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Het kabinet gaat veel te lichtvoetig 
om met de waarschuwende 

woorden van de nieuwe President 
van de Nederlandse Bank (DNB). 
Regeren is vooruitzien, regeren is niet 
je kop in het zand steken. Burgers 
willen zekerheid over de toekomst 
van hun huis en daarbij past een 
toekomstbestendige hypotheek. 
Daarnaast moet de overheid haar 
financiën op orde krijgen, nu en in de 
toekomst! Terecht wijzen niet alleen 
Klaas Knot van de DNB, maar ook 
IMF en OESO op het risico voor de 
hoge hypotheekschuld van Nederland. 
In de laatste tien jaar zijn we ongeveer 
7 miljard meer aan hypotheekaftrek 
gaan betalen. En dat in een periode met 
relatief lage rentestanden.

Als PvdA zien wij twee richtingen
Op de korte termijn moeten 
we de woningmarkt en de bouw 
stimuleren. De 1,2 miljard die het 
kabinet inzet voor de verlaging van de 
overdrachtsbelasting werkt niet. Het is 
pure geldverspilling. Wij stellen voor dat 
geld veel gerichter in te zetten. Schaf 
vanaf 1 januari de overdrachtsbelasting 
voor de starter helemaal af en zorg dat 
je met de rest van het geld investeert. 
Investeer in startersleningen,  investeer 
in wijken en dorpen via een Stads- en 
Dorpsvernieuwingsfonds, verlaag de 
btw op renovatie en geef ouderen die 
een grote huurwoning achterlaten een 
premie.
Op de lange termijn pleiten we voor 
een Nationaal Woonakkoord dat over 
een aantal jaren zou moeten ingaan, 
zoals ook bij het pensioenakkoord 
gebeurt.  .
Twee uitgangspunten:
Ten eerste het eigen huis. Het 
onduidelijk geworden wat een eigen 

huis eigenlijk betekent. Vroeger spaarde 
je eerst en ging je daarna naar de 
bank en kocht je met geleend en je 
gespaarde geld een eigen huis. Dat 
is helemaal doorgeschoten naar een 
cultuur van schulden maken, maximaal 
lenen en als het even kan zo weinig 
mogelijk aflossen. Die tijd is voorbij. We 
moeten ons eigen huis weer zien als 
bezit, je huis is uiteindelijk niet van de 
bank, maar van jou. 
Ten tweede willen wij dat ook in de 
huurmarkt de betaalbaarheid en de 
continuïteit voorop staan. Dit kabinet 
wil de huren van vrijkomende woningen 
in veel gebieden in ons land verhogen 
met 120 Euro per maand. Een onzalige 
benadering waardoor steeds minder 
mensen gaan verhuizen en steeds meer 
ongelijkheid gaat ontstaan tussen buren 
met het zelfde type woning.
De PvdA kiest in de lijn van de 
Woonbond en Aedes, de koepel van 
woningcorporaties , voor een huursom 
benadering. Een lichte  ijkse huurstijging 
boven de inflatie, waarbij huurders en 
verhuurders afspreken dat er beperkte 
verschillen in huurverhoging zijn voor 
woningen in betere en in slechtere staat 
of gebieden. Deze benadering zet geen 
straf op verhuizen, houdt investeringen 
in de sociale woningbouw gaande en 
zorgt ervoor dat zittende en nieuwe 
huurders dezelfde huur blijven betalen.   

Weg met taboes en schuttersputjes
We moeten van het taboe af om de 
huur- en koopmarkt aan hun lot over 
te laten. Het is de hoogste tijd voor 
een Nationaal Woonakkoord waarbij 
de schuttersputjes en taboes worden 
verlaten. We moeten mensen weer een 
perspectief bieden. Een perspectief van 
kunnen wonen in of verhuizen naar het 
huis van je dromen.

T w e e  r i c h t i n g e n

t a b o e s  e n  s c h u t t e r s p u t j e s

d o o r :    Jacques Monasch

De fiscale jackpot en de    b e t a a l b a r e  w o n i n g
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 V a n  d e  v o o r z i t t e r ,
Van de voorzitter:
In mijn vorige bijdrage in de Stem heb ik gezegd 
dat het een interessant politiek jaar zou kunnen 
worden. Dat het al zo snel zo boeiend maar ook zo 
schrijnend zou worden had ik ook niet verwacht: 
een steeds groter wordende eurocrisis, griekenland, 
de wrange politiek rondom de asielzoeker Mauro, 
een Kabinet dat niets anders doet dan zich
krampachtig manouvreren in de tang van de PVV 
en intern in de partij een oproep tot vernieuwde 
terugkeer naar onze sociaal democratische wortels. 

