
DE STEM VAN ROOD ZUID 
is een uitgave van de afdeling 
Amsterdam Zuid van de Partij 
van de Arbeid.

DE STEM
van Rood Zuid 

Editie 
20163

Met in dit nummer onder meer:
teit aan beplanting in onze achtertuinen 
is voor de bij luilekkerland. Maar, zo 
lees ik verder, ook gemeenten kunnen 
een enorme bijdrage leveren aan het 
behoud van de bij: minder vaak gemeen-
telijk groen maaien zodat bijvoorbeeld 
nectarrijke, wilde bloemen als klavers en 
paardenbloemen kunnen bloeien; ook 
een wat hogere graslengte is ideaal voor 
de bij. 

Laat ons stadsdeel bewoners oproepen 
om hun ideeën, hoe je anders en goed-
koper te werk kan gaan in de openbare 
ruimte, voor te leggen. Ik dien dan direct 
mijn, uiteraard onderbouwd, plan in om 
op dit specifi eke plantsoentje te bezuini-
gen. Met mijn medebewoners zorgen we 
voor een gevarieerde en bijvriendelijke 
beplanting en, ondanks de heerlijke geur 
van pas gemaaid gras, verzoeken wij het 
stadsdeel om de frequentie grasmaaien 
op z’n minst te halveren. Dat komt ook 
de cohesie van onze straat ten goede, de 
betrokkenheid van buurtbewoners wordt 
verbeterd en ik durf te wedden dat de 
kans zeer groot is dat pizzadozen nu wel 
in afvalcontainers belanden. Deze, welis-
waar zeer kleine, besparing kan dan weer 
aangewend worden voor de broodnodige 
sociale voorzieningen. 

Een druppel op de gloeiende plaat? Hon-
derd ingediende, creatieve en toepasbare 
oplossingen maken wel het verschil.

BEZUINIGINGEN: 
LUISTER NAAR DE BEWONERS

In deze editie van De Stem merkt onze 
tijdelijke fractievoorzitter, Estella Heesen, 
terecht op dat er een donkere wolk boven 
Amsterdam (Zuid) hangt. De zoveelste 
bezuiniging op de stadsdelen dient zich 
aan: 14 miljoen euro op sociale voor-
zieningen, schoonmaak en handhaving. 
Terwijl ik dit nieuws tot me neem, kijk ik 
peinzend uit mijn raam. Ik heb uitzicht 
op drie ondergrondse afvalcontainers en 
een aangeharkt grasplantsoentje met een 
brede strook lage struiken. Aan de stekels 
van deze struiken blijft  immer zwerfvuil 
hangen en ook rondom de containers is 
het vaker een rommeltje dan schoon, ver-
oorzaakt door sommige buurtbewoners 
die kennelijk niet in staat zijn een grote 
pizzadoos tot een formaat te vouwen die 
wel door de opening van de afvalcontai-
ner past. Hoe ziet dit straatbeeld eruit als 
er minder aan schoonmaak en handha-
ving wordt gedaan? 

Diezelfde dag controleer ik voor mijn 
werk de proeven van een boektitel in spé, 
‘Het complete bijenboek’. Zo lees ik dat 
het (bedreigde) bijenvolk het juist goed 
kan doen in de stad: de enorme diversi-
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Beeld: PvdA archief

Moet de mantelzorger het werk doen?
zelf. Het probleem is zichtbaar geworden door 
het te benoemen. 

10% is overbelast
We hebben als overheid maar beperkt zicht op 
de omvang van de mantelzorg. Schattingen op 
basis van onderzoek (onder andere van O&S, 
specifiek voor Zuid) is dat ongeveer 10% van 
de bewoners mantelzorger is. Dat is ook het 
landelijke beeld. Dat is heel veel. Een verkla-
ring kan zijn dat zo’n 10% van de bevolking 
in de laatste levensfase verkeert en die heb-
ben mantelzorgers. Van die 10% schatten we 
dat 10% zwaar belast is. Dat betekent dat er 
in Zuid ongeveer 14.000 mantelzorgers zijn, 
waarvan er 1.000 à 2.000 overbelast zijn.

