
hebben, we kunnen niet om de rol 
van televisie heen. Onze lijsttrekker 
Diederik Samson won elk debat, en 
na elke winst stegen we weer een paar 
zetels in de peilingen. Met uitein-
delijk de climax van de strijd om het 
Torentje, die de VVD en ons beiden 
een zetel of tien extra opleverde.
Dus wat is het, een goede campagne, 
of een lijsttrekker die het goed doet 
op TV? Daar gaat een hele wetensc-
hap over, maar in ons geval is het 
gedeeltelijk een valse tegenstelling. 

De PvdA zet al jaren in op canvassen 
bij de campagne: langs de huizen 
gaan in een buurt, kiezers spreken. 
Dat zorgt ervoor dat een buurt zich 
gehoord weet en dat bewoners ons 
van onze goede kant zien, maar 
er is nog een doel. Doordat ze de 
buurten ingaan leren onze politici 
om PvdA-standpunten uit te leg-
gen aan iedereen die maar horen 
wil. Aan Henk en Ingrid, Fatima en 
Ahmed, Pieter Jelle en Véronique. 
Dat is precies wat Diederik Samson 
zelf gaf als reden voor zijn succes. 
Wat hem zo sterk maakte als de-
bater is dat hij in onze campagne 
honderd maal zijn verhaal moest 
uitleggen, vaak aan onwillige kie
zers. Uiteindelijk wist hij precies hoe 
hij de nuance, want daar zij wij van, 
kon gieten in woorden die iedereen 
begrijpt. Politici in andere partijen 
delen flyertjes uit, die van ons praten 
met de mensen. En dat maakt ze sterk.

Daarom ben ik blij dat onze eigen 
fractie in Amsterdam Zuid zich 
ook duchtig heeft geweerd tijdens 
de campagne. We gaan door met 
het canvassen, ook nu het weer 
een tijd lang geen verkiezingen 
is. Ik hoop dat u ook mee doet.

Martijn Meeter
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De Stem van Rood Zuid is een 

uitgave van de afdeling Zuid 

van de Partij van de Arbeid 

Amsterdam

Beste partijgenoten,

We hebben niet de daverende neder-
laag geleden die ons te wachten leek 
te staan. Zelfs halverwege augustus 
nog leken we het kleine broertje van 
de SP te gaan worden, samen met 
CDA op weg naar de mestvaalt van 
de geschiedenis. Een maand later 
hebben we bijna het torentje gewon-
nen.
Wat is er goed gegaan? Onze cam-
pagne, zou je denken. De PvdA 
heeft een weloverwogen, intense 
campagne gevoerd, en ook in 
Zuid hebben we ons laten zien 
op straat. Eenenveertig mensen 
heb ik geteld bij onze acties, en de 
meesten deden een paar keer mee. 
Het was steeds een vrolijke, gezel-
lige groep, en ik wil ze allemaal van 
harte bedanken voor hun inzet. Met 
name ook Lucien Nix, onze keihard 
werkende campagnecoördinator.
Maar hoezeer ik ook wil dat Lucien, 
de andere veertig campaigners van 
Amsterdam Zuid, en al hun collega’s 
in het land dit voor ons gewonnen 

Van de voorzitter
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Met de voors en tegens

   En.. met een prijsvraag!
Op de volgende pagina’s ziet u de 
foto’s van stadsdeelkantoren van nu 
en welleer. De vraag is: van welke 
stadsdelen zijn of waren deze kan-
toren en in welke straat staan ze?
Schrijf op volgorde van de foto’s  
in het blad het juiste antwoord en 
met vermelding van uw naam en 
adres. Stuur dit vóór 15 december 
2012 naar j.verjaal@upcmail.nl en 
voor de niet-mailers: onze secretaris 
houdt ook van kaartjes ontvangen 
op Van Nijenrodeweg 750, 1082 JG 
Amsterdam. En maak kans op een 
leuke prijs en een eervolle vermel-    

ding in de volgende Stem!
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Door Bouwe Olij 

Waarom de stadsdelen zijn opgericht

In januari 1953 verscheen het rapport ‘Mens en Stad’. Dit rapport gemaakt door een partijcommis-
sie in opdracht van de Federatie Amsterdam van de Partij van de Arbeid was een studie naar de 
grote vraagstukken waar Amsterdam zich toen voor gesteld zag.  De commissie van toenmalige 
partijbobo’s werd ondersteund door wetenschappelijk secretaris drs. J. M. den Uyl. 

