden dat het waterschap 
daaraan moet bijdragen. Overdracht van kennis en expertise vanuit ons rijke land naar arme 
kwetsbare gebieden is voor ons PvdA-ers een zaak van fatsoen. En fatsoen moet je doen. 

 

Leny van Vliet-Smit, 

Fractievoorzitter en lijsttrekker voor 
het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht 
 

Bea de Buisonjé 

Lid Afdeling Oost en 5 op de lijst voor 
het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht 
 

www.pvda-amstelgooivecht.nl    -      

www.waterschappen.blogspot.nl 

 

 

http://www.pvda-amstelgooivecht.nl/
http://www.waterschappen.blogspot.nl/
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Verkiezingscampagne 

Nick Schipper 

Zoals jullie allemaal weten gaan we op 18 maart 
naar de stembus. Het is dus weer campagnetijd! 
Ook in Amsterdam Oost hebben we in de aanloop 
naar de verkiezingen weer een druk programma. 
Zo gaan we de straat op tijdens knock the vote 
acties en eindigen we op (de dagen voor) de 18e 
op de stations tijdens de spits. 
 

Uiteraard kunnen we al jullie hulp hierbij gebruiken. Hieronder zijn alle campagnedata 
opgenomen. Zou je mij kunnen laten weten bij welke activiteiten je zou kunnen helpen?    
 

1.  Bellen  

Geen zin om in de kou de staat op te gaan? Kom dan helpen met bellen om andere 
vrijwilligers te zoeken voor de acties. Alle belacties vinden plaats op het partijbureau van 18 
uur tot 21 uur. Inclusief pizza! 

 25 februari - 4 maart 

2.  Knock the vote acties 
Tijdens de knock the vote acties gaan we de straat op om mensen op te roepen te gaan 
stemmen. Op 14 maart is deze actie in ons eigen stadsdeel, dus dan verwachten we 
natuurlijk een grote opkomst uit Oost. 

 28 februari (Amsterdam Noord) 
 7 maart (Amsterdam Zuidoost) 

 14 maart (Amsterdam Oost, vanaf 13.30 uur - 17.30 uur met afsluitende borrel)  

3.  Verspreiden laatste-dag-folder  

Deze acties vinden plaats tussen 8 uur en 9 uur op Station Amstel en tussen 16 en 18 uur op 
Station Muiderpoort en Station Wibautstraat. Het is daarbij de bedoeling de mensen te laten 
weten dat er verkiezingen zijn, dat ze nog kunnen stemmen en waar het dichtstbijzijnde 
stembureau is. 

 16 maart   -    17 maart    -    18 maart 

Bij deze acties gaat de prioriteit uit naar de acties zo dicht mogelijk tegen het van de sluiten 
van stembussen aan. We zoeken dus vooral vrijwilligers voor 18 maart (eerst voor de acties 
in de middag daarna de ochtend) en pas bij ruim voldoende deelnemers gaat de aandacht 
naar 16 maart (eerst de avond, daarna de ochtend).   
 

Wij horen graag bij welke acties je aan wilt sluiten. Geef ook even je telefoonnummer door, 
zodat we je kunnen bellen wanneer er op het laatste moment wijzigingen plaatsvinden. 
Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met me op.  
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De gemeenteraad 

Maarten Poorter, lid gemeenteraad 

Bijna een jaar sinds de 

gemeenteraadsverkiezingen, en de 

fractie heeft de smaak te pakken 

van het oppositievoeren. Voor het 

eerst in meer dan zestig jaar.  Het is 

een andere rol, maar niet minder: 

deze coalitie van D66 VDD SP 

verdient een kritische oppositie, die 

met goed doordachte voorstellen 

komt. We hebben het afgelopen jaar 

initiatieven genomen op onder meer 

het gebied van jeugdwerkeloosheid, 

ouderenzorg, schuldenproblematiek, 

onderwijs, en  het indammen van 

topsalarissen in de publieke sector.  

Decentralisaties 

De grootste veranderingen vinden 

plaats in de zorg. Sinds 1 januari 

2015 is de gemeente 

verantwoordelijk voor de langdurige zorg, de jeugdzorg en de participatie door werk. Nooit 

kreeg de gemeente er ineens zoveel taken bij. En dus zijn we in de gemeenteraad druk met 

deze drie decentralisaties. De decentralisaties gaan gepaard met soms pijnlijke 

bezuinigingen op onder meer de thuiszorg en de dagbesteding. Als woordvoerder zorg & 

welzijn steun ik de plannen dat we zorg dichtbij in de buurt gaan organiseren, maar er is nog 

een lange weg te gaan om de wijkteams goed te laten functioneren en te zorgen dat 

niemand tussen wal en schip valt.  

 

Eenzaamheid 

Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen, maar dat mag niet leiden tot meer 

eenzaamheid. Eenzaamheid is een van de grootste stille problemen van de stad. Inmiddels 

is één op de elf Amsterdammers al ernstig eenzaam. Deze mensen spreken dagen, soms 

wekenlang niemand. Eenzaamheid maakt je ziek en maakt dat participeren in de 

samenleving op termijn vrijwel onmogelijk wordt. Ik heb verschillende voorstellen gedaan om 

eenzaamheid aan te pakken: samenwerken met het Ouderenfonds en WeHelpen.nl en meer 

investeren in buurtrestaurants bijvoorbeeld. Vooral onder vrouwen van Turkse en 

Marokkaanse afkomst komt veel eenzaamheid en psychosociale problematiek voor. Daarom 

ben ik samen met PvdA-bestuurslid Jesse Bos een initiatief gestart om meer voor deze 

groep Amsterdammers te doen.  

 

Mantelzorgers  

Daarnaast wil ik dat de gemeente meer gaat doen voor mantelzorgers. Mantelzorgers staan 

dag en nacht klaar voor hun geliefden, en hebben het in veel gevallen zwaar. De komende  
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Sociaal door de crisis 

RESULTATEN EERLIJK DELEN (2) 

We vragen meer van hoge inkomens 

 Inkomens vanaf meer dan een ton hadden in 2013 nog recht op 2550 euro aan 
belastingkortingen, in 2017 wordt dat minder dan 1000 euro. 

 De allerhoogste inkomens (vanaf vier keer modaal) dragen met dit kabinet meer dan 1500 
euro netto extra bij aan onze verzorgingsstaat.  

 De fiscale ondersteuning van pensioenen boven de 100.000 euro is fors versoberd. We 
bouwen de hypotheekrenteaftrek voor deze inkomens af. 

 Topinkomens begrensd: geen salaris (gerelateerd aan publieke middelen)hoger dan van 
een minister 

 Alle inkomens uit belastinggeld vallen onder de Wet Normering Topinkomens 

  

Invoering strengste bonuswetgeving van Europa 

 Bonussen zijn  maximaal twintig procent van een vaste salaris. 

 PvdA is voor verdere aanscherping: geen bonussen voor de top van banken waarvan de 
staat (nog) aandeelhouder is. 

 

 

 

jaren zal het beroep op mantelzorgers alleen maar toenemen. Ik heb voorstellen gedaan om 

mantelzorgers zelf meer ruimte te geven om zelf initiatieven te ontplooien zoals de 

stadsdorpen of via organisaties als de Meevaart. Het is bovendien belangrijk dat 

professionals in de zorg meer aansluiting krijgen met mantelzorgers om samen zorgplannen 

op te stellen.  Mijn motie om te investeren in dagbesteding voor thuiswonende 

dementerenden, en een expertisecentrum ‘dementie in de buurt’ op te richten is raadsbreed 

aangenomen. En ik wil graag dat de buurten via de bestuurscommissies een grotere 

zeggenschap krijgen in het organiseren van faciliteiten voor mantelzorgers, zoals 

ontmoetingscentra en logeerhuizen in de buurt.  
 