Extra budget
Uit onderzoek blijkt ook dat veel mensen niet 
weten dat ze ondersteuning kunnen krijgen. 
Veelal weet iemand helemaal niet dat hij man-
telzorger is. Ook blijkt dat het soms heel moei-
lijk is om ondersteuning te vragen omdat als 
je ondersteuning vraagt je eigenlijk zegt dat 
je het niet meer aan kan. Het blijkt dus nodig 
meer en beter daarover te communiceren. Om 
hiermee verder te komen heeft de gemeente  
een mantelzorgplan gemaakt. Ook voor Zuid 
is er zo’n plan. Dat plan wordt nu aangepast 
met extra budget. Het Sociaal Loket helpt bij 
basisvragen over wonen, zorg en welzijn en 
de mantelzorger kan bij meer complexe pro-
blemen persoonlijke begeleiding krijgen van 
het maatschappelijk werk . Dat is bij dementie 
vaak het geval. Zo zijn er buurtkamers waar je 
met je partner naar toe kan en waar toezicht 
en begeleiding is. 

Praten is belangrijk
Er blijkt veel behoefte aan praten. Mantel-
zorg wordt zwaar als je het gevoel hebt jezelf 
te moeten wegcijferen. Het is goed als er een 

Door Hans Wamsteeker

buurtkamer is met een praatgroep waar 
lotgenoten elkaar ontmoeten. Ook kunnen 
mantelzorgers een cursus volgen waardoor 
ze bijvoorbeeld beter met de dementie van 
hun partner om kunnen gaan. Toch blijkt 
dat veel mantelzorgers dit niet weten. Daar-
om worden er nieuwe plannen gemaakt om 
beter en eerder de mantelzorgers te vinden. 
Daarvoor is meer samenwerking met de 
huisartsen, de hulpen in de huishouding en 
de wijkverpleging nodig.

Als je er niet uit komt
Wat nog voor verbetering vatbaar is, is de 
te bieden hulp indien de situatie zich voor-
doet dat iemand die voor zijn partner zorgt, 
tegelijkertijd met de gemeente in discussie 
terechtkomt waaruit juridische rompslomp 
voortkomt.  Zo iemand heeft al zo veel zor-
gen en kan dit er eigenlijk niet bij hebben. Je 
moet als gemeente soms nee zeggen maar 
hoe pak je het aan als je er niet samen uit-
komt?

Oren en ogen
De hulp in de huishouding is heel belang-
rijk in dit verhaal. Als mensen ziek  worden, 
is hulp in de huishouding vaak de eerste on-
dersteuning, lang voordat er van de komst 
van de wijkverpleging sprake is. Als deze 
hulp in de huishouding tijd heeft om een 
praatje te maken kan het hem of haar op-
vallen dat er iemand als mantelzorger actief 
is. Die kan dan via deze hulp in de huishou-
ding een folder krijgen waarin staat welke 
ondersteuning er geboden wordt. Bij de 
wijkverpleegkundigen is aan dit aspect in de 
opleiding aandacht besteed. Maar voor de 
huisartsen en de hulpen in de huishouding 
is dit nieuw. De hoop is dat daarmee beter 
en eerder mantelzorgers ondersteuning zul-
len krijgen. Cruciaal is dat niemand aan zijn 
lot wordt overgelaten.

In gesprek met Marijn van Ballegooijen over 
het fenomeen mantelzorg focussen we op de on-
vrede die over de mantelzorg te beluisteren valt 
en hebben we het over de omvang, de belasting 
en de steun die mantelzorgers kunnen krijgen.
Hij ziet die onvrede maar wijst ook op de recen-
te ontwikkeling. De gemeente krijgt meer oog 
voor de mantelzorger, biedt steun en gaat de 
communicatie daarover verbeteren.

Veel mantelzorgers maar ook vrijwilligers 
zeggen dat er wordt bezuinigd, dat de ver-
zorgingsstaat wordt afgebroken en dat zij het 
werk mogen doen. Marijn sprak een mantel-
zorger die zich medeplichtig voelde aan deze 
ontwikkeling want door dit werk te doen kan 
de overheid de zorg afbreken. De onvrede zit 
vooral bij de bezuiniging op de huishoudelijke 
hulp. Mensen krijgen te maken met minder 
uren hulp en de mantelzorgers vangen dat op.
Maar er is meer aan de hand. We zien dat in 
de toekomst mensen langer zelfstandig thuis 
wonen en minder snel een indicatie krijgen 
voor een passende woning. Veel mensen zijn 
moreel verontwaardigd over het idee dat de 
verzorgingsstaat langzaam wordt afgebroken. 
Mantelzorgers voelen zich voor het karretje 
gespannen.

