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Een ander heet hangijzer voor veel Am-
sterdammers is ons erfpachtstelsel. Dat 
het huidige stelsel op de schop moest 
was duidelijk. Sinds januari is er een 
rekentool voor de erfpachters zodat zij 
een voorproefj e krijgen wat het voor 
hen betekent als ze de erfpacht voor 
eens en altijd kunnen afk open. Bedra-
gen als 60.000 euro zijn bijvoorbeeld 
in de Rivierenbuurt heel normaal voor 
woningen van circa 55 tot 60 vierkante 
meter. 

Ik vraag me af hoeveel Amsterdammers 
dergelijke bedragen op de plank heb-
ben liggen. Ik heb meegedaan aan de 
enquête van de Vereniging Eigen Huis 
en moest uit een tiental trefwoorden 
en zinnen er drie uitkiezen die mij het 
meest aanspraken in relatie tot het nieu-
we stelsel: ‘onrealistisch’, ‘in de prullen-
bak’ en nog een derde, die ik even ver-
geten ben maar het komt in de buurt 
van ‘doe even normaal’.

DOE EVEN NORMAAL!

Eerlijk gezegd hou ik mijn hart vast: 
door welke politieke partijen wordt dit 
land de komende jaren geregeerd? De 
laatste tijd kon ik geen krant openslaan, 
geen nieuwssite openen of ik werd ge-
confronteerd met, wat ik maar noem, 
politieke misère: hoeveel partijen doen 
er bijvoorbeeld ook al weer mee aan de 
verkiezingen? Ik hou het niet meer bij 
maar ik hoop dat uiteindelijk het gezon-
de verstand regeert, doe even normaal 
zou ik bijna willen zeggen. 

Het merendeel van de mensen heeft  
met verbazing de uitslagen van de Br-
exit en de Amerikaanse verkiezingen 
vernomen: laat dat een voorbeeld zijn 
waar stemgedrag toe leidt, namelijk een 
onwenselijke richting. Maar ook lokaal 
rommelt het: het voornemen om het 
huidige Amsterdamse bestuurlijk stelsel 
op de schop te nemen baart mij zorgen. 
Wat betekent dat voor de lokale demo-
cratie als we aangewezen bestuurders 
krijgen en een adviescommissie waarin 
bij wijze van spreken de voorzitter van 
een korfb alvereniging kan zitten? Ma-
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Beeld: PvdA archief

De ‘Nieuwe Wegen’ van Jacques Monasch

den. Je kunt de uitslag tien keer onverstandig 
vinden maar op deze manier maak je misbruik 
van je macht. Dit leidt tot heel veel wantrou-
wen. Het financieel tekort is nu weggewerkt 
maar het democratisch tekort wordt alleen 
maar groter”

Waar zit de emotionele kant?
“Michael Sandel van Harvard University zegt: 
‘we zijn nog nooit zo welvarend geweest, heb-
ben nog nooit zoveel keuzevrijheid gehad, en 
tegelijk hebben we nog nooit zo het gevoel 
gehad dat we geen invloed hebben op de in-
stituties en de macht die boven ons staan’. De 
afstand tussen wat daarboven gebeurt en waar 
de gewone mensen zich mee bezig houden, 
die kloof, is zo ontzettend groot geworden 
dat dit schreeuwt om een radicale kentering. 
Het Trump-effect is die schreeuw. Wij hebben 
hier een bestuurlijke elite die dat opzijschuift.
Het vrije verkeer van werknemers is een dra-
ma voor de onderkant van de samenleving. 
Het gaat ten koste van banen. Hoe meer laag-
geschoolde werknemers zich aanbieden voor 
een baan hoe lager de lonen zullen worden: 
dat is een economische wet. Maar dit tegen-
houden is vloeken in de kerk want dit is heilig 
in de Europese Unie. En zo zijn er nog veel 
meer voorbeelden. Denk aan de zorg waar je 
een leger van psychologen ziet maar te weinig 
handen aan het bed. ‘Het gaat om liefde, gezel-
ligheid en lekker eten’ zei een verpleeghuisdi-
recteur eens. Dat is weg. Docenten in het spe-
ciaal onderwijs hebben te veel administratieve 
zorg aan het hoofd.  Alles is op wantrouwen 
georganiseerd. Het is veel ernstiger dan ik een 
half jaar geleden dacht. De ruige variant bij 
mensen is ‘we zijn het zat’ en de beschaafde va-
riant is ‘zo kan het niet doorgaan’. Wie er nog 
niet uit is zegt ‘het rommelt’.”

Wat is de rol van Europa?
“Mensen willen geen federaal Europa. Maar je 
ziet, bij VVD en PvdA, dat alles gebeurt dat 
wel die kant uitgaat. Elke keer komt er iets bij. 
Nu het idee van een Europees leger. Ik heb 
Samson gezegd: jij wil door met een Europa 
waarvan de waarden niet deugen. Je moet te-
rug om die waarden te veranderen. Aanbeste-
dingswetten werken in het voordeel van grote 
bedrijven. Dat Europa zich bemoeit met onze 
sociale woningbouw moet stoppen. Dat bepa-
len we zelf wel. Maar tegelijkertijd moet je bij 
milieubeleid of terrorismebestrijding zeggen 
dat we dat met elkaar moeten oplossen.

Geen sterk Europa; geen waardenvrij Europa?
‘’Je kunt op de arbeidsmarkt met arbeidsmi-
gratie twee dingen doen: of we gaan naar het 
systeem van tewerkstelling en mensen uitno-

Eddy Linthorst en Hans Wamsteeker

digen, of we laten alleen mensen uit landen 
toe waar het minimumloon redelijk dicht bij 
dat van ons ligt. In Polen gaan nu de lonen 
omhoog en dan gaan de uitzendbureaus 
naar Moldavië. We zouden moeten zeggen 
‘ga maar naar Moldavië’. Als je daar goed-
koper tomaten kan kweken omdat daar de 
lonen lager zijn. Maar nu halen we die men-
sen hier naar toe en betalen ze zwaar onder.’’