Elk probleem serieus nemen 

De komende jaren zullen onvermijdelijk veel grote en mindere grote problemen de kop op 

steken in de zorg. De PvdA neemt elk probleem serieus. Ik graag spreek met iedere 

Amsterdammer die zorgen heeft over zorg. Ik ben bereikbaar mpoorter@raad.amsterdam.nl. 

 

Meest gehoorde kritiek: de regering is verantwoordelijk voor het trage economisch herstel 

vanwege het bezuinigingsbeleid. Stelling: Regering moet juist geld uitgeven (anticyclisch 
beleid) om de koopkracht aan te jagen.  Ook SP zegt dit. Zoiets hoor je natuurlijk graag. 
 

In feite wordt gezegd: je moet het schuldenprobleem oplossen door (tijdelijk) nog meer 
schulden te maken. In sommige omstandigheden kan dat. Maar niet met deze crisis. De 
therapie voor iemand met een gat in de hand is niet meer geld te geven. De hele 
welvarende wereld had een gat in de hand de laatste decennia. Schulden werden met 
schulden betaald. De therapie is dat iedereen moet leren geen (grote) schulden te maken. 
Schulden moeten eerst teruggebracht worden tot redelijke proporties. Vervolgens discipline. 
Pijnlijk! 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/topinkomens-overheid
mailto:mpoorter@raad.amsterdam.nl
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Het Congres van de Partij van de Arbeid 
Januari 2015 

 

Peter de Jong 

 

Omdat het bloed kruipt waar 

het niet gaan kan, heb ik 

mijzelf na enkele maanden 

van relatieve PvdA rust, 

recentelijk aangemeld als 

congresafgevaardigde. 

Samen met Hanna Luden en 

Godfried Leo heb ik de 

afdeling Oost tijdens het 

congres van 17 en 18 januari 

jl. vertegenwoordigd. Een 

enerverende ervaring. 

Een (te) druk programma voor 

anderhalve dag, met een 

drietal rapporten die 

besproken moesten worden, 

het vaststellen van een 

kandidatenlijst en natuurlijk de 

nodige toespraken. Om met dat laatste te beginnen: smaken verschillen, maar ik was 

(wederom) onder de indruk van de prachtige toespraak van Lodewijk Asscher. “Niet wegkijken 

en de problemen wegdromen, niet bang maken en haat zaaien. Maar recht erop af (…)”. 

Het Partijbestuur had de lat hoog gelegd door maar liefst drie belangwekkende resoluties en 

rapporten te behandelen: De resolutie ‘Leden democratie’ met als doel de ledendemocratie 

te verbeteren en te versterken. De resolutie ‘De bakens verzetten’ als uitwerking van het 

rapport van de Commissie Melkert. En tot slot het rapport èn de resolutie ‘Politiek van 

Waarde’, een herbezinning op de uitgangspunten van onze sociaal democratische 

uitgangspunten. Een hele zit dus. 

Waar moeten wij als afdeling mee aan de slag? 

Nu tijdens het congres dit drietal belangrijke beleidsstukken zijn aangenomen, betekent dit 

dat de vereniging enkele belangrijke besluiten heeft genomen, die de komende tijd moeten 

worden uitgewerkt. Natuurlijk komt het Partijbestuur nog wel met een Plan van Aanpak, maar 

de Amsterdamse afdelingen zullen vanaf nu actief meewerken aan de uitvoering van de 

besluiten. Zo gaan we nog meer dan voorheen aan de slag met ons digitale ledenpanel, 

worden nieuwe manieren en middelen ingezet om meer leden te betrekken bij de 

meningsvorming en besluitvorming binnen de partij en zal de rol van de 

congresafgevaardigde sterk veranderen. 
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Enkele van de genomen besluiten per onderwerp op een rij: 

Ledendemocratie =>  

 in Gewestelijke vergaderingen in 
de toekomst ‘one man, one vote’ 

 er komt een Online Platform voor 
meningsvorming (om 
amendementen te bespreken) en 
het digitaal Ledenpanel wordt 
landelijk ingevoerd  

 er komen Regionale 
Voorcongressen ter 
voorbereiding op het jaarlijkse 
Congres 

 per agendapunt nog maar een 
beperkt aantal amendementen 
(clusteren op hoofdlijnen en 
samenwerken afdelingen) en de 
preadviezen verdwijnen 

 op termijn gaan we tijdens het 
Congres naar ‘one man, one 
vote’; in de tussenfase wordt de verhouding afgevaardigden – leden gewijzigd van 75:25 
naar 50:50.  

 Voor het ‘stemmen op afstand’ wordt een PvdA-app ontwikkeld zodat leden niet meer 
fysiek bij het Congres aanwezig hoeven te zijn om mee te kunnen stemmen 
 

De Bakens Verzetten & De economie terug naar de mensen => 

 In de resolutie worden vijf belangrijke bakens gezet die de komende jaren de leidraad 
zullen zijn voor de PvdA. De uitwerking daarvan zal vooral door de Tweede Kamer 
fractie moeten gebeuren, maar binnen Amsterdam zullen we samen met andere 
afdelingen wel actief blijven in de (concrete) uitwerking van de resolutie. 

 

Politiek van Waarde => 

 Het volgen van opleidingen voor politieke functies 
wordt verplicht en er komt meer aanbod van opleidingen 
voorafgaand aan het bekleden van een functie 
 Er komt meer scholing voor leden van 
kandidaatstelling commissies 
 Rapportages van ombudsteams worden vast 
agendapunt van fractie en bestuur 
 Gekozen volksvertegenwoordigers brengen een 
substantieel deel van hun tijd door buiten de 
vergadercircuits en gaan meer in gesprek met kiezers en 
bewoners 
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Sociaal door de crisis 

RESULTATEN ZORG 
 Een lang gekoesterde wens van vrijwel alle politieke partijen, de decentralisatie 

van de zorg, neemt dit kabinet ter hand. Staatssecretaris van Rijn leidt deze 
zeer moeilijke mega operatie met succes. Een super prestatie. 

 Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de (langdurige) zorg. 

 Zorg wordt in de buurt geregeld, dichtbij en persoonlijk: iedereen krijgt de zorg  
die hij of zij persoonlijk nodig heeft. Geen verspilling van zorggeld. 

 De wijkverpleegkundige is er voor wie zorg aan huis nodig heeft. Deze zorg is 
gegarandeerd. Er komen 1000 extra wijkverpleegkundigen. 

 Wie de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig heeft, kan daar altijd op 
rekenen. Thuis of als dat niet meer gaat in een instelling. 

 Huishoudelijke hulptoelage redt 20.000 huishoudelijke banen.  

 

 

 

 

 

 

 

28 (!) actuele moties te behandelen; variërend van ordemoties (bij een volgend congres de 

eerste rij stoelen niet reserveren) tot wereldproblemen (de Palestijnse kwestie en Syrië). 

Door de Amsterdamse afdeling Zuid was echter een belangwekkende motie voorbereid, die 

de geschiedenis zal ingaan als de ‘motie vrije artsenkeuze’. Een motie die de nodige 

aandacht van de media heeft gekregen en uiteindelijk één van de belangrijkste 

discussiepunten tijdens het congres vormde. 