Mantelzorg is geen nieuw fenomeen
Maar de andere kant is dat mantelzorg er altijd 
was en de overbelasting van de mantelzorger 
was er vroeger ook. Zorgen voor je ouders of 
familie is niets nieuws. Maar door de decen-
tralisatie zijn we als overheid gaan nadenken 
over wat mantelzorg is, wat het betekent en 
worden ondersteuningsmogelijkheden ont-
wikkeld. Die ondersteuning is nodig omdat 
de mantelzorgers niet alleen die huishoude-
lijke hulp verlenen maar ook emotionele hulp 
bieden. Veel mantelzorgers voelen emotionele 
spanning en hebben geen tijd meer voor zich-

Foto: Tanja van Nieuwenhoven
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Graag houd ik u op de hoogte van het 
laatste nieuws uit de fractie. Onze fractie-
voorzitter Flora Breemer heeft  in augustus 
een prachtige nieuwe Amsterdammer op 
de wereld gezet. Zijn naam is Eli! Om die 
reden heeft  zij tijdelijk haar post verlaten 
als fractievoorzitter van de PvdA in de 
bestuurscommissie van Amsterdam Zuid. 
Tot 1 december neem ik met genoegen het 
stokje van haar over.

Waar te beginnen in Zuid: de Algeme-
ne Beschouwingen. Prachtig om direct 
mijn zegje te mogen doen over waar wij 
als PvdA naar toe willen met Amsterdam 
Zuid. Een van de speerpunten daarin is dat 
we in ons stadsdeel blijven zoeken naar 
meer betrokkenheid bij elkaar. Een on-
derwerp dat me op het lijf geschreven is. 
Een betrokken samenleving is een sterke 
samenleving. Als mensen betrokken zijn 
bij elkaar dan zullen we met elkaar tole-
ranter zijn, zal er minder discriminatie 
zijn, zal zelfs een buurt schoner worden. 
Als we samen besturen nemen we de beste 
beslissingen en ook zorgen we beter voor 
elkaar en vooral voor de mensen die wat 
minder goed meekunnen in deze snelle 
maatschappij. 

Ondanks het warme weer hing er na het 
zomerreces toch zware bewolking boven 
ons hoofd. De stadsdelen zijn getroff en 
door opnieuw -inmiddels de vijfde op rij- 
bezuinigingen. Het ergste hiervan is dat het 
bewoners rechtstreeks treft . Onbegrijpe-
lijk, onverstandig en verbijsterend dat het 
gemeentebestuur de stadsdelen opnieuw 
een dictaat van miljoenen oplegt. Of het nu 
gaat om het korten op buurtdiensten, het 
verminderen van afvalbakken of het ophef-
fen van Natuur en Milieuteams. Alle bezui-
nigingen die op de lijst staan zullen bewo-
ners direct voelen. De stad wordt gesloopt. 
Onze inzet is daarom ook geweest dat we 
op deze wijze niet serieus worden geno-
men als bestuurscommissie. Het is dan ook 
noodzaak om met één stem te spreken als 
stadsdeel ongeacht politieke kleur omdat 
dit niet kan. Wij hebben B&W geadviseerd 
deze bezuiniging van tafel te halen; ik laat 
u weten hoe het afl oopt.

Toch gaan er ook zaken heel erg goed in 
ons stadsdeel. Zo heb ik samen met een 
collega van het CDA een bijeenkomst ge-
organiseerd over Welzijn op recept. Een 
pilot in Zuid onder aanvoering van onze 
bestuurder Marijn van Ballegooijen om de 

patiënten met psychosomatische klach-
ten meer te laten focussen op hun welzijn. 
Een unieke samenwerking tussen huisart-
sen en welzijnswerk. Een boeiende avond 
waar alle spelers, huisartsen, medewer-
kers uit het welzijnswerk, praktijkonder-
steuners en vrijwilligers op dit terrein dis-
cussieerden over de meerwaarde van het 
helpen van psychosomatische patiënten 
op zoek naar een gelukkiger leven. 

Tot zover mijn eerste belevenissen in de 
bestuurscommissie. We gaan een span-
nende tijd tegemoet. Niet alleen in het 
stadsdeel maar vooral natuurlijk in aan-
loop naar de verkiezingen. Ik hoop u te 
zien of te horen de komende tijd. 

                     Estella Heesen

ven’. Wauw. Ik wou dat ik en niet Emre dat 
bedacht had. 

