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De begrotingsbehandeling in november 
2010 is, gegeven de forse bezuinigings-
opgave voor het stadsdeel, positief ver-

lopen voor de PvdA. In de vorige Stem hebben 
wij u hierover geïnformeerd. Dankzij de inbreng 
van de PvdA-fractie zijn armoedepreventie en 
veiligheid speerpunten voor Zuid in 2011. 

Een aantal belangrijke successen is geboekt om 
te komen tot een sociaal sterk Zuid.
Hiermee is het fractiewerk niet gedaan. In te-
gendeel. Plannen zijn mooi, maar het gaat om de 
uitvoering ervan. Doel van het sociaal beleid is 
dat bewoners zo veel mogelijk de regie over hun 
eigen leven kunnen voeren. Dat mensen vol-
waardig aan de samenleving deelnemen, en niet 
aan de zijlijn komen te staan. De PvdA-fractie 
in de deelraad houdt een stevige vinger aan de 
pols. Hoe staat het ervoor?

Meest in het oog springende plan zijn de ‘Huizen 
van de wijk’. De in totaal vijf Huizen van de wijk 
zijn een plek voor ontmoeting, een plek waar 
vrijwilligers kunnen samenkomen en activiteiten 
kunnen organiseren, met opbouwwerk, een wijk-
centrum, buurthuisactiviteiten, welzijn en zorg 
(bijvoorbeeld schuldhulpverlening, maatschappe-
lijke dienstverlening, sociaal raadslieden), spreek-
uren op locatie voor loket Zorg en Samenleving 
en Wijksteunpunt Wonen, ouderenondersteu-
ning en eventueel plek voor naschoolse activitei-
ten. Een Huis van de wijk zorgt voor synergie en 
afstemming in het welzijnsaanbod. Het aanbod is 
vraaggericht. Daardoor kan het aanbod van de 
Huizen van de wijk van elkaar verschillen, afhan-
kelijk van in welk gebied het staat. 

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel is nu aan 
zet. Afgesproken is dat het bestuur uiterlijk in 
juni met een uitgewerkt uitvoeringsplan komt 
voor de Huizen van de wijk. De PvdA-fractie on-
derhoudt intussen nauw contact met betrokken 
welzijnsorganisaties als Combiwel en Dynamo, 
maar (juist) ook met de bewoners en vrijwil-

ligersorganisaties. Bijvoorbeeld met de advies-
raden voor ouderen en gehandicapten en met 
de bridgeclub. Zodat we niet alleen een spreek-
buis van de professionals worden. De fractie wil 
een totaalplan van het dagelijks bestuur, waarin 
de noodzakelijke bezuinigingen zijn geconcre-
tiseerd. Dus niet out of the blue geld weghalen 
bij een project, zoals laatst dreigde voor het 
buurthuiswerk voor volwassenen in het Jan van 
der Heijdenhuis. De PvdA heeft hierover in de 
raad mondelinge vragen gesteld aan portefeuille-
houder Kukenheim.

Veel welzijnsinitiatieven werden voorheen met 
incidentele middelen betaald. Die dreigden tij-
dens de begrotingsbehandeling in één klap te 
verdwijnen. Op initiatief van de PvdA is geld 
gereserveerd om een deel hiervan te conti-
nueren, zodat we goedlopende projecten niet 
kwijtraken. Ook hier is het dagelijks bestuur aan 
zet; binnenkort komt het met een uitgewerkt 
voorstel. De PvdA-fractie zal dit voorstel beoor-
delen, waarbij haar uitgangspunt is dat vooral 
projecten moeten worden gecontinueerd die 
bijdragen aan armoedepreventie, bestrijding van 
sociaal isolement en Wmo-taken. De nadruk ligt 
op projecten door en met vrijwilligers, zodat die 
met hun goede werk door kunnen gaan.