Kort gezegd komt het er op neer dat vanuit het Amsterdamse is geprobeerd om Partijbestuur 

en 1e en 2e Kamerfracties zover te krijgen dat een aangepast wetsvoorstel voor de 

Zorgverzekeringswet alleen acceptabel zou zijn als de vrije artsenkeuze daarin wettelijk zou 

zijn vastgelegd. Welnu; u heeft de discussies kunnen volgen, het congres vond dit uiteindelijk 

te ver gaan waarmee de motie werd afgewezen. Wel heeft het congres een motie van de 

afdeling Eindhoven aangenomen waarin vrije artsenkeuze als belangrijke waarde wordt 

benadrukt, terwijl keuzevrijheid in de zorg als primaire voorwaarde en betaalbaarheid als 

secundaire voorwaarde wordt gesteld. Deze motie is door het Partijbestuur overgenomen. 

De door het Partijbestuur voorgestelde kandidatenlijst voor de Eerste Kamer, bleef 

ongewijzigd waarmee Marleen Barth tot lijsttrekker werd gekozen. Pogingen om Ruud Koole 

op een verkiesbare plaats op de lijst te krijgen, kregen onvoldoende steun van het Congres. 

De komende maanden zal door de congresafgevaardigden van Oost, Hanna Luden, 

Godfried Leo en ondergetekende, stappen worden gezet naar een nieuwe rol als 

congresafgevaardigde. Tijdens de ledenvergadering in maart praten we jullie graag nog wat 

bij over het congres van januari en samen met onze collega afgevaardigden uit Amsterdam 

gaan we aan de slag met de pilots ledendemocratie en de besluiten uit de resoluties. 
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Sociaal door de crisis 

RESULTATEN ECONOMIE 
 Economie groeit weer  

 De koopkracht stijgt meer en meer. Ook in 2015 

 Begrotingstekort neemt af waardoor extra bezuinigingen niet nodig zijn 

 De woningmarkt kruipt langzaam uit het slop. Prijzen van woningen 
stijgen voor het eerst weer sinds jaren. 

PVDA AMSTERDAM OOST 
 

 

Van de voorzitter 
 

Harko van den Hende 
 

Natuurlijk weet ik al op welke partij ik 18 maart ga stemmen.  
 

Maar toch, het is Provinciale Staten en die volg ik ook niet elke dag dus leek het mij verstandig 
om de Stemwijzer in te vullen. Dat is ook een makkelijke manier om er achter te komen welke 
zaken in Noord-Holland spelen. Windmolens in zee, de verbindingsweg A8-A9, steun voor 
bibliotheken in kleine gemeenten, wonen bij Schiphol, recreatie in natuurgebieden, aparte 
fietspaden voor snelle fietsen, het zijn allemaal onderwerpen waarover ik ineens een mening 
moest hebben. Bij dit soort invuloefeningen is het altijd weer de vraag of je eigen standpunten 
het meest overeenkomen met die van je eigen partij. Nee dus. De twee partijen die het beste bij 
mij passen zijn de Piratenpartij en Hart voor Holland, vindt de Stemwijzer. Mijn eigen partij is 
een goede middenmoter en  - gelukkig - eindigt de PVV onderaan. 

 

Dus toch maar een andere partij stemmen? Ik denk het niet. Dat mijn partij als middenmoter 
eindigt vind ik helemaal niet zo'n verrassing. Alsof ik het altijd helemaal met de standpunten of 
het beleid van de PvdA eens ben. Dat hoeft ook niet. Als er maar voldoende goede resultaten 
tegenover staan. En die resultaten zijn er volop. Met de peilingen van nu en de verkiezingen in 
aantocht is het ook goed deze resultaten kennen. Vandaar dat we er in deze Roost ook nog 
eens aandacht aan besteden. 

 

Maar toch, de opgewektheid waarmee de boodschap wordt verkondigd komt op mij soms wat 
krampachtig over. Zo worden bijvoorbeeld de net in gang gezette veranderingen in de zorg op 
de PvdA-site in louter rooskleurige bewoordingen aangeprezen. Maar wie zijn oor te luisteren 
legt in de wijk, bij de mensen die al die veranderingen moeten uitvoeren, hoort toch een 
genuanceerder verhaal. Waren wij niet de partij van het eerlijke verhaal? 

 
In ieder geval zijn we de partij met drie rebelse senatoren die eind vorig jaar op de valreep de 
invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet hebben weten tegen te houden. Over het hoe 
en waarom van hun stemgedrag is al heel veel geschreven dus dat ga ik niet nog eens over 
doen en ook niet of het goed of slecht van de rebellen was. Maar dat ze met z'n drieen in staat 
zijn geweest om de wet tegen te houden is wat mij betreft (sorry Provinciale Staten!) vooral 
waar het op 18 maart om gaat: de macht in de Eerste Kamer.  

 

Dat had vraag 30 van de Stemwijzer moeten zijn. Vindt u alle voorgaande 29 inhoudelijke 
vragen over het provinciale beleid minder belangrijk dan de betekenis van de verkiezingen 
voor de samenstelling van de Eerste Kamer?  
Bij deze vraag had ik 
dan op het knopje 
"eens" gedrukt. En 
daarom stem ik dus 
op mijn partij. U toch 
ook? 
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Berichten uit de afdeling PvdA Amsterdam Oost 
 
Rob Horseling, afdelingssecretaris 
 
 

De komende voorjaars Algemene 
Ledenvergadering wordt op donderdagavond 
26 maart gehouden in de Stay Okay. 
Inloop vanaf 19.30 , aanvang om 20.00 uur. 

 
Er worden in ieder geval enige verplichte onderwerpen besproken 
en besluiten genomen. Daarnaast wordt nog gezocht naar een 
inhoudelijk interessant onderwerp. 
 
De agenda ziet er dan als volgt uit: 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Vaststelling verslag van de ALV van 27 november 2014 
3. Behandeling en vaststelling jaarrekening 2014  
4. Behandeling en vaststelling definitief werkplan 2015 
5. Reglementair aftreden bestuursleden Tanja Oosterbaan en Rob Horseling 
6. Aantreden en benoeming nieuw bestuurslid Tom Leenders 
7. Benoemen nieuwe secretaris uit het bestaande bestuur 
8. Inhoudelijk onderwerp 
9. Rondvraag en sluiting 

 
Terugblik op de  Algemene ledenvergadering van donderdag 27 november 2014  
 

De laatste ALV in 2014 werd gehouden in de KHL aan de oostelijke Handelskade. Er waren 
circa 40 leden aanwezig. Afscheid werd genomen van aftredend bestuurslid Anna Herweg 
en 2 nieuwe bestuursleden werden door de vergadering benoemd, Andrea Bartman als 
bestuurslid en Harko van den Hende als nieuwe voorzitter. Daarmee kwam voor Tanja 
Oosterbaan een einde aan de periode waarin zij sinds het aftreden van Peter de Jong tijdelijk 
de voorzittersrol vervulde.  
 
Het werkplan 2015 en de begroting 2015 werden door secretaris en penningmeester 
toegelicht en door de vergadering vastgesteld. Daarmee waren voor de pauze de “verplichte 
onderwerpen” behandeld. 
 
Na de pauze heeft de voormalige gemeentelijke stadsecoloog Martin Melchers een boeiende 
presentatie verzorgd over de natuurontwikkeling in Amsterdam en die in Oost in het 
bijzonder. Het was verrassend te zien en te horen hoe rijk de stad is aan soorten planten en 
dieren en hoe snel de natuur zich heeft ontwikkeld na de aanleg van IJburg. Martin kreeg 
een hartelijk applaus van de aanwezigen. 
 