Wat buitengewoon jammer dat na een 
dergelijk mooi, principieel betoog het 
opportunische geluid van partijvoorzit-
ter Hans Spekman wordt aangehaald. 
Hij vindt het geen probleem wanneer 
PvdA-politici van Turkse komaf op de 
AK-partij van Erdogan stemmen, zolang 
ze de waarde van de PvdA maar onder-
schrijven. Daarmee steekt Spekman niet 
alleen de middelvinger op naar de CHP, 
de Turkse zusterpartij van de PvdA. In 
weerwil van de tirannie van Erdogan zet 
deze partij zich in voor de vrije, seculiere 
samenleving en voor rechten voor vrou-
wen, homo’s, lesbiennes en transgenders. 
Hij geeft  ook nog een keer de boodschap 
af dat je in het moederland best een keuze 
tegen emancipatie en verheffi  ng kan ma-
ken, zolang je er Nederland die waarden 
maar uitdraagt. Dat is voor een voorzitter 

van een partij die zich beroept op inter-
nationale solidariteit als basiswaarde, 
een buitengewoon merkwaardige stel-
lingname. Stem gerust op de partij die 
het land regeert dat met stip omhoog is 
geschoten in de hitlijst van schenders 
van mensenrechten. Je bemoeienis met 
de Partij van de Arbeid is hier in Ne-
derland bruikbaar en daarom hoef  je 
over beperking van vrijheden in Tur-
kije geen stampij te maken en mag je 
daar zelfs voorstander van zijn. Is dat 
de boodschap die je aan onze Turkse 
volksvertegenwoordigers wilt afgeven, 
beste Hans? Wat is er geworden van die 
prachtige leuze ‘hun strijd, onze strijd, 
internationale solidariteit’? Ga je scha-
men. En gauw.

  Job van Amerongen

Noot van de redactie: 
Op de PvdA-ledenraad van 24 september heeft Hans 
Spekman zich duidelijk uitgesproken: een PvdA-
politicus kan geen lid zijn van partij Erdogan.

Column
Job van Amerongen

  
     Emre en Hans

In Het Parool van 18 juni jongstleden 
werd ons raadslid  Emre Unver geïnter-
viewd. Unver doet onder de titel  ‘Erdo-
gan? Doe even normaal, gap’! een aantal 
stevige uitspraken over het vasthouden 
aan principes, ook wanneer dat de elec-
torale postie schaadt. Het interview was 
balsem voor mijn sociaaldemocratische 
ziel en dat heb ik Emre ook laten weten.  
‘Als basisprincipes in het spel zijn, is er in 
de hel van Dante een speciaal plekje voor 
hen die denken neutraal te kunnen blij-

Foto: Tanja van Nieuwenhoven

NIEUWS UIT DE FRAC
TIE
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Nieuws uit Amsterdam Zuid
Uit de buurt

Het nieuwe Stadionplein: 
aanwinst of schending van 
Berlage’s Plan Zuid?

Het nieuwe Stadionplein is bijna klaar. Meer dan 30 jaar 
is erover gesteggeld. Dat begon in 1982 met plannen om 
het Olympisch Stadion te slopen ten behoeve van woning-
bouw.  Maar Piet Kranenberg, oud-directeur van Amstel 
Brouwerij, later Heineken, kreeg genoeg geld bij elkaar om 
het oude stadion te renoveren. Die woningen moesten dan 
maar op het plein gebouwd worden, vond het toenmalig 
stadsdeel Oud-Zuid. 

Hiertegen kwam de buurtgroep Stadionplein, onder aan-
voering van de architecten Schoen, Tasman en Oosten-
brink in het geweer. Zij wilden de open ruimte redden. 
Drie nieuwbouwplannen kwamen op tafel, maar voldeden 
niet in de optiek van de buurtgroep. Vanaf het begin was 
het idee om twee nieuwe gebouwen, een Noord- en een 
Zuidblok,  neer te zetten met eronder een parkeergarage. 
En die zijn er ook gekomen. De 30 sociale huurwoningen 
zijn vergeven; van de 70 in de vrije sector staan er nog veel 
leeg. Men vindt ze te duur.

Ik vroeg Marinus Oostenbrink wat hij nu van het resultaat 
vindt:  ‘Het woonblok van architect Dam aan de noordzij-
de  heeft  een onevenredig groot volume en hoogte, maar 
dankzij de lichtgele baksteen oogt het relatief transparant, 
hetgeen lettelijk en fi guurlijk enige verlichting geeft . Het 
gebouw aan de zuidzijde van archtitect Kohlhoff  heeft  een 
paviljoenachtig karakter, dat beter past  bij de schaal en 
maat van de omgeving, maar de architectuur is van een 
grote oubolligheid’.