‘Ik heb Samson 
gezegd: jij wil door 

met een Europa 
waarvan de waar-
den niet deugen’

Hoe lost de EU het democratisch tekort op?
“Gabriël van den Brink, van de VU, zegt: 
‘Europa is als politiek project mislukt. We 
maakten er nog een bestuurslaag bij en die 
controleert dan democratisch wat er in Eu-
ropa gebeurt. Europees parlement, Europe-
se Commissie, daar moet je van af ’. Ik ben 
een voorstander van een dubbelmandaat. 
En het organiseren zou vanuit de nationale 
parlementen moeten komen. Op een aan-
tal terreinen moet je samenwerken en daar 
sluit je verdragen. Maar voorkom regels en 
stop met een verkozen Europees parlement. 
De Commissie bestaat uit ambtenaren, aan-
gestuurd door de raad van ministers van 
Europa. Geen politiek bestuur overhevelen 
naar Europa.’’

Heb jij niet een wat rabiaat standpunt over 
de EU?
“Solidariteit is, bij de PvdA en de Jonge So-
cialisten, het overhevelen van geld van het 
ene naar het andere land. Waarom moeten 
wij Italië helpen als daar 10 jaar korter wordt 
gewerkt dan in Nederland? Wij hadden 
moeten zeggen; wie in Griekenland heeft 
geïnvesteerd gaat nu maar ‘nat’. Griekenland 
toestaan uit de euro te stappen, maar daar 
hebben we niet voor gekozen. Dan moet 
Griekenland gered worden en willen ze ons 
geld lenen. Wie bepaalt daarvan de voor-
waarden? Als zij de voorwaarden willen be-
palen en wij de rekening betalen dan klopt 
er iets niet. We hadden in een veel eerder 

stadium moeten zeggen: dit lukt niet. Er 

Jacques Monasch werd in 1990 fractievoorzitter 
in het toenmalige stadsdeel de Pijp. Hij is sinds 
2010  lid van de Tweede Kamer. Hij heeft zich 
in het verleden meerdere malen kritisch uit-
gelaten over de koers van de PvdA. Hij stelde 
zich verkiesbaar voor het lijsttrekkerschap maar 
kon over de voorwaarden hieromtrent niet tot 
overeenstemming komen met het partijbestuur. 
Hij zegde het lidmaatschap op en zit nu als één-
mansfractie in de Tweede Kamer. Reden genoeg 
voor de Stem om hem uit te nodigen voor een 
gesprek.

Hoe gaat het nu?
“Moe, maar wel heel goed. We werden bedol-
ven met mail. Er melden zich heel interessante 
mensen die het wegkijken zat zijn.  Mensen 
die zich aangesproken voelen door de mense-
lijke maat. Bijvoorbeeld iemand die al dertig 
jaar in de zorg werkt. We bouwen het op basis 
van een gildesysteem op. Verpleegkundigen 
en mensen die in de zorg werken schrijven 
samen het hoofdstuk over de zorg. Het debat 
daarover gaat vooral online. Maar in het voor-
jaar komt er een landelijke bijeenkomst. We 
zetten de teksten op de site (www.nieuwewe-
gen.nu) en Facebook en vragen om reacties. 
We verwerken de reacties en half januari lig-
gen er goede teksten voor het verkiezingspro-
gramma. Veiligheid, zorg, milieu, onderwijs, 
economie van onderop opgebouwd”.

Het is nogal wat het zo op te willen bouwen!
“We willen niet alles regelen. Als iemand op 
Facebook een ondersteunende pagina wil ma-
ken dan moet je dat niet willen controleren. 
We vragen wel een twitteraccount aan te pas-
sen als het niet echt spoort. Mensen die willen 
starten met Nieuwe Wegen zitten in het hele 
land. Als je inbreng hebt dan kom je in de be-
treffende gildegroep. We letten goed op wie er 
in de kerngroep komen maar op een gegeven 
moment moet je het loslaten. Eind december 
startte de kandidaatstelling. moeten volksver-
tegenwoordigers zijn. Geen wethouders, geen 
politieke ervaring. De lijst moet uitstralen 
waar je voor staat. Goede stukken komen op 
de website www.nieuwewegen.nu.”

Jouw start is verzekerd. Opportunistisch?
“Ik krijg van alles over me heen maar oppor-
tunistisch valt erg mee. Het referendum werd 
afgesproken en de fractie hechtte daar grote 
waarde aan. We zouden de uitslag accepteren. 
Tien dagen voor de uitslag is de fractie gaan 
draaien. Wat er in de fractie gebeurde zie ik als 
heiligschennis. Als je een referendum organi-
seert heeft de kiezer het voor het zeggen. Als 
er iemand zijn zetel moet opgeven dan zijn dat 
de anderen want die hebben de kiezers verra-
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had een schuldenconferentie moeten komen. 
Afschrijven die schulden. Maar wij verdienen 
er aan. Griekenland betaalt een hoge rente. 
“Wij hadden er niet aan moeten willen verdie-
nen.’’

Wat vind  jij van de versnippering?
“Daar zit iedereen zelf bij. In maart kan je zeg-
gen dat je geen versnippering wil en stemmen 
op een partij die heel groot kan worden. Waar-
om zijn die grote middenpartijen hun positie 
kwijt? Die hebben zich afgesloten, die repre-
senteren de groepen die ze vroeger wel aan-
spraken. We zagen de fl anken als de extremen 
maar die fl anken zijn het nieuwe midden.  We 
gaan ons afzetten tegen die fl anken, waardoor 
de onvrede alleen maar groter wordt. Er zijn 
mensen in de fractie van de PvdA die zeggen: 
‘dan worden we maar een vrijzinnig liberale 
partij met vijft ien zetels maar ik luister niet 
naar die lui. Laten ze maar naar de PVV gaan’. 
Ik hoop dat uit deze toestand vroeg of laat een 
heroriëntering komt. De kritiek over ‘versplin-
tering’ komt van partijen die toelaten dat er 
een versplintering in de Eerste Kamer te zien 
is. De macht van de Eerste Kamer wordt steeds 
politieker.”