En dan nog een voorzittersverkiezing er bovenop. 
Genoeg te doen dus, ook voor onze afdeling.
Terug kijken is soms zinvol, en ik wil het beknopt 
doen. De grote ambitie waarmee dit bestuur 
is gestart is hier en daar wat verzand. Door 
persoonlijke omstandigheden, bestuursleden die toch 
afscheid namen etcetera. Dat reken ik mezelf aan. 
Het zegt echter ook wat over hoe hard we iedereen 
nodighebben en hoeveel werk een afdeling besturen 
kan zijn, en hoe lastig dat te combineren kan zijn 
met werk en priveleven. Ondertussen is het bestuur 
gelukkig ook hard bezig om de noodzakelijke 
versterking te zoeken. Er zullen dus op de ALV in 
december nieuwe bestuursleden zich kandideren en 
dat is heel goed. Mocht u ook interesse hebben om 

op wat voor manier actief te zijn, meldt u vooral. Er 
is altijd wat te doen,ook als u wat minder tijd heeft 
of als u een kortere bijdrage wilt of kunt leveren.

Het aankomende congres van de partij is 
een fundamentele. Het gaat over onze eigen 
partijdemocratie, en over het bestuur van ons land.  
We gaan onze visie op de publieke sector met elkaar 
herijken. En niet onbelangrijk, we kiezen een nieuwe 
partijvoorzitter! De stukken zijn op
het moment dat ik dit schrijf nog niet bekend maar 
dat het een boeiende discussie wordt weet ik wel 
zeker. We zullen op de ALV in december
hierover ook met u van gedachten wisselen. 
En natuurlijk zijn alle leden ook op het congres zelf 
heel welkom.

Ik weet zeker dat het vernieuwde bestuur de 
geformuleerde ambities verder vorm zal geven. 
De ambitie is er volgens mij niet minder om
geworden, al zullen de accenten vast veranderen. Ik 
had graag in  Amsterdam zelf dit nog een aantal jaren 
gedaan, maar soms gaan persoonlijke zaken voor. 
De wens om te verhuizen werd groter dan de wens
te blijven. Maar... tot aan mijn aftreden in maart ben 
ik natuurlijk nog van de partij (in Amsterdam Zuid)! 

Hartelijke groeten,
Pim Bliek

Het opgewekte stuk in de STEM van juni j.l. van 
Toon Weerts over het bouwprogramma voor 

de stad begrijp ik totaal niet.
In feite is er sprake van het faillissement van het 
bouwbeleid en het volkshuisvestingsbeleid van de 
PvdA.  

Ter voorbereiding op de nota ‘Bouwen aan de 
stad’ heeft binnen PvdA Amsterdam een discussie 

plaatsgevonden met corporaties, raadsleden, 
stadsdeelbestuurders, deelraadsleden en 
betrokken leden. Van Zuid was geen bestuurder 
of deelraadslid aanwezig. De discussie ging over 
het aantal te bouwen woningen en of het nog 
wel reëel was om in de nieuwbouw 30% sociale 
huurwoningen op te nemen.

De aantallen te bouwen woningen van 24.000 tot 
36.000 voor de komende tien jaar is  twijfelachtig.
Woningmarktdeskundigen zeggen dat dit 
absoluut onmogelijk is omdat dit afhankelijk is 
van het herstel van de economische situatie.Veel 
bouwprojecten in de stad liggen stil of worden nog 
stil gelegd. Het is een boterzacht akkoord , slecht 
voor Zuid en de PvdA onwaardig. 
Hoewel huurders best zouden willen verhuizen 
blijft iedereen zitten. Het aanbod van woningen 
op woningnet daalt dramatisch en voor koop is 
geen belangstelling. Zeker nu de hypotheekbanken 
een verscherping van de hypotheekregels per 1 
augustus 2011 hebben ingevoerd.  