Tot slot werkt de fractie aan een notitie over 
de rol van het buurthuiswerk. In de visie van de 
PvdA zijn buurthuizen er, hoe belangrijk ook, 
niet alleen voor de gezelligheid en om sociaal 
isolement te voorkomen. Buurthuizen kun-
nen, via de Huizen van de wijk, de participatie 
van buurtbewoners bevorderen. Het doen van 
vrijwilligerswerk of een stage in een buurthuis 
kan een eerste stap zijn richting betaald werk. 
Ook ondersteunt de PvdA-fractie het stedelijke 
beleid om buurtbewoners met psychische pro-
blematiek een rol te geven in buurthuizen, zoals 
in buurthuis de Pijp.
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d o o r : Ed van Thijn

 Ed van Thijn (Amster-
dam, 16 augustus 1934) is 
een Nederlands politicus. 
Namens de Partij van de 
Arbeid was hij onder meer 
minister van Binnenlandse 
Zaken, lid van de Tweede 
Kamer, burgemeester van 
Amsterdam en lid van de 
Eerste Kamer.
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Het is wel vaker voorgekomen in 
de Nederlandse politiek dat de 
uitslag van de Statenverkiezingen 

meer invloed had op de landspolitiek 
dan de Kamerverkiezingen. Meestal was 
de PvdA het haasje.  Zo herinner ik mij 
nog dat zowel in 1966 als in 1982 een 
desastreuze nederlaag van onze partij een 
welkome aanleiding was voor onze toen-
malige coalitiepartners om zich van ons te 
ontdoen.
Opnieuw lijkt de komende Statenverkie-
zing een doorslaggevende betekenis te 
zullen krijgen voor de politieke verhou-
dingen in dit land.  Deze keer is daar ook 
alle aanleiding toe.  De (in)formateurs 
van het kabinet Rutte/Wilders hebben 
immers, in strijd met de opdracht om te 
komen tot een kabinet dat kan rekenen 
op een vruchtbare samenwerking met de 
Staten-Generaal, een enorme steek laten 
vallen door de Eerste Kamer buiten be-
schouwing te laten. 
Dat dit tot een onwerkbare situatie leidt 

bleek al meteen toen de Senaat de hak-
ken in het zand zette bij de voorgenomen 
BTW-verhoging op kunstvoorstellingen. 
Commentatoren stapten hier lichtvoetig 
overheen door erop te wijzen dat deze 
constructiefout straks op 2 maart zal 
worden hersteld.  Dat zou natuurlijk kun-
nen, maar als dat niet gebeurt (en dat acht 
ik waarschijnlijker gezien de duikvlucht 
van het CDA in de peilingen) dan zijn de 
dagen van het kabinet snel geteld.
Hoe moeilijk het voor een minderheids-
kabinet is om in de Nederlandse consti-
tutionele verhoudingen het hoofd boven 
water te houden bleek bij de beslissing 

om een politietrainingsmissie naar Afgha-
nistan te sturen. Persoonlijk heb ik grote 
bewondering voor de wijze waarop de 
kersverse fractievoorzitter van Groen 
Links, Jolande Sap, zichzelf in dat debat 
op de kaart heeft gezet (onze partij heeft 
zich in dit dossier tot non-player gedegra-
deerd)  maar het moet nog blijken of de 
politieke prijs niet te hoog is geweest: een 
opstandige achterban, een groot leden-
verlies, een verscheurde oppositie en een 
gloriemoment voor Mark Rutte die “het” 
toch maar voor elkaar heeft gekregen. 
Het is niet te verwachten dat dit min-

derheidskabinet er vaak in zal slagen bij 
gevoelige issues dit soort meerderheden 
bij elkaar te sprokkelen.
Wat mij nog het meest heeft verontrust 
is het gemak waarmee de linkse oppositie 
zich uit elkaar heeft laten spelen. Tijdens 
de formatie is al gebleken dat er bij D66 
en GroenLinks een opmerkelijke bereid-
heid was om eventueel zonder de PvdA 
in een rechts kabinet (zonder de PVV dan 
wel) te stappen. Ik had dit overigens al in 
mijn boek “De Formatie”, dat pal voor de 
verkiezingen uit kwam, voorspeld.  Femke 
Halsema had de PvdA nog, pal voor haar 
vertrek, voor een duivelse keuze geplaatst:  
of kiezen voor samenwerking voor de 
“links-conservatieve” SP, of voor een 
progressief verbond met D66 en Groen-
Links.  Terecht is Job Cohen daar niet op 
ingegaan.
Deze onderlinge rivaliteit op links is op 
zich te begrijpen als een uitvloeisel van 
ons kies- en partijenstelsel, waarin het 
loont om vooral te concurreren met 
partijen die het meest nabij staan. Dat 