Terugblik nieuwjaarsborrel, vrijdag 16 januari in de KHL 
 

Vrijdagavond 16 januari was de nieuwjaarsborrel van de afdeling Oost in het Koffiehuis KHL 
aan de Oostelijke Handelskade. Er kwamen in de loop van de avond ruim 50 leden, die in de 
gezellige ruimte met elkaar hun nieuwjaarswensen en dagelijkse (politieke) beslommeringen 
deelden. Harko van den Hende mocht als nieuwe afdelingsvoorzitter zijn eerste 
nieuwjaarstoespraak houden. 
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Paul Tang gaf een uitleg over zijn rol en ambities als fractielid in het Europese Parlement. 
 
Vervolgens mocht Peter de Jong traditiegetrouw de Pubkwis presenteren. Die kwis was, als 
gewoonlijk, zeer goed voorbereid en de 5  ter plaatse gevormde teams hadden het er 
moeilijk mee.  Rond een uur of elf werd het wat rustiger, al met al kan de afdeling terugzien 
op een gezellige bijeenkomst. 
 
 
 

Nieuwe bestuursleden: zo doen we dat! 
 

Tanja Oosterbaan   
 

Eens per jaar bekijken we welke bestuursleden gaan aftreden. 
Een bestuurstermijn duurt 3 jaar, maar soms komt het ook 
voor dat leden tussentijds aftreden. Bijvoorbeeld door drukke 
werkzaamheden of verhuizing uit het stadsdeel. Maar vaak 
willen bestuursleden voorgedragen worden voor een nieuwe 
termijn. Zo kunnen we optimaal profiteren van de ervaring en 
het opgebouwde netwerk. 
Zo hebben we tijdens de laatste Ledenvergadering de nieuwe 
voorzitter (Harko van den Hende) en een nieuw algemeen lid 
benoemd (Andrea Bartman). Dit voorjaar treedt Rob Horseling 
af en ook ik, Tanja Oosterbaan, zal aftreden. Dat betekent dat 
we weer een nieuw bestuurslid nodig hebben om op het 
wenselijke aantal van zeven bestuursleden te komen.  In een 
ander artikel leest u meer over onze nieuwe kandidaat, Tom 
Leenders. 
 
Hoe komen we aan nieuwe bestuursleden? 
De meest logische weg is vacatures kenbaar maken. Zo hebben we dat ook dit keer gedaan. 
Maar daarnaast proberen we altijd te zoeken naar nieuwe talenten. Deze talenten komen we 
tegen binnen de groep vrijwilligers of bij de nieuwe leden. In mijn portefeuille zit o.a. 
scouting. Als leden meer willen weten over de partij, dan drinken we ergens een kopje koffie. 
In zo'n informeel gesprekje leren we elkaar kennen, hoor ik over mogelijke ambities.  
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Vervolgens  probeer ik  enthousiasme te wekken voor bijvoorbeeld campagne, ombudsteam 
of meehelpen met onze Roost. Als mensen ambitie hebben om actief te worden in de 
politiek, dan zorg ik ervoor dat ze in contact komen met fractieleden of bestuurders. 
Zo heb ik Tom en Andrea leren kennen en op basis van hun ambities, kennis en 
vaardigheden zijn ze beiden voorgedragen voor het bestuur. Omdat ze allebei volgens het 
bestuur topkandidaten waren, loopt Tom alvast mee in het bestuur om warm te draaien. 
Uiteindelijk besluit de Algemene Ledenvergadering over de benoeming. 
 
 
 
 

We gaan naar de maan 
 
Tom Leenders, kandidaat bestuurslid 
 
Het is 1962 en ik ben nog niet geboren. Dat zal 
pas in 1984 gebeuren, in Maastricht. Toch 
gebeurt er op 12 september 1962 iets wat mij 
geweldig inspireert. John F. Kennedy speecht 
als Amerikaans president: “we kiezen ervoor om 
naar de maan te gaan”.  Dat heeft helemaal 
niks en tegelijkertijd alles met Amsterdam Oost 
en de PvdA te maken.  
Als aankomend bestuurslid kreeg ik de vraag 
iets over mezelf te vertellen. Leuk, maar ik heb 
natuurlijk geen flauw idee wat jij als lezer over 
mij wilt weten. Vind je het interessant om te 
weten hoe lang ik hier al woon? 7 jaar. Of ik 
carnaval vier? Verkleed als JFK. Waarom ik 
sociaaldemocraat ben? Daarover zo meteen 
meer. Wat ik met dit stukje vooral wil doen, is 
jou een vraag stellen: wat prikkelt jou, vind je inspirerend of laat je maar niet los? Wat 
betekent sociaaldemocratie voor jou en hoe dragen we samen bij aan Oost en Amsterdam? 
Laat het me weten! 
 
De maan dus. Kennedy stelt in 1962 een groots en inspirerend doel. En dat terwijl de 
Russen mijlen ver voor liggen in het veroveren van de ruimte en de maan. Ook voor ons 
geldt dat er momenten zijn geweest waarin wij er als partij florissanter voor hebben gestaan. 
Hetzelfde geldt voor sociaaldemocratie als gedachtegoed en onze lokale democratie. Juist 
dat prikkelt mij. Onze idealen beginnen om de hoek, in ons Amsterdam Oost en zijn 
relevanter dan ooit. 
 
 Ik krijg jeuk van de ‘ieder voor zich’ mentaliteit, de wereld als kosten/baten analyse of 
gebrek aan nuance.  Tolerantie, solidariteit en gelijke kansen, daar wil ik mij voor inzetten. 
Idealistisch? Ja. En ook leuk! vooral wanneer je dat samen doet en successen met elkaar 
viert. Daarom ben ik sociaaldemocraat. 
 
En Oost, dat vind ik een geweldig deel van Amsterdam, vol potentie, creativiteit en energie. 
Van het LT Café in de Javastraat en rapper Sjaak tot jonge ondernemers als Tom van 
Monega. Daar ga ik mij, samen met jullie voor inzetten. 
 
Ik hoor graag: tomleenders@hotmail.com 
  

mailto:tomleenders@hotmail.com
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Lokale politiek Amsterdam Oost 
 
 

 

Uit de fractie 
 
Rebekka Tselms, fractie lid  

 
De verkiezingen voor de bestuurscommissies 
waren een jaar geleden. De plannen voor de 
buurten in Amsterdam Oost voor 2015 zijn 
vastgesteld en de uitvoering daarvan is in volle 
gang.  
 
In januari hebben we de gebiedsplannen voor 
de vijf wijken van ons stadsdeel vastgesteld. 
Deze gebiedsplannen zijn de concrete uitwerking 
van de agenda’s die we voor de verschillende 
buurten hebben opgesteld en besproken met 
bewoners, ondernemers en organisaties uit de 
buurten. Vervolgens hebben we keuzes gemaakt 
om de knelpunten die in de verschillende 
buurten spelen aan te pakken. Als PvdA-fractie 
hebben wij ons ingezet om in de gebiedsplannen 
aandacht te besteden aan onze vijf 
belangrijkste speerpunten. 
 

1. Allereerst moeten kinderen en jongeren, de toekomst van Oost, de aandacht krijgen 
die zij verdienen. En dan met name die kinderen die het moeilijk hebben, die in arme  
gezinnen opgroeien en jongeren die moeilijk aan het werk komen en niet de kans 
krijgen om mee te doen. 

 
2. Ook moet er aandacht zijn voor onze ouderen, goede zorg voor hen die dat nodig 

hebben en aandacht voor verborgen eenzaamheid en verborgen armoede.   
 

3. We vinden het belangrijk dat de buurten prettig blijven en vooral ook gemengd. Er 
moeten daarom voldoende betaalbare (huur)woningen zijn en blijven.  