Hoe sociaal is het beperken van het aantal 
vluchtelingen?
“We zagen de ontroering toen Merkel zij: Wir 
schaff en das. Dat was de grootste fout die je kan 
maken. Want wir schaff en das niet. Het wordt 
een drama want je kunt al die asielzoekers geen 
fatsoenlijke baan geven en laten integreren. Ze 
komen in de kwetsbare wijken terecht. Ze zul-
len op grote schaal een beroep moeten doen 
op de bijstand, op de huurtoeslag en op de be-
schikbare voorraad woningen. De VVD gaat 
dan op de bijstand korten.’’

‘Ik heb geen anti-
PvdA verhaal’

Waarom zou je op ‘Nieuwe Wegen’ stemmen?
“Ik heb geen anti-PvdA verhaal. Als je je hard 
wil maken voor een sociale economie, de 
menselijk maat vooropstelt, als je grenzen wil 
stellen aan emigratie en integratie en het be-
schermen van normen en waarden dan moet 
je op Nieuwe Wegen stemmen. Als je vindt dat 
Europa groter moet worden en niets wil doen 
aan het doorbreken van de grootschaligheid 
dan moet je daar niet op stemmen. Vrijheid 
kan niet zonder grenzen en solidariteit met ie-
dereen kan niet.’’ 

De ‘Nieuwe Wegen’ van Jacques Monasch

Foto: NRC Handelsblad
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Twee nieuwe (flits)leden uit Zuid in beeld
Flitsleden?

Meteen toen bekend werd dat 
iedereen die voor twee euro per 
maand lid werd mocht mee- 
stemmen bij de lijsttrekkers-
verkiezingen (later werd toch 
besloten dat dit geen doorgang 
kon krijgen) stroomden op het 
partijkantoor de aanmeldingen 
binnen. Landelijk een kleine 
3000; onze afdeling Amsterdam 
Zuid mocht bijna honderd nieu-
we leden verwelkomen. Tijdens 
onze laatste ALV vroeg ik twee 
van hen, Katja Smoor en Frans 
Verhagen, voor deze Stem iets te 
schrijven over hun drijfveren en 
hun verwachtingen. 

Katja Smoor

‘Ben je een fl itslid of een echt lid?’ Dit is de vraag die ik 
steevast krijg wanneer ik vertel dat ik sinds kort de gelede-
ren van de PvdA ben komen versterken. Om -misschien 
vooral aan mezelf- te bewijzen dat ik, hoewel getriggerd 
door de mogelijkheid om op een lijsttrekker te stemmen, 
wel degelijk een echt lid ben, toog ik naar de ALV van de 
afgelopen week. Erg leuk om enkele partijgenoten te ont-
moeten en vooral erg leuk om meteen het gesprek aan te 
kunnen gaan over dat wat ons bindt – de politiek en spe-
cifi ek de boodschap die ‘Links’ aan de Nederlanders moet 
gaan overbrengen de komende maanden. Ik kijk ernaar 
uit het gesprek (intern én extern) vaker aan te gaan in de 
toekomst, want ik geloof sterk in de relevantie en overtui-
gingskracht van een brede links geörienteerde partij in Ne-
derland. Ik ben (qua politiek) geïnteresseerd in de thema’s 
zorg, Europese samenwerking, milieu en integratie. Wat 
ik wil doen bij de PvdA is meedenken over een geloofwaar-
dige boodschap die stoelt op solidariteit en empathie en 
helpen dit uit te dragen waar mogelijk.

Door Lies Opdam
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zij die peilen te zeer gebruik maken van 
verouderde interviewtechnieken. Tja. Er 
is daarnaast een enorm wantrouwen je-
gens de gevestigde politiek. Minder dan 
ooit zullen ook de Nederlandse verkiezin-
gen van maart 2017 gaan over inhoude-
lijke thema’s.  Waar ze wel over gaan? Ge-
frustreerde gevoelens van identiteit. Het 
weggezet en overgeslagen voelen. Ik acht 
die gevoelens zeer begrijpelijk, maar weet 
tegelijkertijd ook dat ze buitengewoon 
moeilijk te beïnvloeden zijn. Zelf werk ik 
in een ‘onbegrepen sector’: de ouderen-
zorg.  Het werk laat zich het beste samen-
vatten als met heel weinig mensen heel 
zwaar werk doen. Dat het wantrouwen 
afstraalt op de gevestigde partijen, ervaar 
ik mijn directe werkomgeving. Geen van 
mijn collega zorgverleners overweegt ook 
maar op de Partij van de Arbeid te stem-
men. Die partij is namelijk medeschuldig 
aan een onwenselijke situatie.

En als we eens van een vrolijk scenario 
uitgaan en de verkiezingsuitslag gunsti-
ger is dan door het leger der peilenden 
wordt verwacht. Denkt u dat we dan weer 
blijmoedig gaan deelnemen aan de for-
matie? Hoe gaan we dat dan doen, forme-
ren? Zal de grote uitruil weer gaan plaats-
vinden? Mag ik van jou het kinderpardon 
dan krijg jij van mij de lastenverlichting. 
Zeker is dat het sluiten van compromis-
sen en het doen van concessies weer met 
het grootst mogelijke wantrouwen zullen 
worden begroet. De politiek is een duis-
tere en gevaarlijke wereld. Diederik, Lo-
dewijk en ook de gedeserteerde Jacques 
kan moed in ieder geval niet ontzegd 
worden. De politiek leider van de Partij 
van de Arbeid weet zich bij voorbaat het 
onderwerp van bashen en verdacht ma-
ken. Waar je maar zin in hebt. 
  