Ik ga ervan uit dat Joop den Uyl de 
schrijver van het doorwrochte rap-
port is. Opmerkelijk in de studie is 
dat 60 jaar geleden het probleem 
van de bevolking betrekken bij bes-
tuur en samenleving niet wezenlijk 
anders was dan nu. De Federatier-
aad van de Amsterdamse PvdA nam 
naar aanleiding van het rapport een 
55 punten tellende resolutie aan met 
als eerste punt dat de door het de-
mocratisch-socialisme nagestreefde 
ontplooiing van de mens vereist dat 
het gemeentebestuur zich richt op 
het zoveel mogelijk betrekken van de 
burgers bij het bestuur der gemeente 
(functionele decentralisatie) en op 
het scheppen van voorwaarden 
waardoor in de grote stad nieuwe 
kleinere gemeenschappen kunnen 
ontstaan (territoriale decentralisatie; 
wijkgedachte).  Door de groei van de 
stad dreigt een verambtelijking van 

het bestuur. Om dat te voorkomen 
wilde men adviesraden uit de bur-
gerij vormen. Op den duur zouden 
aan deze raden ook gemeentelijke 
bevoegdheden overgedragen kun-
nen worden.

Stadsdeel krijgt alle taken en de 
middelen
In 1972 volgde het rapport van het 
gewest Amsterdam ‘Macht voor de 
wijken’ met als belangrijke co-auteur 
de latere wethouder Michael van der 
Vlis. Dit rapport pleitte voor het over-
dragen van taken en 
bevoegdheden naar de wijken en 
rechtstreekse verkiezingen van wi-
jkbesturen. Dit rapport ligt aan de 
basis van het be stuurlijk stelsel dat 
we thans kennen. Het duurde nog 
tot 1981 alvorens een proef gestart 
werd met twee stadsdelen. Een groot 
stadsdeel in Noord en een kleine 

in Osdorp.  Dit was het resultaat 
van een politiek compromis om-
dat in de gemeenteraad de PvdA fel 
voorstander was van (15-20) kleine 
stadsdelen en partijen als de VVD en 
CDA (6-8) grote stadsdelen wilden.
Uniek aan het Amsterdamse stelsel, 
en daarom sterk afwijkend van het 
Rotterdamse model, is het uitgang-
spunt dat in principe alle gemeen-
telijke taken en bevoegdheden en 
financiële middelen worden overge-
dragen aan de stadsdelen tenzij 
aangetoond kan worden dat dit niet 
werkbaar is of wettelijk niet toeges-
taan. Het streven was zo zelfstandig 
mogelijke stadsdelen te creëren  
vooruitlopend op de komst van de 
stadsprovincie Groot Amsterdam, 
waarna de stadsdelen zelfstandige       
gemeenten binnen die provincie 
konden worden.  Cruciaal in het stel-
sel is dan ook de aansturing van de 
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ambtenaren door een rechtstreeks 
door de stadsdeelbevolking gekozen 
bestuur.

Meer efficiency
Dit uitgangspunt heeft geleid tot 
sterke, zelfstandige en goed func-
tionerende stadsdelen met verge  
lijkbare taken en bevoegdheden als 
gemeenten. Dankzij het stadsdeel-
fonds, dat op dezelfde manier is 
opgebouwd als het gemeentefonds, 
beschikken de stadsdelen over 
een eigen budget. Net als in de ge-
meenteraad beslist uiteindelijk de 
stadsdeelraad over de besteding van 
het geld.