 
4. Veiligheid blijft van groot belang. Zowel in de woning als ook in de openbare ruimte 

moeten we de veiligheid van bewoners en ondernemers blijven borgen en 
verbeteren. 

 
5. Ten slotte staat voor ons vast dat Oost van iedereen is. Iedereen moet hier prettig 

kunnen wonen en meedoen. Discriminatie is op geen enkele manier acceptabel. 
 
Wij zijn blij dat deze punten in alle gebiedsagenda’s goed aan de orde komen en dat er 
ruimte is voor de verschillen tussen de verschillende wijken. In de Indische Buurt zetten we 
in op het vergroten van baankansen voor de jeugd en tegengaan van armoede bij kinderen, 
en ook op IJburg wordt veel gedaan voor de jeugd. In de Watergraafsmeer is dan weer 
veel aandacht voor de drie “dorpen” waar veel ouderen wonen en ook in het Oostelijk 
Havengebied staan de oudere bewoners op de kaart. In Oud Oost, onze grootste wijk, kan 
nog veel verbeterd worden op het gebied van veiligheid en daar worden het komende jaar 
dus ook extra middelen voor ingezet.  
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Sociaal door de crisis 

RESULTATEN WONEN 

 Afschaffing van de hypotheekrente aftrek - was een subsidie op rijkdom - maakt ruimte 
voor stimuleren van huizenbezit op gezonde basis.  Niet langer zoveel mogelijk 
schulden, maar zoveel mogelijk aflossen. Dit leidt tot bezit i.p.v. tot schuld. 

 Starters krijgen weer kansen op de woningmarkt 

 Tijdelijke verhoging inkomensgrens sociale huurwoningen: tot 40.000 euro in 2015  

 Huurtoeslag is overeind gebleven ( stijging naar 3,8 miljard!!!!) 

 Te hoge inkomens gaan meer huur betalen voor een sociale woning. Dit bevordert de 
doorstroming. 

 Sociale woning voorraad blijft op peil. Geen verdere verkoop van het woningbezit 

 Woningcorporaties terug naar kerntaken: sociale woningen bouwen en beheren. 

 1 miljard euro voor energiebesparingen in woningen. Maakt wonen goedkoper. 

Naast de knelpunten die uit de gebiedsagenda’s zijn gekomen hebben wij nog een motie 
ingediend om de kwetsbaarste bewoners van ons stadsdeel, jonge kinderen die afhankelijk 
zijn van de voedselbank, een steuntje in de rug te geven. Het concrete plan hiervoor wordt 
nu uitgewerkt. Het zal gaan om iets concreets, zoals nieuwe kleren voor deze kinderen. 
 
Nu de besluitvorming voor 2015 is afgerond, beginnen we meteen met de keuzes voor 
2016, zodat we ook dan in kunnen zetten op de juiste gebiedspecifieke uitdagingen. Door 
veel te praten met bewoners en onze “buurtvertegenwoordigers” vragen te stellen 
proberen wij een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van wat er speelt in de verschillende 
buurten en straten. Input van onze leden is in dit proces natuurlijk zeer welkom, dus als 
u ideeën heeft over belangrijke uitdagingen in uw wijk horen wij dat graag! 
 

 
 

 

Sport en bewegen topprioriteit 

 
Thijs Reuten, Lid Dagelijks Bestuur stadsdeel Oost   
 
Ons deel van de stad kent een lange en mooie traditie 
op sportgebied. Van het eerste Sportfondsenbad van 
Nederland, na ruim 85 jaar nog steeds een 
gewaardeerde  en recent weer gemoderniseerde 
voorziening, tot de rijke verenigingshistorie met zijn  
diverse zeer roemrijke oude verenigingen.  Maar 
daarnaast zijn er ook de nieuwe en succesvolle 
verenigingen in vele taken van sport. En dan heb ik het 
nog niet over de geschiedenis van de Jaap Edenbaan, 
de verbondenheid van Ajax met de Watergraafsmeer of 
bijzondere jaarlijkse evenementen zoals het WK 
Amsterdam. 
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Sociaal door de crisis 

RESULTATEN ARBEID   
 1200 miljoen voor nieuwe banen en voor baanbehoud in de diverse sectoren.  

 Geen oneerlijke concurrentie in Europa. Door de wet Aanpak Schijnconstructies 
moet (controle!) giraal  minimaal het wettelijk minimumloon worden uitbetaald. 

 Werkgevers en opdrachtgevers zijn aansprakelijk voor uitbetalen van cao-loon.  

 Schoonmakers weer in dienst bij de overheid. 

 Flexwerkers stromen sneller door naar vaste banen. 

 Nieuwe ontslagregeling bewerkstelligt dat werkgevers  meer mensen aannemen 

 125.000 extra banen voor mensen met een beperking 

 Einde aan de nullijn voor ambtenaren 

 Einde aan stuk-beloning in de postmarkt. Daardoor zicht op echte banen. 

Goede accommodaties 

We hebben in Oost fantastische sportvoorzieningen en we hebben de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in onderhoud, uitbreiding van voorzieningen en een nog betere benutting. Voor 
wat betreft nieuwe accommodaties zijn  recente hoogtepunten voor mij de prachtige nieuwe 
sporthal Amstelcampus van de HvA, de uitbreiding van sportpark IJburg tot - vanaf 
komend najaar - een volwaardig sportpark met totaal zes velden voor hockey en 
voetbal en het tennispark op IJburg. Daarnaast zijn nog tal van kleinere investeringen 
gedaan in nieuwe gymzalen die ook door de buurt gebruikt kunnen worden, Cruyff Courts, 
kleinere trapveldjes en bijvoorbeeld de drie beachvolleyvelden. (Link: Sport en 
accommodaties) 
 

Optimaal benutten en stimuleren jeugd 

Goede accommodaties vragen om optimaal gebruik. Van verengingen vragen we de 
capaciteit van velden en hallen zo goed mogelijk te benutten en waar mogelijk ook te delen. 
Maar we stimuleren ook de ongeorganiseerde sport door ruimte aan te bieden voor 
(mede)gebruik, door verhuur van sportaccommodaties, door  fitness toestellen in de 
openbare ruimte te plaatsen en door  de realisatie 
van een trim-fit parcours op het sportpark 
Middenmeer. 
 
 Voor de PvdA is extra aandacht voor de jeugd een 
speerpunt, ook als het om sport en bewegen gaat. 
Het is gezond en leuk om samen te sporten. Via 
scholen en door ondersteuning van verenigingen, die 
behalve op de club ook in de buurt sportactiviteiten 
ontplooien, laten we kinderen kennismaken met 
verschillende sporten. Op deze en andere manieren 
stimuleren we het bewegen en sporten. Het 
belangrijkste is echter het lekker te bewegen en 
plezier te hebben in sport. Dat kan met voetbal, maar 
ook met de minder bekende sporten die je in Oost 
kunt doen. (Link: Kies je sport)  
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Sociaal door de crisis 

RESULTATEN ONDERWIJS 
 Er komen 3000 extra leraren 

 689 miljoen euro voor lerarensalarissen, vermindering werkdruk en scholing 

 Terugdraaiing  bezuinigingen op het passend onderwijs. 

 MBO-instellingen worden innovatiever, kleinschaliger en meer regio gebonden 

 Plan van aanpak voor kwetsbare jongeren  

 Minderjarige MBO-studenten krijgen een OV-trajectkaart. 

 Invoering sociaal leenstelsel met een zeer redelijke afbetaling naar draagkracht. 
Hierdoor veel extra geld vrij voor investeringen in het onderwijs. 