  Job van Amerongen

Column
Job van Amerongen

     Niet vertrouwd

De redactie van De Stem waagt zich aan een 
themanummer over verkiezingen. Dat mag 
moedig genoemd worden. Er valt nogal wat 
over te zeggen namelijk. Traditionele peilin-
gen zitten er bij de stembusgang steeds vaker 
naast. Henk en Ingrid laten niet het achterste 
van hun tong zien, laat staan het diepste van 
hun onderbuik.  Ook hoor je steeds vaker dat 

 Frans Verhagen

 Dramatische tijden vergen dramatische stappen. Daarom ben ik (weer)        
lid geworden van de PvdA. Het was de week na de overwinning van Do-

nald Trump. Nog bijkomend van die verrassing trok ik de folie van mijn 
Groene Amsterdammer. Daaruit viel een gevouwen stukje papier, kleiner dan 

een servet. Het was een fl yer van de PvdA, je kon erop invullen dat je lid wilde 
worden. Desnoods 2 euro-lid, dan mocht je meedoen aan de lijsttrekker sweep-

stakes. De fl yer paste wel bij een partij die in Maurice de Honds zichzelf vervullende 
peilingen op sterven na dood is. Hij maakte ook een gevoel van ongenoegen en ergernis los. On-
genoegen dat een van de grote politieke stromingen van de westerse wereld, de sociaaldemocratie, 
er zo belabberd bij zit. Ongenoegen dat de PvdA zich dit lot heeft laten aanpraten. Zorg dat de 
Nederlandse politiek zich lijkt op te delen in partijen van belangenbehartigers, geleid door baasjes. 
Ergernis over een onnodige lijsttrekkersverkiezing over baasjes. Ik heb mijn hele leven gependeld 
tussen D66 en PvdA, ben misschien meer sociaal liberaal, al weet ik niet zo goed hoe dat verschilt 
van een sociaal democraat. Een liberaal sociale democraat dan maar. Ik ben een groot voorstander 
van brede volkspartijen op ideologische grondslag. Die zijn in Nederland steeds dunner gezaaid. 
Het is niets te vroeg om weer actief te worden in een partij die dat zou moeten zijn, de PvdA.
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Door Menno Fieret, campagnecoördinator PvdA Zuid

Als sociaaldemocraten zitten we op het moment in een 
lastige periode. Brexit en de recente verkiezing van Trump 
lieten wederom zien dat megafoonpolitiek en populisme 
verkiezingen kunnen winnen. Daarom is het belangrijk 
dat we, juist nu, zorgen dat onze sociaaldemocratische 
waarden op de juiste manier worden overgebracht. Mijn 
taak is om voor de komende verkiezingen deze waarden 
over te brengen op de mensen in Amsterdam Zuid. Maar 
een goede boodschap ook goed laten klinken is soms las-
tiger dan het lijkt. 

Het proces achter de boodschap 
Wanneer mensen mij vragen wat een campagnebood-
schap onderscheidt van een normale boodschap noem ik 
altijd het activerende van een campagneboodschap. Een 
campagneboodschap zet aan tot het uitvoeren van een 
bepaalde actie, in dit geval het stemmen op een bepaal-
de partij. Verder is een campagneactie gewoon een com-
municatieproces tussen zender en ontvanger. Ontvangt 
de ontvanger een andere boodschap dan dat de intentie 
van de zender was, dan is het proces mislukt. Er is dan 
miscommunicatie. Het is daarom erg belangrijk dat je als 
campagnevoerder, als zender, voldoende informatie hebt. 
Als deze informatie voldoende en juist is lukt het vaker 
om de juiste boodschap voor de juiste groep te brengen 
en je campagnedoelen te realiseren. Maar juist in de ver-
scheidene campagneacties waarbij ik in de afgelopen jaren 
heb meegelopen was er geen enkele factor zo verschillend 

Een kijkje in de keuken bij 
de campagne van de PvdA in 
Amsterdam Zuid

als de hoeveelheid informatie die de campagnevoerders tot 
hun beschikking hadden. 

De diversiteit in campagneacties
Het meest duidelijke voorbeeld hiervan zijn de campagne-
acties in het Engelse Reading waarbij ik meedeed. In het 
Verenigd Koninkrijk is het toegestaan om bij te houden 
in een register wat mensen stemden in voorgaande jaren. 
Hierdoor kon je gerichtere gesprekken aangaan; hadden 
mensen al jaren op Labour gestemd, dan was een herin-
nering nu voldoende. Daarnaast wist je ook dat sommige 
gesprekken waarschijnlijk weinig eff ect zouden hebben, 
bijvoorbeeld met UKIP-stemmers, en dit scheelde dan 
weer tijd en energie. Vaak wist ik van mensen met hoe-
veel ze woonden, en alle relevante steminformatie. Dat is 
hier in Nederland wel even anders.  De PvdA heeft  wel veel 
onderzoek gedaan naar de wijken waar onze stemmers 
zich bevinden, maar een register vergelijkbaar met dat in 
Reading mag je hier niet bijhouden. Dat betekent dus dat 
je in het gunstigste geval weet wat het gros van de mensen 
in een bepaalde wijk stemt, in plaats van al die gedetailleer-
de informatie. En daar moet je als campagnevoerder slim 
mee om gaan. 

Op zo’n moment moet je als campagnecoördinator met 
je team samen gaan zitten en bespreken welke boodschap 
nodig is om die groep te bereiken. Van zo’n boodschap zijn 
zowel zender als ontvanger zeer belangrijk. Een gemoti-
veerde en geactiveerde campagnemedewerker kan ons 
verhaal veel beter uitdragen dan iemand die dat niet is. 
Daarnaast moet je een locatie kiezen waar mensen het niet 
erg vinden om even gestoord te worden. Markten en druk-
ke winkelgebieden zijn hier ideaal voor en zorgen meestal 
voor succesvolle straatacties. Het laatste dat belangrijk is, is 
natuurlijk je boodschap. Die boodschap moet nauwkeurig 
toegespitst zijn op je doelgroep. Mijn team en ik hadden 
het recent bijvoorbeeld over de ‘ethische hoge inkomens’. 
Dat zijn vaak hoogopgeleide mensen die het prima vinden 
om een deel van hun inkomen af te staan voor hen die het 
minder hebben. Deze mensen zijn we in Amsterdam veel 
kwijtgeraakt aan D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen en 
het is belangrijk voor de PvdA om die weer terug te krij-
gen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de inkomensbelas-
ting van zestig procent op inkomens boven 150.000 euro. 
Door dit voorstel aan deze mensen kenbaar te maken en 
de PvdA te presenteren als het ethische alternatief op links 
zou de partij de harten van deze mensen weer kunnen ver-
overen. 