Het oordeel van de buurtbewoners is divers: van blij met 
een grote nieuwe Albert Hein (hoewel men eigenlijk liever 
een supermarkt van een andere keten had gehad)  tot zonde 
van die mooie open ruimte. Men is het over het algemeen 
wel eens met Oostenbrink: het Noordgebouw is te hoog.

Egbert de Vries, voormalig wethouder zegt het zo: ‘Wat ik 
er tot nu toe van gezien heb, vind ik het mooier dan ver-
wacht’. En daarmee verwoordt hij heel aardig de gemiddel-
de mening van de Stadionbuurt.

Ook ben ik nog even langs Het Stadsarchief in de Vijzel-
straat gelopen. Daar las ik dat de gemeenteraad in 1917 het 
tweede Plan Zuid van Berlage had aangenomen. Op een 
kaart van 1915 staat wel het stadion al ingetekend, maar op 
de plaats van het huidige plein heeft  Berlage drie nieuwe 
woonblokken gepland. Uiteindelijk werd het in 1926 een 
parkeerplaats voor het nieuwe stadion. En dat is 90 jaar zo 
gebleven.

Door Lies Obdam

Foto’s: Diana van Putten
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In de vier jaar dat ik nu aan de Van Woustraat woon, 
heb ik al tientallen ongelukken zien (of horen) gebeu-
ren. Dat de van Woustraat onverantwoord gevaarlijk is, 
wordt helaas bevestigd door de ambulances die bijna 
wekelijks een rit naar de straat moeten maken naar aan-
leiding van het zoveelste ongeluk. Met als triest diepte-
punt het dodelijk ongeval van afgelopen mei. De onvei-
ligheid van de Van Woustraat is al jaren een probleem, 
maar over wat nu precies de oplossing kan zijn om de 
veiligheid voor de wandelaars, (brom)fi etsers, trams en 
autoverkeer te waarborgen zijn uiteenlopende ideeën.

Afgelopen 24 augustus was er een inloopavond over het 
voorlopige ontwerp voor de Van Woustraat. De Nota 
van Uitgangspunten en bijbehorende Nota van Beant-
woording zijn op 20 april 2016 vastgesteld door het Al-
gemeen Bestuur van het stadsdeel, en naar aanleiding 
van deze nota’s is een voorlopig ontwerp gepresenteerd. 
Bewoners en ondernemers van de Van Woustraat kon-
den op deze avond het voorlopige ontwerp bekijken en 
vragen stellen over de invulling van het ontwerp. Ook 
ik bracht een bezoek aan de presentatie op het Stads-
deelkantoor in Zuid. Wat me ten eerste gelijk opviel was 
het vrijliggend fi etspad. Dat zou een hoop onveilige si-
tuaties voorkomen in een straat met zo’n groot aantal 
verkeersfuncties en hoge verkeersintensiteiten. Fietsers 
maken in de huidige situatie gebruik van de rijbaan en 
delen deze met zowel het auto- als het vrachtverkeer. 
In de schets is het fi etsverkeer van het autoverkeer ge-

scheiden, en bij het drukke kruispunt met de Ceintuur-
baan en verderop de Stadhouderskade bevinden zich 
korte fi etsstroken. 

Ik had graag gezien dat de Van Woustraat, net zoals de 
Ferdinand Bolstraat, autovrij zou worden. Dit is helaas 
niet mogelijk omdat de Van Woustraat een belangrij-
ke route tussen het centrum en de A2 is. Wel is er in 
het gepresenteerde plan minder ruimte voor autover-
keer om te parkeren in de Van Woustraat. Van de hui-
dige 137 parkeerplekken aan de straat blijven er maar 
40 parkeervakken (in de ochtend laad- en losplekken) 
over. De verloren parkeerplekken worden gecompen-
seerd door de geplande parkeergarage in de Sint Wil-
librordusstraat (hoewel de plannen hiervoor nog niet 
defi nitief zijn). Nadat de tijdelijke parkeervakken wor-
den opgeheven, zullen de trottoirs breder zijn dan in 
de bestaande situatie. Op de schetsen is de breedte van 
het trottoir aan weerskanten gemiddeld 2,5 meter. Hier 
worden echter ook fi etsenrekken geplaatst, dus hoeveel 
ruimte er uiteindelijk over zal blijven voor de wande-
laars valt nog af te wachten. 