 Onderwijs blijft toegankelijk voor lagere inkomens:  o.a. door verhoging van de 
aanvullende beurs met 100 euro. De geplande versoberingen op de aanvullende 
beurs zijn teruggedraaid.  

 

 

Bijzondere initiatieven 

In Oost is mede op initiatief van Fatima Elatik tijdens de vorige bestuursperiode altijd veel 
extra aandacht besteed aan een veilig sportklimaat. Daar gaan we wat mij betreft volop mee 
door. Dat betekent onder andere actieve ondersteuning van verenigingen om te zorgen dat 
iedereen ook tijdens het sporten zichzelf kan zijn en zich welkom voelt. Net als overal in Oost 
is er rond de sportvelden geen plaats voor racisme en discriminatie. Bijzonder vind ik ook het 
vorig jaar geïntroduceerde Leefstijlnetwerk Oost. Daarin wordt een link gelegd tussen 
professionals in de zorg en het sportaanbod in het stadsdeel. Met de juiste verwijzing en 
stimulans kan sport en bewegen niet alleen bijdragen aan een gezondere leefstijl, maar ook 
toekomstig beroep op zorg en ondersteuning voorkomen. (Link: Leefstijlnetwerk) 
 
Wat moet er nog gebeuren? 
We willen de bovengemiddeld goede sportvoorzieningen in Oost natuurlijk goed 
onderhouden en waar nodig versterken. Ondanks beperkte middelen voor de hele stad is er 
de komende jaren  geld beschikbaar voor nieuwe accommodaties op IJburg en 
Zeeburgereiland. Ook wordt verder onderzocht hoe we het Flevoparkbad beter kunnen 
benutten en misschien in Oost overdekt zwemwater kunnen toevoegen. Een extra 
hockeyveld op Middenmeer is ook noodzakelijk, maar vereist nog wat passen en meten. In 
verschillende buurten willen we gericht nog een aantal veldjes voor verschillende 
sporten en combinaties tussen sport en spelen realiseren.  
 
Maar wat kunnen we nog meer doen om 
sporten en bewegen verder te 
stimuleren, zonder dat het heel veel geld 
kost? Wat wordt er gemist in de openbare 
ruimte voor zowel kinderen als volwassenen 
als het gaat om ongeorganiseerd sporten en 
sporten en bewegen dichtbij huis? Zijn er 
slimme dingen die we mee kunnen nemen 
in het beheer van straten en pleinen? Is er 
bijvoorbeeld behoefte aan hardlooproutes 
van verschillende lengtes die we ook 
markeren? Wat zijn de ervaringen met de 
fitnesstoestellen in Middenmeer en 
Betondorp? Laat het mij of de fractie weten als u hier ideeën over heeft. Ook voor andere 
vragen of suggesties kunt u mij altijd bereiken per mail of telefoon. 
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Politiek 
 
 

We gaan van nederlaag tot nederlaag tot de onvermijdelijke 
overwinning 
 
Simon Deurloo 
 
Rebekka Tselms heeft ongelijk, ik ben nog geen 25 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Ik 
ben bijna 25 jaar lid. Ik ben lid geworden ten tijde van de WAO crisis in 1991. Een moment 
dat veel zegt over de turbulente geschiedenis van de PvdA. 
 
Nederland was de diepe crisis van de jaren tachtig door gekomen door de kaasschaaf 
bezuinigingen van drie kabinetten CDA/VVD en bovenal door de loonmatiging van de FNV 
onder leiding van Wim Kok. Er was alleen weinig structureel gewijzigd onder de CDA/VVD 
kabinetten zodat er opnieuw een crisis dreigde. Eén van de grote problemen was de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Deze wet was een van de vele sociale wetten 
die KVP (Later CDA) minister Gerard Veldkamp met hulp van de PvdA in de jaren zestig 
doorvoerde. De WW en Kinderbijslag komen ook uit de koker van Veldkamp. 
 
De WAO zorgde voor het doorbetalen van een groot deel van het loon als je om wat voor 
reden dan ook arbeidsongeschikt was geworden. Je kreeg je loon doorbetaald als je van de 
steiger viel maar bijvoorbeeld ook als je overwerkt was of verslavingsproblematiek had.  
In de jaren tachtig waren werkgevers en werknemers enthousiaste gebruikers geworden van 
deze regeling. Het was een voor beiden prettige manier geworden om van elkaar af te 
komen. Mijn vader heeft als rector meer dan één leraar die niet kon lesgeven, zo voor de 
klas weggehaald.  
 
De populariteit van de WAO zorgde er voor dat er in 1991 900.000 mensen arbeids 
ongeschikt waren. Veel van hen hadden een uitkering die boven het modale inkomen lag. 
Lubbers zei dat Nederland ziek was. De PvdA had zich met de FNV van Kok sterk gemaakt  
voor de ‘echte’ arbeidsongeschikten, zonder daarbij nu direct te zeggen dat de WAO niet 
hervormd moest worden. Lubbers en Kok zaten in 1991 met elkaar in één Kabinet.  

 
Op zaterdag 13 juli 1991, het is hartje 
zomer, ik zal de dag er na 21 
worden, kondigt minister van 
Financiën Wim Kok aan dat er 
gesneden zal worden in de duur en 
hoogte van arbeids- 
ongeschiktheidsuitkeringen. De 
vakbonden zijn woedend over de 
verraders van de PvdA. De Partij 
verliest duizenden leden in drie 
maanden tijd. André van der Louw, 
letterlijk en figuurlijk een PvdA 
mastodont, wil een nieuwe 
sociaaldemocratische beweging 
oprichten. 
  
Partijgenoot Pim Fortuyn schrijft in 
een column dat Wim Kok de  
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wegbereider van het fascisme 
is. Maurice de Hond peilt 10 
zetels voor de PvdA.Wat 
daarbij niet hielp is dat 
Partijvoorzitter Marianne Sint 
op fietsvakantie in Toscane is 
en drie weken onbereikbaar. 
(Vrijwel niemand heeft nog een 
mobiele telefoon. Het GSM 
netwerk is op 1 juli, 13 dagen 
daarvoor, met zeer zware 
subsidie van de EEG  - zo 
heette onze Unie toen nog - 
van start gegaan. Die zware 
subsidie was overigens het 
gevolg van de ‘speciale relatie’ 
tussen de Franse Socialisten 
Mitterand en Cresson maar dat 
verhaal voert hier te ver.) 
 
Ik besluit definitief lid te worden 
van de Partij. Als tiener was ik 
heen en weer geslingerd tussen communisme (Het Communistisch Manifest is een 
rocksong) en anarcho-liberalisme (Fuck alle betutteling) maar ik besluit dat ik toch een saaie, 
op dat moment tamelijk rechtse, sociaaldemocraat ben. De WAO is onbetaalbaar en vraagt 
om solidariteit van arme werkenden met goed verdienende uitkeringsontvangers. Ik 
bewonder de moed van Kok en de Partij om die te willen hervormen. 
 
Het blijft nog drie jaar rommelen in de Partij. Op het eerst volgende Congres, ik ben kersvers 
afgevaardigde, vraagt Wim Kok om vertrouwen en krijgt die ook. Marianne Sint wordt 
afgezet. Een oude rot legt me uit hoe het werkt: “Als een voetbal elftal niet wint wordt de 
trainer ontslagen en niet het hele elftal, dat zou te veel beschadigen. Een belangrijke rol van 
trainers en voorzitters is op te treden als kop van jut. “ Ik zal nog veel Nederlandse 
partijvoorzitters zien vertrekken. 
 