Zo kun je natuurlijk voor meerdere groepen een speciaal 
ontworpen boodschap maken, en zal deze voor elke groep 
natuurlijk anders zijn. Het programma staat echter vol ge-
noeg met goede plannen om elke groep te overtuigen om 
op ons te stemmen. Het gaat er dus vooral om dat we we-
ten wie we moeten overtuigen, en als we die informatie 
hebben zie ik de verkiezingen in maart best rooskleurig in.  

Foto: Gemeente Amsterdam
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Door Lies Opdam

Op 8 december jongstleden bezocht ik een door de 
gemeente georganiseerde bewonersbijeenkomst over 
de bouw van een ondergrondse parkeergarage tussen 
de St. Willibrordusstraat en de Ceintuurbaan. Het was 
de tweede van drie bijeenkomsten om omwonenden 
inspraak te geven en, naar al spoedig  bleek, ook om 
hun weerstand te breken. Het deed  me sterk denken 
aan de Boerenweteringgarage en de vernieuwing van 
het Stadionplein. Rondom om een grote tafel met 4 
maquettes, die waren gemaakt naar aanleiding van 
de bewonerswensen op de vorige bijeenkomst, zaten 
ongeveer 20 mensen: een landschapsarchitect, twee 
ontwerpers, een gemeentevoorlichter, bewoners en 
een neutrale gespreksleider. Eén  voor één werden de 
maquettes uitvoerig besproken. Het ging vooral over 
de herinrichting van het plein: waar situeren we het 
voetbal- en basketbalveld, de speeltuin en de zitgele-
genheden en waar moeten de in- en uitgang van de 
ondergrondse garage komen? Opmerkelijk was de kri-
tiek over het aantal ingeplande bomen: men vond het 
er veel te veel! En dan komt er uit de aanwezigen een 
vijfde optie: de in- en uitgang onder de Ceintuurbaan, 
beide in dezelfde richting. Deze mogelijkheid wordt 
nog onderzocht en op de volgende bijeenkomst (19 
januari) worden besproken

De volgende dag informeer ik bij de PvdA wat zij er-
van vinden. Tijdelijk fractievoorzitter van Amsterdam 
Zuid Estella Heesen is kritisch. Met de herinrichting 
van de Van Woustraat verdwijnen 186 parkeerplek-
ken op straat; met de parkeergarage komen er 216 te-
rug. Volgens Estella Heesen kan dat een aanzuigende 
werking hebben voor dagparkeerders. De garage zou 
exclusief voor bewoners moeten zijn met een parkeer-
vergunning. Nog liever zou de PvdA-Zuid het geld in-
vesteren in bijvoorbeeld autodelen. Henk Boldewijn, 
gemeenteraadslid PvdA Amsterdam is voorstander 
van het bouwen van garages aan de rand van de stad 
en in de buurt van stations en is tegen de Willibror-
dusgarage. Medio 2017 valt het besluit in de gemeen-
teraad.

De Sint Willibrordusgarage: 
komt ‘ie er of komt ‘ie er niet?

Door Hans Wamsteeker

In het najaar van 2016 was de gemeenteraad  bijeen om 
te spreken over de concept Visie Zuidas 2016 (www.am-
sterdam.nl/zuidas/visie-zuidas). Tijdens het debat in de 
raad werd door de leden Nuijens (GroenLinks), Bakker 
(SP) en de Heer (PvdA) een amendement ingediend 
waarin zij voorstellen dat minimaal 30% van het wo-
ningbouwprogramma in het sociale segment valt. Dat 
amendement werd aangenomen.

Volop ruimte
Het streven is uiterlijk in 2030 in Zuidas zo’n 7.000 wo-
ningen gebouwd te hebben voor een kleine 15.000 be-
woners, waarmee Buitenveldert-Zuidas op den duur 
ruim 35.000 inwoners krijgt. Het amendement beoogt 
minimaal 30% van 7.000, dus minimaal 2.100 sociale 
woningen te realiseren. Gemengde buurten zijn van be-
lang voor de emancipatie in de stad en om het tekort aan 
sociale woningen aan te vullen. 

Waar een wil is …
‘Waar de corporaties kunnen bouwen willen ze bouwen’ 
stelden de indieners van het amendement. 
Het was in het verleden gebruikelijk dat woningbouw-
corporaties in het ene deel van de stad een andere vier-
kante meter prijs betaalden dan in een ander stadsdeel 
maar thans wordt één prijs gehanteerd, ongeacht waar 
in de stad. Dus die prijs hoeft  voor corporaties geen af-
weging meer te zijn bij de keuze waar ze woningen gaan 
bouwen. Het is geen vraag of de corporaties staan te 
trappelen om in Zuidas te bouwen.

Keuze
De vierkante meters leveren bij deze nieuwbouw minder 
op. Dat is bij een sportpark of groen nog sterker. De stad 
moet er dus bewust voor kiezen. Het amendement werd 
met steun van mevrouw van Soest, die opkwam voor be-
taalbare woningen voor de ouderen, aangenomen.

Dertig procent sociale 
woningbouw in Zuidas

Foto: Gemeente Amsterdam
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DE STEM
van Rood Zuid 

Waarom   PvdA?

Mei Li Vos

Linkse kiezers moeten stemmen.
Nu al helemaal.