Het doet me deugd dat dit voorstel een voorkeur geeft  
aan fi etsers en voetgangers in plaats van aan de automo-
bilisten. Ik hoop dan ook dat dit plan er in het echt net 
zo mooi uit zal gaan zien als op papier. Het is van groot 
belang dat zowel fi etser als voetganger zich weer veilig 
gaat voelen in de Van Woustraat.

Herinrichting Van Woustraat
Door Kelly Heeren

Foto’s: Diana van Putten
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Door Tanja van Nieuwenhoven

Op 9 juli vond de feestelijke heropening van de Rijn-
straat plaats. Bestuurder Marijn van Ballegooijen 
opende deze feestelijke dag bij de BSV Amsterdam 
Zuid in de Gaaspstraat. Daarna was het bestuurder 
Paul Slettenhaar die ceremonieel het lintje doorknipte 
op de hoek Vrijheidslaan/Rijnstraat. Dat was het ‘start-
schot’ voor de pilot Freezone: de Rijnstraat een van de 
drie straten in Amsterdam die meedoet aan deze pi-
lot om buurtwinkelstraten levendiger te maken. Daar 
waar het kan worden gemeentelijke regels losgelaten 
ten behoeve van de levendigheid van de Rijnstraat. 
Zowel ondernemers als buurtbewoners kunnen initi-
atieven, om bijvoorbeeld leegstand van winkelpanden 
tegen te gaan of het organiseren van een buurtbarbe-
cue met producten uit de straat, bij de gemeente indie-
nen. Om terug te komen op de feestelijke opening zelf: 
het was een geslaagde dag met een divers aanbod aan 
activiteiten. 

De Rijnstraat stroomt
Feestelijke heropening Rijnstraat

Door Tanja van Nieuwenhoven

Op donderdag 30 juni vond in Huis van de Wijk Rivieren-
buurt een bijeenkomst plaats over de vernieuwing van het 
erfpachtstelsel. Een week daarvoor had de gemeenteraad in-
gestemd met de invoering van eeuwigdurende erfpacht; nu 
nog alleen bij de nieuwe uitgift en. In het voorjaar van 2017 zal 
het raadsbesluit worden genomen over het overstapsysteem 
voor de huidige erfpachters.  

De gemeente presenteerde aan de huidige erfpachters, en 
andere geïnteresseerde buurtbewoners, van de Rijnbuurt de 
uitgangspunten van het nieuwe erfpachtstelsel. Stichting Erf-
pachters Belang Amsterdam informeerde de bewoners over 
de mogelijke gevolgen van dit nieuwe systeem. Alhoewel de 
presentatie degelijk en helder was, blijft  het voor huiseigena-
ren onduidelijk waar ze nu werkelijk aan toe zijn. Wat worden 
de nieuwe bedragen en wat betekent het voor een huiseige-
naar die niet vrijwillig de overstap doet naar het nieuwe sys-
teem? Kortom, er zijn nog veel vragen.

Buurtbijeenkomst invoering 
eeuwigdurende erfpacht

Foto: Tanja van Nieuwenhoven

Foto: Gemeente Amsterdam
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Waarop ben je trots?

Heel blij ben ik met de website die nu steeds 
heel actueel is en waar je echt op kan vinden 
wat er bij de PvdA in Amsterdam Zuid speelt. 
Samenwerken was één van de belangrijkste 
punten voor mij toen ik als voorzitter begon 
en het is het bestuur goed gelukt hier vorm aan 
te geven. Dat is dan ook waar ik het meest trots 
op ben: dat we van het bestuur een echt team 
gemaakt hebben. Ook zijn de overleglijnen 
tussen het bestuur en de fractie en de verschil-
lende commissies veel beter geworden. Hier-
door kunnen we hopelijk met de aankomende 
verkiezingen in het vooruitzicht een mooie 
campagne uitzetten.

Het nieuwe politieke jaar is weer begonnen. Hoe 
gaat het aankomende jaar eruit zien? Wat staat 
er op de agenda?