Ik ben in de loop der tijd naar links opgeschoven. De oplossingen voor armoede, geweld en 
de uitputting van de aarde zullen van links komen, liberalisme en conservatisme hebben 
daar geen antwoord op. Mijn ideaal is een socialistische maatschappij, een maatschappij 
waarin, internationale, solidariteit wordt in gezet om vrijheid te garanderen. 
Ik ben alleen wel een sociaaldemocraat en geen socialist. Een socialistische maatschappij 
zonder democratie en vrije markt is niet mogelijk, dat is een dictatuur. Vrije markt en 
democratie zijn voorwaardes voor het socialisme. Een vrije markt vraagt overigens, net als 
democratie, om duidelijke regels en daar heeft de overheid een actieve rol in. Monopolies, 
ook van de overheid, zijn zelden effectief. In 1991 moest ik maanden wachten op een vaste 
telefoonaansluiting en was ik verplicht stroom af te nemen van een bedrijf dat steenkool, 
stookolie en kernenergie gebruikte. Er reden bovendien half zo veel treinen als nu terwijl de 
relatieve kosten van een rit gelijk zijn gebleven. 
 
Democratie lijkt redelijk onomstreden, zelfs bij de SP mag ieder lid tegenwoordig stemmen. 

Het is alleen veel meer dan dat de helft plus één de macht heeft, zoals Syriza in Griekenland 

en Erdogan in Turkije menen. Het betekent ook dat je rekening houdt met de wensen van 

anderen. In Nederland betekent dat dat je bij het verwezenlijken van je linkse idealen altijd 

rekening moet houden met liberalen en conservatieven, met VVD, D66, CDA en CU. Dat je 

nu in een coalitie zit met Stef Blok en in 1991 met Elco Brinkman. 
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Sociaal door de crisis 

RESULTATEN ASIELBELEID 

 Dankzij de PvdA is er eindelijk een kinderpardon gekomen. Hierdoor kunnen bijna 
900 kinderen in Nederland blijven met hun families. 

 Vreemdelingen worden niet meer opgepakt louter en alleen omdat ze geen geldig 
verblijfsstatus hebben. 

 Uitgeprocedeerde vreemdelingen die niet terug kunnen maar dat wel willen  
kunnen een zogenoemde buitenschuld-verblijfsvergunning krijgen. 

 De omstandigheden in de detentiecentra worden verbeterd. 

 Vreemdelingendetentie wordt alleen in het uiterste geval ingezet. 

 De bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand voor asieladvocaten worden 
teruggedraaid. De rechtsbijstand blijft daarmee toegankelijk. 

 Asielkinderen, aankomend op Schiphol, worden niet meer in de cel gezet. 

 

 
 

Laten we daarom niet moeilijk doen over de coalitie met onze ideologische tegenstanders 
van de VVD. We winnen meer dan zij, ondanks dat onze positie lastiger is. De inkomens 
ongelijkheid neemt af, villasubsidie wordt afgeschaft en we hebben een kinderpardon kunnen 
regelen zonder dat illegaal verblijf uiteindelijk strafbaar is gesteld. (Ik heb nog wel wat 
wensen hoor, met name op huurgebied.) 
 
Onze grootste uitdaging nu is de bekostiging van de zorg. Ik bewonder Martin van Rijn. De 
afgelopen jaren stegen de kosten met meer dan 5% zonder dat daarvoor betere, of meer, 
zorg werd geleverd. De GGZ is bijvoorbeeld in tien jaar tijd met 100% gegroeid en daar is 
geen 100% betere zorg voor geleverd. Wat we in iets meer dan vier maanden aan zorg 
uitgeven, is genoeg  om het hele onderwijs te betalen. Als je nu niet hervormt, ben je net zo 
bezig als de Grieken: de werkelijkheid aan het uitstellen. 
 
Op 11 december 1995 zat ik in de Rode Hoed en luisterde naar Win Kok. Hij zei toen: “Het 
afschudden van ideologische veren is voor een politieke partij een bevrijdende ervaring.” Als 
we betaalbare zorg kunnen regelen met de ideologische tegenstanders van VVD en D66 
moeten we dat doen. Je veren zijn wat anders dan je idealen. 
 
Moed wordt niet altijd beloond. Anderhalf jaar voor de Rode Hoed lezing verliest de PvdA 
onder Kok 12 zetels. Ik dans die 3e mei tot diep in de nacht in Paradiso omdat we toch de 
grootste zijn geworden. Kok wordt premier en zorgt, met de VVD, voor een ongekende groei 
van de werkgelegenheid.  
 
Ik kijk uit naar de verkiezingen voor 1e Kamer, 
Provinciale Staten en Waterschappen op 18 
maart. Sociaaldemocratie is niet voor bange 
mensen.  
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De Voedselbank actie 
 
Ada van Moorst 

 
 
Op 20 december deed de PvdA mee aan de inzamelingactie die georganiseerd werd door de 
Voedselbank. De PvdA zou zorgen dat er voldoende vrijwilligers waren om de verschillende 
ploegen te kunnen vullen. Gelukkig melden er genoeg mensen aan die mee wilden doen. 
Zelfs vanuit andere stadsdelen was er animo om mee te doen.   
 
Om 10.00 uur begon de eerste groep vrijwilligers in de Albert Heijn aan de Helmholzstraat. 
Deze ploeg bestond uit Roos, Wim,Tanja, Petra en Guillaumine. Om 13.00 uur werden ze 
afgelost door de tweede ploeg waar Luc, Rob, Raoul en Ada aan deelnamen. Om 16.00 uur 
kwam de laatste ploeg aan de beurt. Hierin zaten Rebekka, Harko, Godfried en Nico. 
 
De hele dag was Sanne van de Voedselbank aanwezig om alles in goede banen te leiden. 
Het idee van de Voedselbank is dat je de mensen die boodschappen komen doen een lijstje 
geeft die de Voedselbank heeft samengesteld, met de vraag om wat extra boodschappen te 
doen. Hieraan werd massaal gehoor gegeven: het resultaat van de actie was op 
zaterdagavond een record. Er werden 121 kratten/ bananendozen vol met etenswaren 
gedurende de dag ingezameld en €109,05 aan contant geld gegeven. 
 
Natuurlijk roept zo’n actie ook weerstand op. Waarom is dit nodig? Waarom krijgen mensen 
niet genoeg geld om zelf hun etenswaren te kopen. Natuurlijk is het zinvol om hier over de 
discussie aan te gaan, maar zolang het fenomeen Voedselbank nodig is, is het zinvol om 
hieraan mee te doen. 
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De Klaprozen. 
 
Hanna Luden  
 
"De wereld een beetje mooier 
maken en minder eenzaam" : 
dat is de ambitie van De 
Klaprozen, twee Amsterdamse 
hartsvriendinnen met visie, 
creatieve ideeën, 
organisatietalent en eigen 
initiatief. Joke Hagedoorn 
en Marianne Kraan willen het 
leven voor ouderen meer kleur 
geven en vooral de dreigende 
eenzaamheid tegen te gaan.  
Beiden hebben ze leuk werk, 
en wilde iets aan de 
maatschappij teruggeven. Zo 
is een paar jaar geleden hun 
Stichting De Klaprozen - voor 
‘mensen met een jaartje meer’ - ontstaan.  Een luisterend oor voor (soms dementerende) 
ouderen zijn. Mensen van wie de partner misschien weggevallen is, de kinderen te druk zijn 
met hun eigen leven, vaak ouderen die weinig bezoek krijgen, juist voor die mensen willen zij 
met Stichting De Klaprozen iets betekenen. 
 