Je ziet wat er in de VS is gebeurd. Omdat de linkse 
kiezer Hillary niet helemaal zag zitten bleven te 
veel mensen thuis. De rechtse kiezer is namelijk 
wel gemotiveerd om te stemmen. Linkse kiezers 
zouden niet uit teleurstelling over wat de PvdA 
niet helemaal heeft bereikt thuis moeten blijven. 
Er staat te veel op het spel. Niet stemmen betekent 
dat we ons land voor vier jaar overgeven aan een 
kil rechts kabinet. Dat werknemers tegen elkaar 
gaat uitspelen. Dat het klimaat rustig laat voort-
koken. Dat de tweedeling in het onderwijs verder 
laat woekeren. Dat de lage en middeninkomens in 
het moeras zakken. En de haat jegens vreemdelin-
gen zal laten voortwoekeren of zelfs zal legitime-
ren. Laat je niet kisten door wat de PvdA niet voor 
elkaar heeft gekregen.

Schaar je achter de strijd voor ons goede oude Ne-
derland van tolerantie, vrijheid en gelijkheid. Met 
de PvdA als beste linkse bestuurderspartij!

Michiel Mulder 

Een stem op de PvdA is een stem voor het aanpak-
ken van de wantoestanden in de sociale huursec-
tor. De huren zijn te hoog, er komen te weinig so-
ciale huurwoningen bij en huurders hebben over 
hun woningcorporatie net zo veel te vertellen als 
bij het call centre van je mobiele telefoonaanbie-
der. Wij willen dit veranderen door:

Huren te verlagen door deze te koppelen aan 
je inkomen. Betaal je nooit meer te veel!

Meer sociale huurwoningen door een investe-
ringsfonds. Volkshuisvesting wordt weer iets 
waar we in investeren in plaats van te bezui-
nigen!

Meer zeggenschap voor huurders: kies zelf je 
eigen bestuurders of start je eigen “wooncoö-
peratie!

    Zo zorgen wij dat 
ook  bij schaarste op de 
woningmarkt en op-
lopende prijzen op de 
koopmarkt, iedereen 
een eerlijke kans krijgt 
op een goede woning.

Op 15 maart gaan we weer naar de stembus. 
Vier prominenten uit Zuid leggen uit waar-
om een stem op de PvdA zo belangrijk is.
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Waarom   PvdA?
Fred Cohen

Een liberaal of gestaalde socia-
list (SP) moet vooral niet op de 
PvdA stemmen. Dat levert altijd 
teleurstellingen op. Wanneer dan 
wel? Als je een sociaaldemocraat 
bent of zogenaamd links-progres-
sief bent, dan zou ik zeker op de PvdA 
stemmen.

We zijn een grote en de enige sociaaldemocra-
tische partij.  Een stem op de PvdA levert meer 
kansen  op om de Nederlandse politiek te beïn-
vloeden. Om meer van onze idealen te verwezen-
lijken. Met een stem op de PvdA kunnen we de 
belangen van ouderen, mensen met een smalle 
beurs, mensen met chronische ziekten, homo’s, 
vluchtelingen, vrouwen, kleine ondernemingen 
met weinig personeel en jongeren behartigen.

Wij hebben ervaring in besturen, begrijpen dat je 
in coalities compromissen moet sluiten, wij zijn 
voor coalitiepartners, ja zelfs de VVD, een be-
trouwbare partij. Een stem op een kleine partij als 
50+ is eigenlijk een weggegooide stem. Die partij-
en beloven van alles maar kunnen dat nooit waar-
maken. De SGP is daarop de uitzondering die de 
regel bevestigt.

Daarom stem ik PvdA! Je kunt wat bereiken en 
betekenen.

Marijn van Ballegooijen

Gezondheid is je kostbaarste bezit. Je gezond-
heid bepaalt meer nog dan opleiding of inko-
men wat je van het leven kunt maken. Wie 
ècht gelijkwaardigheid nastreeft zou daarom 
goed moeten kijken hoe we als samenleving 
omgaan met mensen die zorg nodig hebben.

De afgelopen jaren is dankzij de PvdA de wijk-
zorg opgebouwd; we hebben geprobeerd om 
de zorg zó te maken dat die persoonlijk en 
liefdevol is. Maar onze zorg kan nog beter. Er 
is nog te veel administratief gedoe en nog te 
weinig tijd voor menselijk contact. De PvdA 
zou graag het eigen risico willen afschaffen: 
voor mensen met schulden en chronisch zie-
ken is dat te veel. Mensen die zorg nodig heb-
ben, waaronder psychische problematiek, zijn 
vaker eenzaam en hebben minder vaak werk. 
Daarom zouden we veel meer willen doen te-
gen eenzaamheid en voor werkgelegenheid.

Stem PvdA omdat het belangrijk is 
dat iedereen goede zorg kan be-

talen.Omdat mensen met een 
beperking óók recht hebben 
op werk. En omdat de zorg 
beter wordt van meer men-
selijkheid in liefde.
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Door Tanja van Nieuwenhoven

De overstap naar een eeuwigdurende erfpacht gaat 110.000 
Amsterdammers aan. Sinds januari kunnen woningbezit-
ters met de rekentool een voorproefje krijgen wat het voor 
hen betekent als ze overstappen naar het nieuwe erfpacht-
stelsel en dat leidt tot grote onrust. Wethouder van der 
Burg is geschrokken van de heftige reacties maar is dat 
niet naïef? Het is tenslotte geen tientjeskwestie.

Dat het nieuwe systeem, overigens niet verplicht, enige 
duidelijkheid verschaft is weliswaar één ding, maar nie-
mand kan de consequenties overzien wat het betekent als 
de erfpacht wordt afgekocht en welke consequenties dat 
voor de waarde van de woning heeft. Is een investering 
van, zeg, 50.000 euro een juiste beslissing en ga je dat later 
terugzien in de verkoopprijs van de woning? Wie vaak op 
Funda kijkt, kan geen echte verschillen ontdekken in hui-
zenprijzen in relatie tot de canon (al dan niet voor 50 jaar 
afgekocht) en einde tijdvak. De onrust ontstaat én door de 
hoogte van de bedragen én door het niet kunnen overzien 
van de consequenties: noch voor bewoners die besluiten 
niet over te stappen, noch voor bewoners die wel in de 
gelegenheid zijn om de gevraagde bedragen te betalen.