De focus op de aankomende verkiezingen 
is momenteel het allerbelangrijkst. Het is nu 
aan het bestuur om een solide campagneplan 
te schrijven en deze te delen met de andere 
stadsdelen om elkaar zodoende te versterken. 
Ook moeten we de campagneplannen van de 
stadsdelen met de campagnes op landelijk vlak 
met elkaar vermengen om zo een sterke bood-
schap uit te kunnen dragen naar de kiezers. 
Los van de campagne zullen we het komende 
jaar weer van alles voor de afdeling organise-
ren, dat doen we soms ook in samenwerking 
met andere afdelingen. Dit jaar zullen we ac-
tief campagne moeten voeren. We dreigen een 
kleine partij te worden. Op zich vind ik dit 
niet erg, maar laten we vooral zorgen voor een 
sociaaldemocratisch verkiezingsprogramma. 
Laten we van onze fouten leren maar vooral 
vooruit kijken. Ook aan de gemeenteraadsver-
kiezingen wordt al gewerkt, zowel op stedelijk 
niveau als op deelraadslid niveau. Nog verder 
vooruit kijken doe ik nu nog niet, eerst moet 
al onze energie naar de verkiezingen. Ik roep 
onze leden op om actief te worden. Onze partij 
is belangrijk, help ons weer te groeien.

Je bent nu een jaar bestuursvoorzitter in 
Amsterdam Zuid. Hoe is dit bevallen?

Het afgelopen jaar is me erg goed bevallen. In 
de loop van het jaar dat ik nu voorzitter ben 
hebben we helaas afscheid genomen van drie 
bestuursleden. Dat is minder leuk, maar ge-
lukkig zijn er ook drie nieuwe bestuursleden 
bijgekomen. We hebben nu een enthousiast, 
kritisch bestuur en we werken goed samen. 
Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en 
gaat hiervoor onder meer naar stedelijke en 
landelijke bijeenkomsten. Er is samenwer-
king met de afdelingen in Amsterdam en we 
stemmen veel op elkaar af. Zelf neem ik deel 
aan het Amsterdamse voorzittersoverleg en de 
landelijke C50 bijeenkomsten. In de C50 bij-
eenkomsten worden we door Hans Spekman 
geïnformeerd over de stand van zaken in de 
landelijke politiek. Het Amsterdamse voor-
zittersoverleg fungeert vooral als bijeenkomst 
waarin we samen met alle bestuursvoorzitters 
en campagnecoördinatoren informatie delen 
over de lopende zaken in de verschillende 
stadsdelen, problemen signaleren en bespre-
ken en de komende campagnes op elkaar 
afstemmen. Ik vind het belangrijk dat we als 
Amsterdamse afdelingen onze eigen identiteit 
hebben, maar het is zeker zo belangrijk dat we 
als onderdeel van de stedelijke en landelijke 
partij één geheel vormen. Het Amsterdamse 
bestuur is erg actief en zij stimuleert ons om 
samen te werken waar dit nuttig is.

Hoe ziet het bestuur eruit? Is er veel veranderd?

Met ons huidige bestuur ben ik erg blij: het is 
gemêleerd, jong, oud, man en vrouw. Eens per 
maand is er een bestuursvergadering waarin 
we de laatste stand van zaken met elkaar be-
spreken; nieuwe campagnes en campagneac-
ties worden door onze campagnecoördinator 
bedacht en wij denken met hem mee en hel-
pen zoveel mogelijk bij de uitvoering. We zet-
ten met elkaar de lijn uit die wij voor de PvdA 
Amsterdam Zuid belangrijk vinden.

‘Laten we van onze fouten leren maar vooral vooruit kijken’
Femke de Roos over haar eerste jaar als bestuursvoorzitter in Amsterdam Zuid

Een jaar geleden werd Femke Roos op de Algemene Ledenvergadering benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de Partij 
van de Arbeid in Amsterdam Zuid. Nadat zij van 2002 tot en met 2014 deelraadslid was, waarvan een periode fractievoor-
zitter, de laatste vier jaar tevens voorzitter van de deelraad Zuid en acht jaar als algemeen bestuurslid, besloot zij om haar 
politieke ervaring en haar ervaring in onder meer het onderwijs in te zetten in ons stadsdeel. We blikken met haar terug 
op het afgelopen jaar.