Ze vinden het een voorrecht, en ze genieten er volop van. Zoals, samen koffie drinken, of 
gezamenlijk ergens eten. Met een glimlach denkt Marianne aan de man die beweerde dat 
hijzelf veel lekkerder mosterdsoep kan koken dan in het restaurant waar men met een groep 
at. Waarna hij iedereen bij zich thuis heeft uitgenodigd voor een ‘Mosterdsoep’-avond, met 
nieuwe vriendschappen en nieuwe sociale contacten als gevolg.  
 
Hieronder een kleine greep uit de activiteiten die De Klaprozen organiseren met als doel de 
dagen van 'mensen met een jaartje meer' kleur en aandacht te geven.  Iedereen is van harte 
welkom!  
 
Koffie met de Krant bijvoorbeeld. Samen aan een grote tafel de kranten lezen en over het 

‘wereld’ nieuws praten. Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee met iets 
lekkers erbij. Iedereen krijgt in een ongedwongen sfeer de gelegenheid zijn stem te laten 
horen en nieuwe mensen te leren kennen. Dit geldt ook voor 'Dineren met verhalen'. Je 

komt voor een driegangen diner, je zit aan tafel met mensen die je ter plekke leert kennen. 
Het gesprek krijgt een extra dimensie door de komst van een gastspreker. Zo was, 
bijvoorbeeld, de laatste keer de (rolstoel) tenniskampioene Esther Vergeer te gast.  
 
In de namiddag van  de laatste woensdag van de maand kun je met andere vrolijke mensen 
'met een jaartje meer' borrelen, kletsen, interesses uitwisselen en wie weet, een afspraak 
maken om gezamenlijk iets gezellig te doen. De Klaprozen komen maandelijks in 
zorginstellingen, een mooi verhaal vertellen, samen zingen en een leuk spel, zoals Pim 

Pam Pet, gaan er in als koek.  
 
Hoogtepunt in het jaar is het vroege voorjaar - dan organiseren De Klaprozen reizen naar 
Moirara aan de Costa Blanca in Spanje. Speciale weekenden voor ‘moeders met een 
jaartje meer’ en hun volwassen dochters, uiteraard samen met andere moeders en 
dochters. Of een Verwenweek in de 'Klaprozenvilla' waar de gasten 24/7 verzorgd worden, 
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Sociaal door de crisis 

RESULTATEN DUURZAAMHEID 

 Afsluiting van een breed gedragen  energieakkoord. Daarmee komt er  
eindelijk een stabiel, duidelijk en langjarig energie- en klimaatbeleid. 

  Jaarlijks wordt 1,5 procent energiebesparing gerealiseerd. De komende jaren 
wordt daarmee fors geïnvesteerd in isolatie van woningen.  

 Er worden vijftienduizend nieuwe banen gecreëerd. 

 In 2020 komt veertien procent van de energie uit duurzame bronnen. 

 Kolencentrales worden gesloten en er komen windparken op zee. 

  Decentrale opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd.  

 Burgers  krijgen belastingkorting voor zonnepanelen en windmolens. 

leuke excursies maken, genieten van heerlijk eten en van elkaar. Een gelegenheid om 
zorgeloos vakantie te vieren, cultuur op te snuiven, van de zon en warme aandacht te 
genieten, naar elkaars verhalen te luisteren en nieuwe energie en kleur op de doen. 
 
Wilt u meer weten? Op de website van De Klaprozen vindt u veel informatie, en een 
uitgebreide agenda:   www.deklaprozen.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PvdA-Ombudsteam Amsterdam Oost 
  
Eduard van Regteren Altena. 

 
 
Het gaat goed met het team. We bestaan nu 2 en een half jaar en 
alle spreekuren zijn weer begonnen in het nieuwe jaar. Momenteel 
zijn er meer dan 160 lokale PvdA-ombudsteams actief in steden en 
dorpen, en dat worden er steeds meer. In deze teams staan 
vrijwilligers binnen én buiten de partij klaar om mensen te helpen 
met wat Den Haag 'de kleine problemen' noemt. Noem ze klein, 
maar het gaat hier wel om grote ergernissen: overlast, criminaliteit, 
juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, allemaal zaken die 
mensen dagelijks raken 
 
Ons ombudsteam helpt de inwoners van Amsterdam Oost met problemen over onder meer 
zorg, schuldhulpverlening en de vele regels van de overheid, waar steeds meer mensen niet 
meer uit kunnen komen. Ook de ingewikkelde en vaak trage gemeentelijke ambtenarij hoort 
hierbij. Aanvragers moeten daardoor lang wachten op vergunningen en de afhandeling van 
verzoeken. Wij verwijzen en begeleiden de klant naar de organisatie die kan helpen. Daar 
waar mogelijk zetten we onze eigen expertise in. 
 
De veranderingen op het gebied van de zorg roepen vooral veel vragen op. Dit geldt ook 
voor het ondoorzichtige woud van toeslagen, waarmee de burger geconfronteerd wordt. 

http://www.deklaprozen.com/
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Vaak wordt de oplossing van een probleem uitgesteld en uiteindelijk blijkt dat het probleem 
nog veel groter is geworden. Het ombudsteam helpt de mensen op weg om dan toch een 
oplossing te bereiken. Bijvoorbeeld door contacten te leggen met schuldeisers. Dat zijn vaak 
nutsbedrijven die huizen hebben afgesloten waardoor mensen een tijd zonder gas, 
elektriciteit of water zitten. 
 
In 2015 veranderen veel regelingen voor mensen met een laag inkomen en voor chronisch 
zieken en gehandicapten (Sociaal Vangnet).  
Omdat het lastig is de goede keuze te maken en het ook voor kan komen dat niet duidelijk is 
wat in uw situatie het beste is, gaat het ombudsteam van de PvdA hier ondersteuning bij 
geven. Heeft u ondersteuning nodig, neem dan contact op met ons. Wij helpen u de zaken 
op een rijtje te zetten, zodat u zelf de beste keuze kan maken. Hierdoor krijgt u ook inzicht 
waar u in 2015 op kan rekenen. 
 
De hulp van het ombudsteam is gratis beschikbaar voor alle mensen uit het Stadsdeel Oost, 
dus ook voor niet- PvdA leden. Alle informatie van hulpvragers die bij het team binnen 
komen wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
 
Door goed te luisteren bij het in kaart brengen van individuele problemen, en het daarna 
gezamenlijk onderzoeken van de mogelijkheden voor een goede aanpak, wil het team 
mensen op weg helpen om hun problemen op te lossen. Het contact leggen met de juiste 
instanties is hierbij een reële mogelijkheid. 
 
Het ombudsteam maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen en diensten, 
zoals bijvoorbeeld het WMO loket, de vakbonden, cliëntenraden, huurdersverenigingen etc. 
Indien een probleem ook om een politieke oplossing vraagt, maakt het ombudsteam gebruik 
van haar politiek netwerk, bestaande uit: raadsleden, wethouder, Statenleden, Tweede 
Kamerleden en als het nodig is, leden in het Europees Parlement 
. 
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. 
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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 bde Vrieslaan 65 en op op de derde 
donderdag van de maand van 19.00 tot 20.00 in het Stadsdeelhuis. 
 
Woensdag 1 april Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00   
Woensdag 8 april Willem Dreeshuis  14:00 tot 16:00 
Donderdag 16 april Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00  

 
Woensdag 6 mei Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00   
Woensdag 13 mei Willem Dreeshuis  14:00 tot 16:00 
Donderdag 21 mei Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00  

 
Woensdag 3 juni Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00   
Woensdag 10 juni Willem Dreeshuis  14:00 tot 16:00 
Donderdag 18 juni Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00  
 
In de maanden juli en augustus zijn er geen spreekuren. 
 
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  
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