fenomeen wordt wel de “wet van de 
koestal”genoemd: de grootste rivaal van 
de koe is de koe die naast hem staat. De 
extreem doorgevoerde evenredige ver-
tegenwoordiging, die in deze vorm alleen 
in Israël bestaat, maakt zo’n binnenlinks 
(en binnenrechts) gevecht tot overlevings-
kwestie. 
Maar voor de toekomst van de democra-

tie en de keuzevrijheid van de kiezer is dit 
een funeste ontwikkeling.
Het zou kortzichtig zijn als de progressie-
ve oppositiepartijen het optreden van de 
meest rechtse regering van na de oorlog 
niet als inspiratiebron zouden gebruiken 
om, ondanks de onderlinge verschillen, 
toch een gemeenschappelijk front te vor-
men. Het kabinet Den Uyl is er in de jaren 
’70 alleen gekomen toen de progressieve 
drie (PvdA, D66 en de PPR) er in slaagden 
over hun schaduw heen te springen en 
niet alleen een gemeenschappelijk pro-
gram (Keerpunt ’72), een schaduwkabinet 
(Den Uyl/Van Mierlo/Aarden) maar ook 
een blauwdruk voor een ander kiesstelsel 
te presenteren (de gekozen formateur in 
combinatie met een gematigd districten-
stelsel).
Het elan dat zo’n overbrugging van ge-
schilpunten in eigen kring uitstraalt moet 
niet worden onderschat. De PvdA had 
toen 53 zetels! Nu domineert de VVD 
als grootste partij met 31 zetels. Moge de 
Statenverkiezingen aan die quasi-domi-
nantie een einde maken. Als Rutte c.s. in 
de Eerste Kamer van een meerderheid 
worden afgehouden zullen nieuwe verkie-
zingen bijna onvermijdelijk zijn.  Tijd voor 
een Keerpunt 2011? 

h a k k e n  i n  h e t  z a n d

d u i v e l s e  k e u z e

g e m e e n s c h a p p e l i j k  f r o n t

De Stems t a t e n v e r k i e z i n g  a l s  s c h e r p r e c h t e r



De Stem

De Stemde  A m s t e r d a m s e  heide

Na ruim een half jaar meedraaien in de fractie 
PvdA Zuid is het me duidelijk dat je al je tijd 
kunt besteden aan het lezen van de pakken 
papier, vergaderstukken en andersoortige 
uiteenzettingen, die in een niet afhoudende 
stroom voorbij komen. Je weet dan wat er 
speelt in de stadsdeelraad - en je weet wat je 

mening daarover is. Als je geluk hebt, komt die 
overeen met die van anderen, dat scheelt in 
het overleg. 

Je kunt het daarbij laten. Over vergaderstuk-
ken vergaderen is immers je taak. Maar als 
fractie denken we na over wat we belangrijk 
vinden, wat we terug willen zien in de samen-
leving, in Amsterdam, in Zuid. Ook buiten de 
agenda. We moeten dus weten wat er speelt 
in de buurt. Daarom houden we van tijd tot 
tijd een “heidesessie”. En waar kan dat beter 
dan in het Vondelpark, zoals afgelopen februari. 

Met hulp van Job van Amerongen en Ma-
riet Hagen hebben we het gehad over goed 
volksvertegenwoordigerschap. Job: “Wees net 
zozeer antibureaucraat als sociaaldemocraat: 
je bent geen overheidsvertegenwoordiger, 
maar een dienaar van het volk”. We hadden 
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Beste partijgenoten,

Ik had gehoopt blijmoedig te kunnen 
schrijven over de blokkade die links 
had opgeworpen in de Eerste Kamer 
na de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten op 2 maart. Maar helaas, ook 
deze verkiezing is uitgelopen op een 
nek-aan-nek race waarvan we pas na 
23 mei weten hoe die echt gaat uitpak-
ken.