Het b o u w b e l e i d  van de PvdA is failliet!
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De hoeveelheid CO2 in de lucht stijgt drama-
tisch

Voor wie geen natuurkunde heeft gehad valt het 
proces als volgt uit te leggen. Zonlicht wordt door 
het aardoppervlak opgevangen. De aarde warmt 
daardoor op en geeft, niet met het blote oog zicht-
bare, warmtestraling af. Deze vindt moeiteloos zijn 
weg terug naar het heelal, ware het niet dat een 
viertal gasvormige stoffen in de lucht deze straling 
kunnen opvangen en hiermee ook de warmte bin-
nenhouden. Twee gassen vormen een probleem, 
CO

2
 en methaan, zeg maar aardgas. 

De hoeveelheid CO
2
 in de lucht is sinds 1960 met 

25% gestegen van 0,313 naar 0,389 promille. On-
derzoek aan antieke luchtbellen in het poolijs laat 
zien dat het CO2-gehalte in de 800.000 jaar vóór 
de industrialisatie nooit meer is geweest dan 0,270 
promille. De stijging komt grotendeels voor rekening 
van de verbranding van fossiele brandstoffen: steen-
kool bestaat vrijwel geheel uit koolstof, vloeibare 
brandstoffen (benzine bijvoorbeeld) voor ongeveer 
tachtig procent. Ten opzichte van 1960 verstookt de 
mensheid momenteel het driedubbele aan fossiele 
brandstoffen. Tezelfdertijd is de gemiddelde wereld-
temperatuur sinds 1960 met een halve graad Celcius 
gestegen. In de tachtig voorafgaande jaren schom-
melde dat met drie-tiende graad.

Maar behalve CO2 hebben we ook nog methaan
Tot zover de cijfers, maar hoe zeker weten we dat 
het geen toeval is? Ook al is er geen sluitende re-
denering, het Intergouvernementeel Panel stelt dat 
met  een kans van 90% de opwarming van de aarde 
door het gebruik van fossiele brandstoffen komt. 
In krap 50 jaar is de aarde met een halve graad 
opgewarmd met de scherpste stijging in de laatste 

jaren . Rondom de Noordpool gaat het tweemaal 
zo hard als het wereldgemiddelde. In de bodem van 
de Canadese en Siberische permafrost zit een reus-
achtige hoeveelheid methaangas. Qua broeikaseigen-
schappen is dit 23 keer zo krachtig als kooldioxide. 
Als de wereldtemperatuur met gemiddeld 2 graden 
stijgt dan stijgt de temperatuur rondom de Noord-
pool met vier graden, waarmee de grens van de 
permafrost verschuift en het methaan vrijkomt. Dat 
verhoogt de aardetemperatuur verder waardoor 
de dooigrens nog meer verschuift totdat er twaalf 
keer zoveel methaan in de lucht zit als nu het geval 
is. Dat geeft vier à zes graden opwarming. De ijskap 
van Groenland smelt, het oceaanvolume stijgt en we  
krijgen een zeespiegelstijging van enkele meters. Het 
is dan te laat om compleet af te stappen van fossiele 
brandstoffen. Het zijn dan methaan en waterdamp 
die voor de opwarming zorgen. Niet meer dat on-
schuldige kooldioxide waarvan we de uitstoot nog 
enigszins in de hand hadden.

De ‘ongemakkelijke waarheid’ is een voorspelling
Vergeet het Islamdebat en de integratieproblema-
tiek. Vergeet de hypotheekrente-aftrek en zelfs de 
Eurocrisis. De film van Al Gore heet de ‘ongemakke-
lijke waarheid’. Onjuist. Het is geen waarheid, maar 
een voorspelling.
Het almaar toenemende opstoken van fossiele 
brandstoffen zou weleens het ultieme voorbeeld 
kunnen zijn van een, op straffe van hel en verdoeme-
nis, genegeerde systeemfout. Energietransitie is zeer 
urgent en het laatste waar we behoefte aan hebben 
zijn paljassen die beweren dat windmolens op sub-
sidie draaien en niet op wind. Wacht maar af en de 
Nederlandse windmolens draaien op orkaanwinden. 
U bent dus gewaarschuwd.