De onrust wordt ook versterkt door de visie van deskun-
digen. Sven Heinen, voorzitter van de Makelaarsvereni-
ging Amsterdam, noemt het plan in het Financieel Dag-
blad ‘gênant’ en ‘beschamend richting alle erfpachters’. 
Otto Koppen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
van Erfpachters (NLVE) stelt dat de afkoopkosten zo hoog 
zijn omdat de berekening niet klopt: ‘Er zitten grote fou-
ten in de basis van het plan. Ik heb overlegd met diverse 
medewerkers van het grondbedrijf, en ik merk dat ze niet 
snappen waar ze mee bezig zijn. Dat is kwalijk. De wet-
houder neemt de fout over en vervolgens denkt iedereen 
dat het zo is.’ (bron: NU.nl). Erfpachtdeskundige Jan   

Grote onrust over overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht
Wie heeft er 50.000 euro op de plank liggen?

Wesselink legt in Het Parool uit dat jonge mensen zulke 
bedragen (afkoop eeuwigdurende erfpacht) nooit meegefi-
nancierd krijgen en in veel gevallen komen hun woningen 
onder water te staan. Met andere woorden: je ziet dat erf-
pachtbedrag niet terug in de huizenprijzen. 

Maar dit geldt volgens mij niet alleen voor jongeren. Ook 
mensen van middelbare leeftijd krijgen niet zomaar bedra-
gen gefinancierd die de gemeente aan hen vraagt. Het is 
bijvoorbeeld nog maar de vraag of de hypotheek kan wor-
den opgehoogd. Willen banken hypotheken financieren 
als een groot gedeelte van de WOZ-waarde in de grond 
zit, die niet eens van de huiseigenaar is? De gemeente Am-
sterdam realiseert zich niet wat ze van erfpachters vraagt. 
Ik vraag me af wat er zou gebeuren als 110.000 Amster-
dammers en masse besluiten geen gebruik te maken van 
de overstap naar het nieuwe erfpachtstelsel. 

Foto: Gemeente Amsterdam
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Democratie gaat ergens over!
In gesprek met Marijn van Ballegooijen over locale democratie

leggers geworden. Het past in de geschiedenis 
van de sociaaldemocratie om dit op te pakken 
en als dat politici overbodig zou maken dan is 
dat maar zo. Meer zeggenschap door coöpe-
raties dus. Meer zeggenschap leidt tot grotere 
betrokkenheid van de burger. Burgers krijgen 
het gevoel dat de straat ook je eigen straat is. 
Daar gooi je niet zomaar je huisvuil neer. De 
vereniging Stadsdorp Vondeldorp heeft  dit 
goed opgepakt. Het stadsdeel maakt nu wat 
meer schoon maar de burgers doen wat om 
het gedrag van de medeburgers te veranderen.

Tandeloos advies
Het college wil het bestuurlijk stelsel veran-
deren. Het stadsdeel krijgt aangewezen be-
stuurders en een gekozen adviescommissie.  
Maar deze benoemde bestuurders ontnemen 
zeggenschap aan de burgers en er komt een 
adviescommissie die alleen mogen adviseren. 
Dat moeten we niet doen.
Als je verkiezingen organiseert dan moet het 
ook ergens over gaan. Een commissie van 
twaalf door de burgers gekozen tandeloze 
adviseurs in stadsdeel Zuid die vervolgens 
alleen advies mag geven, dat is niet het goede 
antwoord op het probleem. Iedere burger kan 
zich voor die verkiezing aanmelden, maar op 
grond waarvan presenteer je je als burger? De 
voorzitter van de korfb alvereniging wil vast 
dat er meer korfb al komt in de wijk.

‘Minder politiek, meer democratie’?
De commissie Brenninkmeijer heeft  zich over 
het huidige bestuurlijk stelsel gebogen en geeft  
als advies: ‘minder politiek, meer democratie’. 
Voor sommigen is politiek een lelijk woord: 
baantjes en macht. Maar politiek is de dis-
cussie waarin verschillende belangen worden 
gewogen. Democratie gaat uit van visies en 
is niet een zaak van eigenbelang. Het voor-
stel van Brenninkmeijer burgers niet via een 
politieke lijst te laten kiezen in de nieuwe ad-
viescommissie van het stadsdeel, laat zien dat 
het volgens deze commissie geen politiek mag 
zijn. Dan blijft  er alleen individuele belangen-
behartiging over. Dit soort denken past wel bij 
D66. Minder ideologie en meer pragmatisch. 
Veel mensen vinden dat de tijd van de grote 
politieke verhalen voorbij is. Die combinatie 
van bestuurders die netjes in de pas lopen en 
bewoners die geen partijkleur hebben lijkt een 
neutrale keuze maar het is een politieke keuze. 
Het is een visie op hoe politiek en de maat-
schappij eruit moeten zien. Dit is niet onze 
visie.

Tanja van Nieuwenhoven & Hans Wamsteeker

Hoe nu verder? Welke strategie? 
We kopen meer tijd in de gemeenteraad. 
De stemming zou in januari zijn maar in 
de voorbereidende commissie is met succes 
gestemd over uitstel van de stemming naar 
maart. Wij vinden dat er iets moet gebeuren 
maar willen nu niet een stelsel maken waar-
van niemand gelukkig wordt. Laten we de 
komende vier jaar gebruiken om na te den-
ken en te experimenteren. Je zou die zoek-
tocht ook in kunnen gaan zonder bestuurs-
commissies en stadsdelen. Dus met een 
schone lij. Er zijn al veel initiatieven in de 
stad, zoals het huisvuilproject, de G250 in 
de Pijp, het opstellen van gebiedsplannen, 
het project ouderenvriendelijke stad. Ook 
beeldvormende commissievergaderingen 
over bijvoorbeeld de zorg en er zijn forums 
in West. Er is al heel wat in de stad naast de 
bestaande bestuurscommissies. Als in zo’n 
G250 overleg een initiatief op tafel komt 
dan kan de huidige lokale politicus, die im-
mers enige macht heeft , invloed uitoefenen.