Wat we wel weten is dat er in Am-
sterdam een goed resultaat is neer 
gezet. We hebben in 2010 al tweemaal 
bewezen dat de campagne in Amster-
dam een geoliede machine is, en nu 
weer. Ik wil langs deze weg de leden in 
onze afdeling die keihard hebben mee 
gewerkt  heel hartelijk danken voor 
hun tomeloze inzet. Ik noem daarbij 
met name Lucien Nix en Martijn Mee-
ter, die als campagne coördinatoren in 
Zuid en in de stad bergen verzet heb-
ben. Dank!

Maar, we zijn er nog niet. Ik denk dat 
we in Amsterdam laten zien waar de 
weg omhoog ligt: dicht bij de burger, 
betrokken, en vooral ook heel actief. 
Onze club moet ook leuk zijn om aan 
mee te doen. Inspirerende debatten, 
boeiende ledenavonden. 

Vaak is het beeld dat als je ‘actief’ 
wordt in de partij, dat je dan eerst vijf 
jaar moet flyeren voor je mee mag 
doen. Als dat ooit al zo was, zo is het 
nu zeker niet! We zoeken mensen 
voor de schaduwfractie, mensen die 
politieke avonden willen organiseren, 
social media slimmerikken, fotografen 
voor dit mooie blad, etcetera. Maar als 
u zelf iets weet dat u graag zou willen 
doen meld u vooral! 

Dit bestuur werkt aan een actieve 
afdeling en meer interactie met onze 
kiezers. Ter ondersteuning van onze 
eigen fractie in de deelraad, maar ook 
als investering voor de toekomst. 
Laten we dus met z’n allen gaan voor 
nog betere resultaten bij toekomstige 
verkiezingen en laten we gezamenlijk 
werken aan het herpositioneren van 
de PvdA tot brede volkspartij!

Pim Bliek

v a n
d e  v o o r z i t t e r

Op 2 juli 2010 kopte de NRC: ”Amsterdam 
kondigt bouwstop af”. De kwaliteitskrant 
voegde hier een imposante kaart bij waarop 
de getroffen plannen als zwarte vlakken wer-
den weergegeven. Van de ambitieuze plannen in 
Noord tot de “prachtwijken” in West gaat de 
kurk op de fles. Oorzaak: een tegenvaller van 
enkele honderd miljoenen op de grondinkom-
sten van de gemeente. 
Op grondinkomsten hoor ik u denken? Maar 
dat had de gemeente toch zo goed geregeld? 
Zelf grond verwerven, ontwikkelen en in erf-
pacht uitgeven. Opbrengsten en kosten van de 
te ontwikkelen locaties onderbrengen in een 
apart fonds het zgn. Vereveningsfonds om zo 
de gemeentebegroting te vrijwaren van financi-
ele stroppen en tegenvallers; het kon niet mis 
gaan. 
Dat ging in het begin ook goed: er werd door 
de gemeente fors verdiend aan de uitgifte van 
grond vooral opbrengsten uit  bedrijfs- en 
kantoorlocaties vulden het fonds. Maar zoals 
het vaak gaat met spaarpotjes is het erg verlei-
delijk om deze in slechte tijden aan te spreken 
en zo geschiedde. Er vloeide 190 miljoen naar 
algemene middelen. Waaronder een bijdrage 
aan de bouw voor de nieuwe bibliotheek aan 
de IJ-oever. Een groot deel van de winsten uit 
lucratieve transacties spekten het fonds terwijl 
sociale woonontwikkeling vaak een negatieve 