Het gekozen uitgangspunt (bevoegd-
heden zijn decentraal, tenzij) kwam 
voort uit de notitie die Joop den Uyl 
al beschreef in het rapport Mens en 
Stad namelijk om de burger bij de sa
menleving en het bestuur betrokken 
te houden moet het bestuur dicht 

bij de burger staan en moet het pri-
maat aan de politiek zijn en niet aan 
de ambtenarij.  Andere belangrijke 
overweging om de stadsdelen in te 
stellen was de zogenaamde ‘dise-
conomy of scales’. Dat wil zeggen dat 
grote gemeenten net als hele kleine 
gemeenten inefficiënt werken. Uit 
verschillende onderzoeken is bekend 
dat gemeenten kleiner dan 20.000 
inwoners en groter dan 80.000 niet 
optimaal scoren op gebied van ef-
ficiency. Toen in 1987 besloten werd 
nog vijf stadsdelen in te stellen werd 
daarom in de gemeenteraad de mo-
tie meurs/van Leuven aangenomen 
(resp. een vvd en een pvda-raadslid) 
waarin van het college geëist werd 
dat het stadsdeelstelsel zo werd in-
gericht dat met minder middelen 
hetzelfde voorzieningenniveau werd 
bereikt

‘Taken en bevoegdheden zijn 
decentraal, tenzij’
Als we terugkijken op de instelling 
van de stadsdelen moet bedacht 
worden dat het van een bijzondere 
klasse is geweest dat de toenmalige 
bestuurders en volksvertegenwoor-
digers bereid zijn geweest zoveel 
macht af te staan aan een ander 
orgaan. Dat is sindsdien niet meer 
voorgekomen. Het tegenovergestel-
de is het geval. Op centraal niveau 
zijn bestuurders en gemeenteraad 
continu bezig overgedragen taken en 

bevoegdheden terug te nemen. Als 
deze heilloze weg niet wordt gestopt 
betekent dit het einde van het stel-
sel. Essentieel voor het succes van 
de stadsdelen zijn de omvangrijke 

taken en bevoegdheden en de direct 
door de bevolking gekozen volks-
vertegenwoordiging en het gekozen 
Dagelijks Bestuur. 
Zeker nu de stadsdelen qua omvang 
tot de 15 grootste gemeenten van 
Nederland behoren moet het geen 
enkel probleem zijn om weer volledig 
uit te gaan van het adagium ‘taken en 
bevoegdheden zijn decentraal, ten-
zij’. Daarmee wordt voorkomen dat 
onduidelijk is wie waarover gaat en 
vooral dat men zich op het stadhuis 
bemoeit met zaken die om maatwerk 
per stadsdeel vragen.

Bouwe Olij is gewaardeerd 
partijveteraan 

Laatste nieuws aanpassing bestuurlijk stelsel
In het nieuwe bestuurlijk stelsel van Amsterdam worden zeven lokale bestuurscommissies ingesteld, die uit 
maximaal veertien leden bestaan. Burgers gaan de leden rechtstreeks kiezen. Met het nieuwe stelsel wordt het 
lokaal bestuur ruimschoots gehalveerd, van 203 deelraadsleden en dertig deelraadsbestuurders naar bestuurs-
commissies met 98 leden.
Dat is in een notendop het coalitievoorstel dat B&W op 2 oktober heeft gepresenteerd voor de aanpassing van 
het bestuurlijk stelsel. 
Na het kabinetsbesluit vorig jaar om de stadsdelen af te schaffen heeft de PvdA-fractie in de gemeenteraad 
direct laten weten het bestuurlijkstelsel in tact te willen laten. Samen met VVD en Groen Links zijn zij tot dit 
compromis gekomen.
Het belangrijkste issue in de nieuw te vormen commissies zijn de afspraken die moeten worden gemaakt over 
de verdeling van taken en bevoegdheden tussen centrale stad en lokaal bestuur. Het coalitievoorstel gaat uit van 
bestuurscommissies met substantiële eigen taken, bevoegdheden en budget. Zij leggen verantwoording af aan 
B&W en de gemeenteraad. De discussie zal dit najaar worden gevoerd.
Verantwoordelijk wethouder Lodewijk Asscher: “Natuurlijk is het minder dan het huidige stadsdeelstelsel en dat 
doet pijn. Maar, met dit compromis blijven we in staat om op lokaal niveau veel voor Amsterdammers te doen.”



stadsdeel Oost een kapvergunning aan-
vragen voor een boom met een stamom-
trek vanaf 31 centimeter en in Noord 
vanaf 10 centimeter? En waarom houden 
veel stadsdelen er eigen promotiebud- 
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Stad in delen
Toen de stadsdelen werden opgericht konden de Amsterdammers weer beschikken over echt lokaal bestuur en 
echte lokale politici. Mensen die met aandacht voor de zaak beslissen over de aanleg van de straat, de bouw van 
een huizenblok, het onderhoud van een park, het starten van het buurthuis, de plaatselijke bibliotheek en het 
buurttheater en de samenwerking met de winkeliersvereniging.