Foto: Kelly Heeren
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Agenda
In mei 2016 besloten we met het bestuur van 
de Jonge Socialisten Amsterdam dat het woon-
beleid van het huidige college in Amsterdam 
een gevaar was voor de sociale cohesie in wij-
ken in het centrum. Maar ook de Amsterdam-
mer met een midden- of lager inkomen dreigt 
uit Amsterdam verdreven te worden door het 
asociale beleid van het huidige college. Vooral 
het verdwijnen van sociale huurwoningen is 
volgens de Jonge Socialisten Amsterdam een 
probleem voor de diversiteit die we nu nog in 
de Amsterdamse buurten kennen. Er wordt 
weliswaar gesproken over het bijbouwen van 
sociale huurwoningen, die meestal buiten de 
ring worden gebouwd, maar dit staat niet in 
verhouding tot de sociale huurwoningen die 
gesloopt worden, of als vrijesectorwoning op 
de markt gebracht worden. Dit komt de diver-
siteit binnen de ring niet ten goede. 

We besloten tot actie over te gaan en een cam-
pagne op te zetten tegen het verdwijnen van 
diversiteit in onze stad. Deze campagne moet 
duidelijk maken aan het college dat het zo 
langer niet kan. Veel gewone Amsterdammers 
die hier zijn opgegroeid worden gewoonweg 
de stad uitgetrapt. Vervolgens hebben we een 
plan gemaakt hoe we met onze beperkte mid-
delen konden doordringen tot de Amsterdam-
se gemeentepolitiek. We besloten dat met het 
plakken van posters, uitdelen van fl yers en 
ansichtkaarten, en een goed opgezette web-
site waardoor we veel mensen bereikten. Ook 
konden we via de sociale media snel mensen 
mobiliseren die mee konden helpen met het 
verspreiden van het campagnemateriaal. 

Ook de samenwerking met de afdelingen van 
de Amsterdamse PvdA  was een steun in de 
rug, zonder welke de campagne weinig kans 
van slagen had gehad. We hadden snel contact 
met de afdelingen Zuid, Zuidoost, en West die 
ons op verschillende manieren wilden steu-
nen. We hebben fi nanciële steun ontvangen 
van deze afdelingen, maar ook hulp met het 
plakken van posters en het vervoeren van onze 
campagnevoerders en ons campagnemateri-
aal. Het is altijd mooi om te zien dat wanneer 
een probleem een groot aantal mensen binnen 
onze vereniging aan het hart gaat, steun en ver-
trouwen makkelijk te vinden zijn. 

We zijn nu ongeveer 3 maanden en 7.000 
handtekeningen verder. Onze actie hebben de 
kranten gehaald, er zijn radio optredens ge-
houden en de partijen van het college zijn wak-
ker geschud. We weten nog niet wat we gaan 
doen met de 7.000 handtekeningen; we zouden 
de handtekeningen als inleidend verzoek tot 
referendum kunnen indienen waarvoor 6.750 
handtekeningen nodig zijn. Voor een offi  cieel 
referendum zijn echter 27.000 handtekenin-
gen nodig. Dit getal zou haalbaar kunnen zijn 
indien de campagne wordt doorgezet in het 
komende jaar. Vooralsnog kunnen we echter 
met tevredenheid terugkijken op de campag-
ne en stellen dat prangende sociale problemen 
altijd aangekaart kunnen worden wanneer we 
genoeg samenwerken met alle verenigingen en 
instanties die de sociaaldemocratie een warm 
hart toe dragen. Ik hoop dat we op deze ma-
nier diversiteit binnen onze stad lang kunnen 
behouden. 

Met posters, fl yers, ansichtkaarten 
& PvdA’ers op pad voor betaalbare woningen
De Jonge Socialisten Amsterdam hebben campagne gevoerd tegen het woon-
beleid van het college. Menno Fieret, oud-bestuurslid van de Jonge Socialisten 
Amsterdam, vertelt over de opzet, reden en het verloop van de campagne. 

5 november
Foundation Max van der Stoel organiseert de Afrika-

dag in het Koninklijk Instituut voor de Tropen

6 november 2016
Op zondagmiddag 6 november om 14.00 uur in het 
MFC in Buitenveldert organiseert de Ouderencom-

missie Amsterdam Zuid voor alle Amsterdamse leden 
de middag  ‘Jong en Oud’. Jonge PvdA-ers vertellen 

over hun idealen en plannen Oud-gedienden spreken 
over hoe zij hun eerste stappen binnen de partij heb-
ben gezet. Daarnaast laten we u graag kennis maken 

met onze kandidaten uit Amsterdam voor de lijst voor 
de Tweede Kamerverkiezingen. Half oktober zullen we 

u via de mail of per post verder informeren over het 
defi nitieve programma.

17 november
Algemene politieke ledenvergadering Amsterdam

26 november
Politieke ledenraad (informatie volgt)