Straks waaien hier     o r k a a n w i n d e  U  b e n t  g e w a a r s c h u w d !
d o o r :    Lucien Nix
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S c h o o n ,  v e i l i g  en b e t e r e  s c h o l e n  in 2012
PvdA fractie Zuid zet in op s t e r k e  m a a t s c h a p p e l i j k e  v o o r z i e n i n g e n

Begin november presenteerde het bestuur 
van stadsdeel Zuid de begroting voor 2012 

aan de stadsdeelraad. In de begroting zijn beter 
schoonmaken van de straat, betere scholen en 
veiligheid de speerpunten. Daar is de PvdA-
fractie gelukkig mee want hier heeft onze fractie 
om gevraagd. Maar het wordt een jaar van forse 
bezuinigingen, door het rijk, de gemeente Amsterdam, 
en ook door het stadsdeel. Van belang is dat bij de 
stapeling van bezuinigingen de meest kwetsbare 
bewoners worden ontzien. Op 1 december heeft 
de stadsdeelraad nog éénmaal de mogelijkheid om 
de begroting aan te passen. Wij zorgen er voor dat 
bewoners die wat meer van het stadsdeel afhankelijk 
zijn er niet alleen voor komen te staan. We zetten in 
op sterke maatschappelijke voorzieningen. 

Extra aandacht voor de schoonmaak was hard nodig. 
Met name in de drukkere delen van de stad zoals de 
Pijp is het te vies. Na een jaar pleiten voor betere 
schoonmaak voelt dit speerpunt als een overwinning. 
Door de extra investering in onderwijs kunnen we 
zorgen voor gezondere lucht, beter onderhouden 
gebouwen en meer sport en educatieve activiteiten 
na school.

Veiligheid was een van hoofdthema’s van onze eigen 
verkiezingscampagne. Niet alleen de ‘harde’ kant 
van oppakken en straffen, maar ook de begeleiding 
van probleemgezinnen en zorgen dat jongeren 
naar school gaan. Het stadsdeel zal aandacht 
gaan besteden aan mensenhandel, winkelroof, en 
overlast in de parken van scooters en barbecues. 
Het stadsdeel draait de forse bezuinigingen van het 

kabinet Rutte op onze straatcoaches volledig terug. 
Het is erg belangrijk dat bewoners, winkeliers en 
bezoekers zich veilig en thuis voelen. Alleen dan 
zullen bewoners zich inzetten voor elkaar en voor 
hun buurt.

Het rijk was met deze plekken voor werkervaring 
al jaren geleden gestopt, maar de gemeente 
heeft dat voortgezet. De gemeente kan dat niet 
meer opbrengen. Zuid heeft maar liefst 140 ID-
ers actief. Die werken bij organisaties die zeer 
waardevol zijn voor bewoners, bijvoorbeeld bij de 
speeltuinvereniging, het theater of een school. Het 
stoppen met de ID-regeling is een enorme aderlating 
voor onze maatschappelijke voorzieningen. Onze 
fractie zal bij de begroting voorstellen om met de 
meest belangrijke voorzieningen door te gaan.

2012 is ook het jaar waarin de hervorming van de 
buurthuizen wordt voltooid, de vijf huizen van de 
wijk gaan van start. Onze fractie zal bij de begroting 
voorstellen de financiële ruimte wat vergroten om 
die start zo goed mogelijk te maken. Dat is belangrijk, 
want vanaf 2013 al moeten de huizen van de wijk 
zorgen voor opvang van patiënten die dan geen 
AWBZ meer krijgen van het rijk. 
Tot slot zal onze fractie een voorstel doen om de 
burgerparticipatie in het stadsdeel te verbeteren. We 
vinden het belangrijk dat het stadsdeel bewoners 
de kracht geeft om samen met elkaar wat van hun 
leefomgeving te maken. Over dit onderwerp bleek 
de stadsdeelraad verdeeld. Wij zullen het voortouw 
nemen om naar een goed compromis te zoeken. 
Het is niet voldoende als het stadsdeel af-en-toe een 
internet-enquête afneemt.. 

D e  P i j p  i s  t e  v i e s .