exploitatie te zien gaf. Toen in 2006 de kanto-
renmarkt instortte en veel ruimtelijke plannen 
op “hold” werden gezet, werd de eens zo ge-
vulde spaarpot van de stad een fonds met een 
tekort van 700 miljoen.  Wat nu? 
De eerste reactie van de gemeente lijkt panie-
kerig. Er worden allerlei scenario’s uitgedacht 
die variëren van aankloppen bij Den Haag tot 
het gebruiken van algemene middelen zoals 
erfpachtgeld om het fonds er weer bovenop 
te helpen. 
Wellicht ten overvloede: de eerste variant kon 
nog  wel eens “wachten op Godot “worden 
met dit rechtse kabinet.
De gevolgen voor de stad worden nu al merk-
baar. In een ambtelijke nota “Meer Ruimte 
Winnen” uitgegeven door het Amsterdamse 
ontwikkelingsbedrijf lezen we: gewoon minder 
bouwen vooral in de sociale huursector want 
daar moet geld bij.  De consequenties voor 
Zuid?  
Gevreesd moet worden dat het geplande aan-
tal sociale woningen op de Zuid-As zal worden 
eerd zo niet geëlimineerd.  Ook voor andere 
locaties moet worden gevreesd, waarbij het 
door ons sociaal democraten omarmde ada-
gium van 30% sociale woningbouw bij nieuw-
bouw geslachtofferd zal worden. Politieke keu-
zes voor de toekomst  genoeg maar ik vrees 
dat de gedeelde stad nu al een feit is.

d o o r : Jan-Nico Knipde  k u r k  gaat op de fles!

d o o r : Flora Breemer
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het ook over ons imago. Vindt men eigenlijk iets van ons, en hoe 
zorgen we dat we niet gaan lijken op het beeld dat de laatste 
jaren van de PvdA geschetst wordt door critici, niet zelden uit 
ons midden.  Ook over zaken waarop we ons de komende tijd 
willen profileren en hoe we dat gaan doen. De bespiegelingen en 
discussies waren inspirerend maar kort, want het ging om het 
resultaat: de concrete thema’s en acties.

Mocht u gemerkt hebben dat er een sociaal geweten in het 
stadsdeel is, of een PvdA-hotline, mocht u een fractielid tegen-
komen bij een buurtevenement terwijl er een vergadering op 
het stadsdeelkantoor is, of mocht u daar op de publieke tribune 
zitten en een hand krijgen, mocht u een brief krijgen dat de 
PvdA komt canvassen en mocht u de PvdA dan voor uw deur 

treffen, of mocht u anderszins om uw mening gevraagd worden, 
mocht u merken dat er iets verbetert in de dienstverlening, 
de verkrotting en huurdersbelangen, armoedebeleid, onderne-
mersklimaat, sociaal domein, sportstimulering, toegankelijkheid, 
mentorprojecten en voor-en vroegschoolse educatie, mocht u 
gemerkt hebben dat de PvdA een spreekuur houdt in uw buurt, 
mocht u lezen over de PvdA in de lokale media (bij voorkeur 
over successen), mocht u observeren dat de PvdA voornamelijk 
bestaat uit bescheiden doch open, creatieve en solidaire mensen, 
mocht uw buurt schoon, veilig en sociaal zijn, tja… dan zou het 
zomaar kunnen dat wij al een paar resultaten hebben bereikt!

We houden u op de hoogte, maar willen ook graag door u 
op de hoogte gehouden worden: bel ons op de PvdA-hotline:       
06 - 5091 6166.

vervolg van p 3

• praat in voor iedereen begrijpelijk Nederlands. Dus niet 
over ‘dichtslibbende verkeersaders’ of ‘gebrekkige ver-
keerscirculatie’. Het is u te doen om die verpleegkundi-
ge die,  na een avond hard werken, rondjes moet rijden 
om uiteindelijk vijfhonderd meter van huis de auto te 
kunnen parkeren. Laat dat in woord en geschrift blijken!

• benadrukt nooit dat een probleem complex is. Of nog 
erger: bezondigt zich aan een opsomming wat er al-
lemaal niet kan worden gedaan om het probleem op te 
lossen. Niets etaleert meer de onmacht van de politiek.

• zal nimmer aangeven, dat zij/hij niets aan een ergernis 
van een bewoner kan doen omdat zij/hij er niet over 
gaat. We zijn (nog wel) een grote partij. Er is altijd ie-
mand te vinden die er wel over gaat.