Door Egbert de Vries

Politici en bestuurders die benaderbaar 
zijn, op mail reageren en een spreekuur 
houden in de buurt. Dat is allemaal on-
mogelijk voor wethouders en gemeenter-
aadsleden in Amsterdam, die nu eenmaal 
nooit alle 760 000 inwoners zo kunnen 
bedienen. Voor de stadsdelen werden 
ingesteld ging Jan Schäfer elk weekend 
met 12 loodgieterstassen naar huis, on-
mogelijk allemaal te bekijken laat staan te 
begrijpen. Veel beslissingen werden door 
ambtenaren genomen. 

Te veel bestuurlijk drukte?
Stadsdelen zijn inmiddels uitgegroeid tot 
volwaardige lokale overheden, die door 
hun maat en schaal voldoende nabijheid 
en betrokkenheid hebben op burgers, en 
tegelijk genoeg slagkracht om een goede 
lokale overheid te garanderen. De maat 
van het stadsdeel komt overeen met de 
optimale maat voor een eigen reiniging, 
eigen sociaal beleid en ruimtelijke orden-
ing beleid. Op dit moment clusteren en-
kele plattelandsgemeenten elders in het 
land zich ook aaneen tot de grootte van 
een stadsdeel, zoals Sudwestfryslan en 
de Noordkop van Noord-Holland, dus dat 
zal wel kloppen. 

80-130 000 is ideaal voor lokaal bestuur. 
En toch zou daar, volgens het nog zit-
tende demissionaire kabinet een einde 
aan moeten komen. Zij schaffen stadsde-
len als zelfstandige bestuurslaag af. Het 
motto is; vier bestuurslagen is teveel, voor 
zo’n klein landje. Zien zij het verkeerd? 
Laten we niet meteen daarin meegaan 
maar ook enkele tegenargumenten onder 
ogen zien. Er is, ook in het Amsterdamse, 
teveel bestuurlijke drukte. Als er iets ge-
beurt in de Diamantbuurt, dan is er niet 
alleen een discussie in de deelraadscom-
missie, maar worden er ook direct in de 
gemeenteraad en in de Tweede Kamer 
vragen gesteld. 

Maak van Amsterdam een provincie
Is het opheffen van de stadsdelen dan 
een oplossing? Laatst werd mij de situ-
atie in Baku,  hoofdstad van Azerbeidzjan 
beschreven; éen burgemeester deelt de 
lakens uit, de lokale raden zijn tanden-
loos. Naar een dergelijke situatie wil je 
toch voor Amsterdam niet meer terug. Het 
kabinet heeft nu juist het beste stukje bes-
tuur weggegooid.
De beste oplossing is er een provincie van 
te maken. Londen heeft de greater 

Londen authority, Parijs is een departe-
ment, Brussel een gewest en Kopenha
gen een provincie, Hamburg en Berlijn 
zijn deelstaten en Wenen ook. En wat is 
Amsterdam? Amsterdam is een ge-
meente, net zo belangrijk als Haarlem-
merliede of Bennebroek. Amsterdam en 
omgeving zouden een provincie moeten 
worden, los van Noord-Holland. En los 
van Flevoland hoort Almere daarbij. Bin-
nen deze provincie worden de stadsdelen 
volwaardige gemeenten, zoals de ander 
gemeenten (Amstelveen, Zaanstad, Wa-
terland, Diemen etc.). De stadsregio en 
andere regio’s gaan hierin op. We hoeven 
toch niet vast te houden aan een provin-
ciale indeling uit de tijd van Floris de 5de 
en Gijsbrecht van Aemstel? 