D e  s t r a a t c o a c h e s  b l i j v e n

A l a r m  o p  h e t  g e b i e d  v a n  d e  I D - b a n e n

B u u r t h u i s  e n  b u r g e r p a r t i c i p a t i e

d o o r :   Marijn van Ballegooijen
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De begroting voor 2012 wordt meer ingrijpend 
voor het stadsdeel dan andere jaren. Toch is het een 
begroting die maatschappelijke problemen signaleert 
en aanpakt, en die de bezuinigingen eerlijk probeert 
te verdelen. Het gaat er om dat het stadsdeel 
ondanks haar grootte niet uit het oog verliest wat 
bewoners nodig hebben en wat bewoners sterk 
maakt.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is het to-
verwoord dat al jaren in gebruik is sinds de 
massawerkloosheid van de jaren ’80. De starre 

arbeidsverhoudingen van net na de tweede wereld-
oorlog dienden te worden doorbroken. In de jaren 
70 was de schaarste aan personeel omgeslagen in 
een overschot mede door de enorme uitstoot aan 
werknemers uit de industriële sector: Nederland 
veranderde in die jaren van een industriële natie naar 
natie van hoogwaardige technologie, handel, logistiek 
maar vooral dienstverlening. Bij deze transformatie 
hoorde geen patriarchale, verstokte arbeidsmarkt van 
de jaren 50 en begin 60. De arbeidsmarkt moest flexi-
beler. Dat deze flexibilisering voornamelijk ter faveure 
van de werkgevers kwam spreekt voor zich. De jaren 
van ontslagbescherming voor werknemers, al lang een 
doorn in het oog van de werkgevers, moesten plaats 
maken voor flexibilisering. De vakbonden stonden 
er bij en hadden het nakijken. Ruim baan voor het 
uitzendwezen en de tijdelijke contracten. Werkgever 
en werknemer bonden zich het liefst niet meer aan 
elkaar. Het horloge, de sigaar en de bemoedigende 
woorden bij het vijfentwintig jarig jubileum leken 
voorgoed voorbij. 

In het midden van de jaren 90 komt er tijdens de 
kortstondige economische opleving onder paars een 
nieuw fenomeen op, de zelfstandige zonder personeel. 

Als zelfstandige zonder personeel, ook wel Zzp’er 
genoemd, handel je onder eigen naam en verleen je 
diensten aan klanten. Dat kunnen bedrijven, instel-
lingen of andere zzp’ers zijn. Bij het uitvoeren van 
werkzaamheden is er geen gezagsverhouding maar 
ook geen binding tussen opdrachtgever en opdracht-
nemer. Hoe flexibel wil je het hebben?  Geen gezags-
verhouding, daar hebben we wel oren naar. De zzp-
constructie slaat aan. Vooral in de creatieve en dienst-
verlenende sector nemen de zzp’ers een belangrijke 
functie over van de vaste werknemers. Maar ook in de 
bouwnijverheid neemt de zzp’er een belangrijke plaats 
in, met als grote voorbeeld de Poolse collega. Maar, 
vooral in de bouwnijverheid, is de keuze vaak niet 
vrijwillig.  Veel aannemers nemen alleen personeel aan 
in een zzp-constructie. Nederland is en blijft enthou-
siast over deze constructie. SER voorzitter  Rinnooy 
Kan spreekt in maart dit jaar nog (..)dat recht doet 
aan onvervulde verlangens aan werkgevers- en werk-
nemerszijde, om van de zzp-ers daar tussenin maar 
te zwijgen. Het recente gezamenlijke manifest Naar 
nieuwe arbeidsverhoudingen biedt daartoe een fraai 
en wenkend perspectief. Maar Alexander Rinnooy 
Kan was ook voorzitter van de werkgeversorganisatie 
VNO. Dat geeft te denken.
Het zelfstandig worden en werken als Zzp’er 
wordt hip. Geen gezagsverhoudingen trekt 
veel Nederlanders, niet in de laatste plaats 
Amsterdammers.
Als het om hippe dingen gaat is men in Amsterdam 

Schoon, veilig en betere scholen
vervolg pag 4

F l e x i b e l  i s  h e t  t o v e r w o o r d

d o o r : Jan-Nico Knip
Z z p ’ e r s  ,  v e i l i g  in Amsterdam-Zuid zijn g e w a a r s c h u w d 

Z z p ,  e e n  n i e u w  f e n o m e e n
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Zuid van de partij en men slaat massaal aan het 
ondernemen. De Zuidelijken zijn minder te vinden 
op bouwplaatsen, maar als dienstverlener of 
creatieveling staan zij hun mannetje en vrouwtje. 
Amsterdam Zuid kent relatief het grootste aantal 
zelfstandigen: 9.194 zzp’ers op een totaal van 
41.790 in geheel Amsterdam. 