• is net zozeer antibureaucraat als sociaaldemocraat. U 
bent geen  vertegenwoordiger van de overheid, maar 
dienaar van het volk.

• beschikt over een relevant netwerk van deskundigen 
en/of betrokkenen voor de eigen woordvoerderschap-
pen of is in staat dat netwerk op te bouwen.

• vertrouwt uiteraard niet alleen op de papieren wer-
kelijkheid. In uw contacten met organisaties koestert 
u een gezond wantrouwen tegen managers en legt u 
vooral uw oor te luisteren bij de mensen van de werk-
vloer. 

• verzorgt terugrapportage over de politieke inzet die u 
hebt verricht naar aanleiding van een gesprek met een 
burger of een vertegenwoordiger van een organisatie.

• is resultaatgericht en wars van politieke spelletjes. 
Voorstellen worden op inhoud en nimmer op afzender 
beoordeeld.

• heeft empathie,  ook voor de boze burger, als een van 
meest in het oogspringende persoonlijke kenmerken. 
Uw mimiek verraadt geen enkele ergernis, wanneer 
uw partij weer eens als de ‘Partij van de Allochtonen’ 
wordt weggezet.

• etaleert de politieke successen. Van u wordt verwacht, 
dat u uitstekende contacten onderhoudt met vertegen-
woordigers van de lokale media.

• kan zelf politieke problemen agenderen en laat de poli-
tieke agenda niet uitsluitend bepalen door het bestuur. 

• zal zichzelf altijd introduceren bij de laatsten der Mohi-
kanen die plaatsnemen op de publieke tribune bij een 
commissievergadering of raadsvergadering. De schaarse 
belangstellenden voor de lokale publieke zaak mogen 
op onze warme belangstelling rekenen.

Geïnteresseerd? U kunt uw solicitatie voor januari 2014  
richten aan :  Blokhoofd werving en selectie, j.amerongen@
hccnet.nl

Of: het volksvertegenwoordigerschap volgens Job van Amerongen
‘De Partij van de Arbeid is op zoek naar raadsleden. Hoeders van de publieke zaak. In voor die publieke zaak barre tijden. 
Zij/hij:
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O p r o e p :  De Stem zoekt 

nieuwe hoofdredacteur en fotografen

De Stem van Rood Zuid is hét ledenmagazine van onze afdel-
ing. We streven naar een goede mix van afdelingsnieuws, 
beschouwingen en politiek nieuws vanuit ons stadsdeel. De 
trouwe lezer zal het al zijn opgevallen: vanaf dit nummer heeft 
De Stem een andere layout. Wij denken dat het ledenblad er 
met deze nieuwe vormgeving strakker en moderner uit ziet en 
daardoor prettiger leest.

Verder is De Stem op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. 
Het volgende nummer zal mijn laatste zijn als hoofdredacteur, 

omdat ik het stadsdeel ga verlaten. De hoofdredacteur zit de 
redactievergaderingen voor en is hét aanspreekpunt voor De 
Stem. Het tijdsbeslag is beperkt.

Tot slot wil de redactie graag in contact komen met leden 
die we af en toe kunnen vragen om foto’s te maken voor De 
Stem. Dit hoeven geen professionele fotografen te zijn: we zijn 
op zoek naar ervaren, enthouasiaste amateurs.

Heeft u interesse of vragen? Laat het mij weten via

 michiel.blom@planet.nl. Ik nodig u graag uit te reageren.

Michiel Blom (hoofdredacteur)

Bijna een jaar zit ze er nu, de zeskoppige deel-
raadsfractie van de PvdA in Zuid, aangevuld met 
twee duo raadsleden. In het huidige politieke en 

economische klimaat lijkt dat geen dankbare taak. Je 
bent “gesandwiched” tussen je politieke idealen en de 
politieke realiteit. De Stem van Oud Zuid wil weten 
wie die ‘Don Quijotes’ zijn die het sociaal democrati-
sche geluid in onze deelraad laten horen. In dit en de 
komende nummers van de Stem stellen wij ze aan u 
voor. De eerste in deze reeks  is de zesendertig jarige 
Brahim Abid.  
Het lidmaatschap van de deelraad is zijn eerste offici-
ele politieke functie. 