Meer lokale democratie?
Bij de overgang van veertien naar zeven 
stadsdelen speelde de ‘bestuurlijke drukte’ 
een grote rol. Er was altijd wel een stadsdeel 
dat niet mee wilde doen. Er was bovendien 
landelijke weerzin tegen de bestuursvorm 
van Amsterdam. Amsterdam wilde een ei-
gen aanpak. De VVD wilde destijds minder 
dan 100 politici in de stad. De deelraden 
zijn altijd verguisd. Veel burgers kennen de 
lokale politici niet of nauwelijks. De centra-
le stad heeft  dat probleem veel minder want 
daar zit de eigenlijke macht in de stad.

Hebben we een alternatief?
D66 is in beroering over dit onderwerp. 
Zij hebben voorgesteld de bestuurders van 
een stadsdeel door de gemeenteraad te la-
ten benoemen. Dat is verstandig want dat 
geeft  die bestuurder meer macht en de wet-
houder ‘maakt wat minder gauw ruzie’.  We 
hebben als PvdA geen blueprint. We zijn in 
de fase van het zoeken.  We zouden met de 
Amsterdammers tijd willen hebben om aan 
een nieuw bestuurlijk stelsel te werken. Aan 
het begin van de hele discussie is er een ma-
nifest over lokale democratie gepresenteerd, 
Roeland Rengelink heeft  daaraan meege-
schreven. Het is geen partijstuk maar geeft  
wel uitgangspunten. Bezint eer ge begint, 
lijkt de conclusie.

Het voorstel van de coalitie in het stadsbestuur 
om het bestuurlijk stelsel van Amsterdam op 
te schop te nemen, roept veel vragen op. In 
dit voorstel krijgen stadsdelen aangewezen 
bestuurders en een gekozen adviescommissie. 
Hoe moet het verder met de lokale democratie 
en waarom is lokale democratie een veel be-
sproken onderwerp. Tanja van Nieuwenhoven 
en Hans Wamsteeker praten met Marijn van 
Ballegooijen. Zoals de coalitie het wil moet het 
niet, zegt Marijn.

Meer lokale democratie? Hoezo?
Amsterdammers willen en kunnen steeds 
meer, zijn beter geïnformeerd en opgeleid. 
Veelal zijn het mensen met een hogere op-
leiding, een hoger inkomen en interesse in 
lokale politiek, die contact hebben met lokale 
politici: dat is ongeveer 10 % van de Amster-
dammers. Wellicht speelt ook het eff ect van de 
babyboomgeneratie die zich krachtig en vitaal 
overal mee bemoeit en bovendien is dankzij 
internet iedereen beter geïnformeerd. Mensen 
weten elkaar met sociale media steeds beter te 
vinden; bij de G250 in de Pijp speelt de face-
bookpagina een cruciale rol.

Tegenbeweging
De geschiedenis van de sociaaldemocratie 
met zijn vakbonden, woningbouwcoöpera-
ties en speeltuinverenigingen laat zien dat 
voorzieningen bevochten moesten worden 
en waarvoor mensen zich organiseerden; 
voorzieningen waren sociale voorzieningen. 
Veel van die voorzieningen kwamen daarna 
in overheidshanden en toen kreeg je met po-
litici en bureaucraten te maken. En daarmee 
viel het uit handen van de burger. En met de 
Derde Weg, die volgde, gingen die voorzienin-
gen van de overheid naar de markt. Eerst was 
je lid, toen moest je stemmen op je vertegen-
woordiger en nu ben je klant. En dat alles in 
ruim een generatie. Deze ontwikkeling  voedt 
een tegenbeweging.

Waar moet het naar toe?
Het zou mooi zijn als we teruggaan naar de 
oorsprong en dat de burger de draad weer 
op pakt, een claim legt op de publieke voor-
zieningen.  Een voorbeeld is het idee van een 
coöperatieve energievoorziening in een nog te 
bouwen wijk. Woningbouwcoöperaties heb-
ben veel van hun kracht verloren en zijn nu be-
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Wegens verhuizing van onze huidige 
vormgever, Kelly Heeren, die helaas 
ons stadsdeel heeft  verlaten, zoekt de 
redactie van De Stem een enthousiaste 
vormgever. Met een klein en plezierig 
team maak je drie keer per jaar De 
Stem. Je hebt verstand van Indesign en 
hebt kennis van beeldrechten. 

Enthousiast? Mail naar Tanja van 
Nieuwenhoven, tanja.v.nieuwenhoven@
planet.nl. Uiteraard vindt er een over-
dracht plaats van de vertrekkende 
vormgever.

Tanja van Nieuwenhoven

Gezocht:  vormgever voor 
De Stem (m/v)

Voor actuele campagnebijeenkomsten zie: 
www.amsterdamzuid.pvda.nl/agenda

6 maart 2017
Politiek Café De Rode Werf

Locatie: Pension Homeland, Amsterdam 
Iedere eerste maandag van de maand in Pension 

Homeland op de Voorwerf van het  Marineter-
rein aan de Kattenburgerstraat 5 in Amsterdam 

(vlakbij CS). Spraakmakende gasten en levendige 
debatten onder leiding van journalisten als Max 

van Weezel Ontmoet politici en opiniemakers, 
voor iedereen gratis toegankelijk.

Actuele info: www.derodewerf.nl

12 april 2017
Algemene ledenvergadering 

PvdA Amsterdam: voorjaar 2017 
Locatie: volgt; Tijdstip: 20.00 uur

Tijdens deze algemene ledenvergadering staan 
onder meer op de agenda:

– Het Koersdocument van PvdA Amsterdam
– Aft rap van voorbereidingen voor gemeente-

raadsverkiezingen 2018
- Profi elen voor lijsttrekker en kandidatenlijst en 

proces verkiezingsprogramma

Meer weten? Mail bestuur.amsterdam@pvda.nl.