Maar donkere wolken pakken zich samen boven 
economisch Nederland en als een donderslag bij 
heldere hemel dient zich in 2008 de kredietcrisis 
zich aan.
Gevolg is een economische recessie, de ergste 
en ingrijpendste sinds de tweede wereldoorlog. 
De dienst Onderzoek en Statistiek onderzoekt 
de situatie van deze zzp’ers in 2010 en komt tot 
verbijsterende conclusies :
Sinds 2008 heeft vier op de tien zzp’ers minder 
opdrachten;
44% ervaart (duidelijk of enigszins) minder vraag 
vanuit de markt;
Een kwart van de zzp’ers heeft de afgelopen tijd te 
maken gehad met voortijdige
beëindiging van één of meer opdrachten. 
Budgetproblemen bij de opdrachtgever
werd het meest genoemd als reden voor beëindi-
ging.
Ruim veertig procent van de zzp’ers heeft sinds 

2008 eigen financiële reserves
moeten gebruiken. 
Eén op de tien zzp’ers heeft in 2009 een tariefsver-
laging toegepast;
Een derde heeft te maken met minder betaalde 
werkzaamheden voor klanten.
Verder bleek dat een derde niet verplicht verze-
kerd is, laat staan aanvullend, om over een 
(onbetaalbare) pensioenverzekering maar te zwij-
gen. 

Dat bij een groeiend aantal zzp’ers in een 
krimpende markt, de tarieven onder druk staan 
moge duidelijk zijn. Een bijkomend verschijnsel is 
het wegvallen van een tweede inkomen. Door eigen 
woning bezit wordt de gang naar de sociale dienst 
afgesneden. Voor velen is er dan maar een gang: 
die naar de schuldhulpverlening. Op het moment 
is dit nog niet op enorme schaal aan de gang maar 
de trend is gezet. Ook in Amsterdam is er sprake 
van een forse daling van de uurtarieven. Vergeleken 
met de rest van het land doet Amsterdam, als 
economisch sterke regio, het niet slecht maar er zit 
weinig rek meer in, en de aankomende Eurocrisis 
doet het ergste vermoeden.  Amsterdam Zuid met 
haar vele zzp’ers is gewaarschuwd.

D o n k e r e  w o l k e n

W e i n i g  r e k  m e e r

Zzp’ers , veilig in Amsterdam-Zuid zijn gewaarschuwdt!
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De corporaties zeggen drie sociale huurwoningen 
te moeten verkopen om er één voor terug te 
kunnen bouwen. Met name wijken als Zuid worden 
hierdoor getroffen. Ook de invoering van een 
koopgarantsysteem, waarbij corporatiewoningen met 
een flinke korting aan huurders worden aangeboden 
biedt geen soelaas.  
Veel beter zou zijn om de 30 % regeling bij 
nieuwbouw volledig af te schaffen. Daarmee kan het 
sociaal woningbestand op peil blijven en doet de 
partij echt iets voor minder draagkrachtigen.   

Al vele jaren wordt er niet meer gestuurd op 
bevolkingssamenstelling. Eerlijker is als de PvdA 
fractie duidelijk maakt dat zij dit ook niet meer wil 
en het overlaat aan de marktwerking. 
Dat ‘de ongedeelde stad’ het beleidsuitgangspunt is 

van de PvdA fractie is bedrieglijk voor de burgers 
en PvdA leden. Eerlijk is te zeggen dat Zuid een 
gedeelde stad is en dat dit ook wordt nagestreefd 
door de PvdA.   

Ik heb een notitie over de woningsituatie gestuurd 
aan onze fractievoorzitter en aan de leden van 
de fractie. Daarop is geen reactie gekomen. Men 
verblijft in een ivoren toren en houdt zich uitsluitend 
bezig met de notities van de ambtenaren en heeft 
onvoldoende oog voor de belangen van de leden en 
bewoners van het stadsdeel. De PvdA fractieleden 
zouden zich moeten focussen op hun kiezers 
en potentiële kiezers. Voor de kiezers staat het 
stadsdeel erg ver weg en dat was niet bedoeling van 
stadsdeelraden. Ik ben er inmiddels voorstander van 
dat de stadsdelen worden opgeheven.   
Adriaen de Haer

Het bouwbeleid van de PvdA is failliet!
vervolg pag 2

6 de Stem van Rood Zuid/ 21 december 2011