De sociaal democratie heeft hij van huis meegekregen, maar 
toch was de keuze voor ‘rood’ geen automatische.
Brahim zegt hierover: 
“Ik twijfelde dus. Liberalen gaan uit van een ideaaltype maatschappij 
waarin individuele vrijheid moet leiden tot de beste verdeling. Alleen 
werkt dat niet zo. Zo’n maatschappij houdt geen rekening
met mensen die een slechte uitgangspositie hebben of door omstan-
digheden ‘achterop’ of achtergesteld raken.” 
 De noodzaak van solidariteit bepaalde dus zijn keuze voor de PvdA: 
“Solidariteit, ook wanneer niet uit altruïstische motieven, is wat een 
samenleving onderscheidt van een land met een verzameling indi-
viduen. Die solidariteit moet wél georganiseerd worden. De sociaal 
democratie ziet het als haar taak om vanuit het idee van solidariteit 
die rechtvaardige en eerlijke samenleving te organiseren.

Brahim zit nu bijna een jaar in de fractie. 
“We hebben een leuke fractie. Ik was nieuw maar ben echt fantas-
tisch geholpen door mijn fractiegenoten. De sfeer is open en ik krijg 
alle ruimte bij mij woordvoerderschappen”. 
Hij heeft als aandachtsgebieden oa: Bouwen en Wonen, Grote 
Projecten en gebiedsontwikkeling.

Over samenwerking met de stedelijke gemeente raad is Brahim 
heel duidelijk.
“De samenwerking met de gemeenteraad moet beter. Bij Bouwen 
aan de stad heb ik goed overleg  gevoerd met Hans Weevers, de 
woordvoeder van de gemeenteraadsfractie.  Maar we moeten meer 
overleggen en samenwerken”

De dreigende opheffing van de stadsdelen wijst hij resoluut af.
“Ik verwacht dat de Raad van State gehakt maakt van het voorstel. 
Het is een schandaal wat Donner doet. Je ziet overduidelijk dat dit 
kabinet de grote steden benadeelt ten gunste van de provincie”

Over zijn politieke toekomst zegt Brahim:
“ Ik zit nog geen jaar in de politiek. Mijn hobby is mijn werk gewor-
den, dat is toch fantastisch. Ik ben ontzettend druk met mijn nieuwe 
baan, wordt binnenkort vader en moet nog een scriptie schrijven 
maar daar denk ik even niet aan. Politiek gezien eerst maar eens een 
goed raadslid worden “.
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A f d e l i n g s v e r g a d e r i n g 
PvdA-afdeling Zuid

Donderdag 21 april, 20:00 u

Jubilarissen en fractieverantwoording 
Jaarlijks huldigt de partij de leden die vijfentwintig of vijftig jaar 
lid zijn met een jubileumsspeld. 
In Zuid hebben we dit jaar twaalf zilveren en twee gouden 
jubilarissen.

Wegens ons vijf-en-zestig-jarig bestaan dit jaar krijgen de 
leden die sinds de oprichting lid zijn een medaille uitgereikt.  
Dertien leden zijn lid vanaf 1946.  Zij kregen op 9 februari al 
een bloemetje thuisbezorgd.  

Op 21 april willen we de spelden en medailles uitreiken.        
In voorgaande jaren werd dat door onder anderen Ed van 
Thijn en Erik Jurgens gedaan. Wie dit jaar de honneurs 
waarneemt is nog niet bekend.  Alle jubilarissen ontvangen nog 
een uitnodiging per post; bij verhindering bezorgt het bestuur 
aan huis!

Zoals in ons afdelingswerkplan staat organiseren 
we met ingang van dit jaar in april een jaarlijkse 
“verantwoordingsavond”, waarop de deelraadsfractie 
verslag doet van haar activiteiten in het afgelopen jaar, en de 
doelstellingen voor het komende jaar schetst.  Met ruimte 
voor debat tussen leden en fractie. 
Zo betrekken we de leden bij het werk van onze fractie. 