Tot slot; verdwijnt zo Amsterdam? Me 
dunkt van niet. De stad zal altijd blijven 
en de naam ook. Tenslotte ligt de uitbrei-
ding met Nieuwer Amstel (1890) en Slo-
ten (1930) nog maar net achter ons. De 
provincie Amsterdam is net zo Amsterdam 
als de stad Amsterdam dat is.

Egbert de Vries is lid van het dagelijks
bestuur stadsdeel Zuid 

Ruimte voor echte buurtdemocratie
Het Amsterdamse stadsdeelstelsel heeft veel bureaucratie met zich meegebracht en het is de vraag of het nog 
steeds de besparingen oplevert die bij de start dertig jaar geleden werden voorgespiegeld. Bovendien heeft het 
de afstand tussen politiek en Amsterdammer nauwelijks verkleind. Laten we de stadsdelen afschaffen en mensen 
weer echt baas in eigen buurt maken. Ruimte voor echte buurtdemocratie dus.

Stadsdelen doen al jaren ovebodig werk. 
Natuurlijk is het hartstikke goed dat je in 
je eigen stadsdeel je paspoort of je par-
keervergunning kan afhalen, dat je er kunt 
trouwen en de geboorte van je kind kunt 

aangeven. De SP is er ook voor om de 
loketten die dit soort nuttige taken vervul-
len in de wijken te houden. Maar waarom 
stelt elk stadsdeel zijn eigen bomen-
verordening op? Waarom moet je in 

Laurens Ivens
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getten op na? Om te bewijzen dat ze een 
beter partje van Amsterdam zijn dan een 
ander partje van Amsterdam? Kortom, 
stadsdelen doen al jaren veel overbodig 
en dubbel werk. Veel kan prima stedelijk 
geregeld worden, dat scheelt een hoop 
onnodige bureaucratie en geldverspilling.

Vergadercircussen
De kloof met het bestuur is niet gedicht
Daarnaast is de afgelopen decennia ge-
bleken dat het ook deelraden niet lukt 
om de afstand tussen de inwoners van 
stadsdelen en hun lokale bestuur te dich-
ten. Het was een van de hoofdredenen 
voor het oprichten van de deelraden, 
maar er is helaas weinig van terechtge-
komen. Net als veel gemeentebesturen 
regeren de stadsdeelbesturen vaak over 
de hoofden van de mensen heen. De deel-
raden slagen er onvoldoende een goede 
vertegenwoordiging van de bewoners van 
hun stadsdeel te zijn. Dat is een gevolg 
van de enorme vergadercircussen die de 
deelraden de laatste jaren als heuse mini-
parlementjes hebben opgetuigd. Maar 
ook de onverstandige schaalvergroting 

die in 2010 plaatsvond met de verschui- 
ving van veertien naar zeven stadsdelen 
is er debet aan. Overzichtelijke stadsde-
len als Westerpark (34.000 inwoners), 
waar redelijke buurtvertegenwoordiging 
nog mogelijk was, werden daarbij opge-
heven en molochen als West (133.000 
inwoners) gevormd. 

Bestruur op Wijkniveau
We kiezen voor kleinschalige wijkraden
Het is dan ook geen wonder dat het ver-
trouwen in het stadsdeelstelsel onder 

Amsterdammers tot een dieptepunt 
gedaald is. Uit onderzoek van de Dienst 
Onderzoek en Statistiek blijkt dat slechts 
37 procent van de Amsterdammers het 
stadsdeelstelsel wil behouden. Iedereen 
die roept dat het afschaffen van de deel-
raden ondemocratisch is, zou zich eens 
bewust moeten worden van deze cijfers.
Dit betekent niet dat de SP tegen de-
mocratie op lokale schaal is. Wij willen 
ook het bestuur op wijkniveau regelen èn 
de politiek dichter bij de mensen brengen. 
Maar dat gaat beter met een systeem van 
kleinschalige wijkraden. Hierin kunnen 
mensen die de buurt echt kennen en door 
de buurt zijn gekozen, zonder partijpolitiek 
besluiten wat het beste is voor de buurt. 
Want natuurlijk kan de gemeenteraad niet 
over elk detail uit elke buurt verstandige 
besluiten nemen. Zulk soort dingen kun-
nen veel beter worden overgelaten aan de 
mensen uit de buurt zelf. In tegenstelling 
tot de stadsdeelpolitiek staat deze manier 
van besturen juist wèl dicht bij de mensen.