L o c a t i e
Woestduincentrum (bij de Woestduinkerk)

Woestduinstraat 16 (Bus 15 Haarlemmermeerstraat)
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Met grote opkomst is in Zuid gestemd voor de verkiezing 
van de Provinciale Staten en de Eerste Kamer, een op-

komstpercentage van 61%. Tien procent meer dan bij de Provin-
ciale Staten verkiezing van 2007, en zelfs een hogere opkomst 
dan bij de gemeenteraadsverkiezing van 2010. De huidige rege-
ringspartijen haalden in Amsterdam maar een schamele kwart 
van de stemmen. Een duidelijk signaal dat de Amsterdammers 
zich nauwelijks door de regering vertegenwoordigd voelen.

De uitkomst voor de PvdA kon beter en kon slechter. We kre-
gen 22% van de stemmen in Zuid, en zijn daarmee de tweede 
partij in het stadsdeel.
Op zich een mooi resultaat. Dat is vergelijkbaar met de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2010 (24%), maar minder goed dan bij 
de tweede kamerverkiezingen van 2010 (29%).

Na bekendmaking van de uitslag lijken alle partijen over elkaar 
heen te buitelen om zichzelf tot winnaar te verklaren, wie heeft 
daarvoor de beste papieren? Felicitaties zijn er voor de VVD, zij 
blijven de grootste partij in Zuid, met 24% van de stemmen (dat 
was 26% in 2010 voor de Tweede Kamer). Felicitaties ook voor 
D66 die haar sterke winst van de afgelopen twee verkiezingen 
heeft weten vast te houden, zij haalden 19% van de stemmen 

(was 15%). GroenLinks haalde 11% (was 12%) en SP 9% (was 
6%).

De huidige stadsdeelcoalitie van VVD, PvdA en D66 lijkt met 
deze uitslag nog steeds een goede afspiegeling te zijn van de po-
litieke keuze van veel bewoners. Bij de verkiezingen is wel eens 
geopperd dat het goed zou zijn als de liberale regering zou moe-
ten onderhandelen met de linkse oppositie in de Eerste Kamer. 
Zulke onderhandelingen tussen liberalen en sociaaldemocraten 
zijn in Zuid al aan de orde van de dag. Omdat we ideologisch 
wel eens van mening verschillen, kiezen we vaak voor een prak-
tische oplossing. Een compromis kan soms het meeste recht 
doen aan de verschillende opvattingen van bewoners. Maar 
niet alles is onderhandelbaar. Voldoende sociale woningbouw, 
armoedebestrijding, begeleiding naar werk en goede zorg voor 
kwetsbare bewoners zijn onderwerpen waar we als PvdA niet 
mee kunnen marchanderen. Niet in Zuid, en ook niet in de Eer-
ste kamer.

De nieuwkomer PVV is in Zuid klein gebleven, zes procent. Maar 
in Nieuw West en Noord werd de PVV tweede partij, met 15% 
en 18% van de stemmen. Zullen we het nu de komende jaren in 
Amsterdam moeten hebben over de vraag of hoofddoekjes wel 
of niet mogen in het openbaar vervoer? Ik hoop het niet, we 
hebben wel wat belangrijkers te bespreken en hoeven de PVV 
de discussie niet te laten domineren. Maar we moeten wel na-
gaan waarom bewoners ontevreden zijn. Is dat echt om moslims, 
zoals de PVV beweert? Of is het rommel op straat, onveiligheid 
en een afstandelijke overheid.

Bij de volgende verkiezingen willen we natuurlijk een mooier 
resultaat. En dit is wat ons daarom te doen staat – zorgen voor 
een schone straat, voor veiligheid, voor sterke sociale  voor-
zieningen. En zorgen voor een PvdA die met beide benen in de 
wijk staat. Onze campagneacties, waarbij we bewoners vragen 
wat ze belangrijk vinden, daar mogen we dus niet mee stoppen. 
Ook zonder verkiezingen moeten we die acties de komende 
jaren blijven voeren.

d o o r : Marijn van Ballegooijen

De Stem Z u i d  b l i j f t  b i j  p a a r s