Laurens Ivens, fractievoorzitter van de SP 
in de gemeenteraad van Amsterdam

Buurtwerking in de zorg
Marijn van Ballegooijen

De kracht van stadsdelen zit’m in de kleinschaligheid waarmee ze maatschappelijke voorzieningen kunnen or-
ganiseren. Met oog voor de menselijke maat, oog voor detail, en met de speelruimte om te experimenteren en op 
bewonerswensen in te spelen. Dat wordt komend jaar zeer belangrijk bij de hervorming van de zorg.

De regering gaat de komende jaren de ve-
rantwoordelijkheid voor allerlei zorgtaken 
verleggen van grote landelijke zorginstan-
ties naar de buurt. Vaak met als argument 
dat zorg in de buurt goedkoper is. Een 
voorbeeld is de wijkverpleegkundige (wie 
kent die nog van vroeger?). Uit onderzoek 
blijkt dat wijkverpleegkundigen veel geld 
besparen omdat thuis verzorgd worden 
goedkoper is dan in een verpleeghuis. 
Maar zorg in de buurt kan ook beter zijn. 
Thuis kunnen blijven wonen is gewoon 
fijner. En een persoonlijk praatje met de 
wijkverpleegkundige maakt de zorg men-
swaardiger en kan helpen om andere 
klachten zoals eenzaamheid of depres-

sie aan het licht te brengen. We gaan 
in stadsdeel Zuid vanaf volgend jaar de 
wijkverpleegkundige dan ook weer terug-
brengen.

Kleinschalig
We kunnen de zorg het best kleinscha-
lig organiseren. De buurtmaaltijd waar 
twintig buurtgenoten personen aanschu-
iven is gezelliger dan een grote eethal. 
Bij kleinschalig georganiseerde zorg kun-
nen buurtgenoten elkaar ook makkelijker 
leren kennen en vertrouwen. Een mooi 
voorbeeld daarvan is het Odensehuis, 
een huiskamer waar elke dag een tiental 
demente personen wat tijd doorbrengt. 

De familieleden kunnen elkaar persoon-
lijk leren kennen en helpen elkaar uit de 
brand door samen op te letten.

Buurtgerichte zorg
In het werk in de buurt heeft alles met 
elkaar te maken. Bij jeugdoverlast, bi-
jvoorbeeld, spelen de straatcoaches en 
het jeugdwerk een rol, soms ook de poli-
tie, maar ook de straatreiniging en verli-
chting hebben ermee te maken, en meer 
algemeen ook de sociale cohesie. Het 
is traditioneel de taak van de stadsdelen 
om te zorgen dat alle professionals die in 
de buurt werken aan al die verschillende 
werkvelden ook goed met elkaar samen-
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zorgen we bijvoorbeeld voor betrokken 
ouders in de ouderraden. De Huizen van 
de Wijk geven we in handen van bewo-
nerspannels. En onze fractie deed in sep-
tember het voorstel om de cliëntenraden 
van verzorghuizen te versterken.

werken. Die rol moeten stadsdelen nu 
ook gaan oppakken bij de zorg. Zo zou 
de huisarts kunnen doorverwijzen naar 
het buurthuiswerk of naar de maatschap-
pelijke dienst als een patiënt erg eenzaam 
is. Een school kan ouders met een laag 
inkomen op weg helpen naar de inko-
menssteun voor gezinnen. 
En bovendien kan het stadsdeel zorgen 
dat tussen alle verschillende zorgaan-
bieders en hulpinstanties die de stad rijk is 
niemand tussen de wal en het schip valt, 
of juist dat mensen niet door tientallen 
hulpverleners heen en weer worden ver-
wezen. We zouden daarom moeten zor-
gen dat ook in de toekomst de gemeente 
haar zorgtaken buurtgericht uitvoert. Of 
we dat nu straks een stadsdeel noemen 
of iets anders is minder belangrijk.

Sterk punt van een stadsdeel
Mensen mondiger maken hoort tradi-
tiegetrouw bij de PvdA. Bij onze scholen 

Het is om drie redenen belangrijk om 
mensen zelf de regie te geven over hun 
eigen voorzieningen. 
(1) Het voelt beter voor de verzorgden zelf 
als mensen de regie hebben over hun ei-
gen zorg. 
(2) Het bestuur wordt er beter als er een 
goede kritische gesprekspartner is. En 
(3) er is een goede ombudsfunctie, zodat 
klachten worden opgepakt en afgehan-
deld.
Het organiseren van goede zorg is een 
van de belangrijkste opgaven voor de 
gemeente van dit moment. Bezuinigingen 
aan de ene kant, en nieuwe taken voor de 
gemeente aan de andere kant maken dat 
moeilijk. De oplossing ligt niet in markt-
werking. Maar wel in buurtwerking, daar 
wordt de zorg beter van, en dat kunnen 
stadsdelen als geen ander.

Marijn van Ballegooijen
fractievoorzitter PvdA Amsterdam Zuid

Als partij wat betekenen voor mensen
Met die oproep gingen acht partijleden op 
1 september om een uur of twaalf de Dia-
mantbuurt in om buurtbewoners bekend 
te maken met het zojuist opgerichte PvdA 
Ombudsteam in Zuid. Er werd gefolderd 
en mensen werden op straat aangespro-
ken. Een uurtje later hield het Ombud-
steam haar eerste spreekuur, waar zich 
direct iemand meldde. 
Met de komst van Hans Spekman als par-
tijvoorzitter is het ombudswerk in de PvdA 
nieuw leven ingeblazen. Het gaat er om 
een luisterend oor te bieden aan mensen 
die vastgelopen zijn in hun contacten met 
bureaucratische instellingen. Wellicht kan 
het team zelf een oplossing bedenken of 
kan een bezoeker doorverwezen worden 
naar een instantie die verder kan helpen. 
En als het nodig is, kan de politiek het 
probleem in de deelraad aan de orde stel-
len. Iniatiefnemer vanuit het bestuur Cobie 
Groenedijk: “Het gaat erom dat we als par-
tij weer zichtbaar worden in de buurt en 
voor mensen klaar staan als er problemen 

zijn. Als politieke partij kun je op die wijze 
veel voor mensen betekenen.” 
Tijdens de ALV in mei meldde zich een 
aantal vrijwilligers om het voortouw te 
nemen. Cobie Groenendijk, Flora Breem-
er en Ita Hermans klaarden de klus en zijn 
nu de vaste aanspreekpunten voor het 
Ombudsteam. Bij elk spreekuur zal ook 
een fractielid aanwezig zijn.  

Een laagdrempelig café
Het spreekuur wordt gehouden in Café 
Zoet. Een klein koffiehuis/snoepwinkeltje 
centraal gelegen in de Diamantbuurt. De 
eigenaresse is twee jaar geleden begon-
nen met het winkeltje dat inmiddels is uit-
gegroeid tot een koffiehuis waar dagelijks 
een tiental buurtbewoners neerstrijken. 
Het lijkt de ideale plek voor het Ombud-
steam omdat de eigenaresse inmiddels 
voor een groot aantal buurtbewoners een 
vast aanspreekpunt is geworden. Zij is 
dan ook blij met de komst van het Ombud-
steam.  Cobie Groenendijk: “We hebben 
bewust gekozen voor dit laagdrempelig     

café in een wijk waar veel sociale prob-
lemen zijn. We hopen daarmee makkelijk 
bereikbaar te zijn.”

Ombudsteam Zuid houdt spreekuur in de Diamantbuurt
Vragen? Zorgen? Loopt u vast?  Conflict met energiebedrijf of woningcorporatie? Vastgelopen in het oerwoud 
van regels? U weet niet waar u met uw problemen terecht kunt? Schakel het PvdA Ombudsteam Zuid in!
Door Estella Heesen

Het Ombudsteam houdt eens in de twee 
weken spreekuur in café Zoet aan de 
Diamantstraat 102. De komende maanden 
zal dat zijn op 6 en 20 oktober, 3 en 17 
november, 1 en 15 december. Telefonisch 
zijn ze bereikbaar 0641 923 307 of per 
email:
ombudsteamamsterdamzuid@gmail.com


