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Beste PvdA leden, 

Er zijn nog altijd leden die de Roost, zoals die nu voor u ligt, per post ontvangen. De 
kosten die het maken en verspreiden van een papieren Roost met zich meebrengt 
nemen steeds verder toe. Als penningmeester ben ik gedwongen zeer zorgvuldig met 
ons schaarse budget om te springen.  

Daarom doe ik hierbij een dringend beroep op die leden die nu nog de Roost op papier 
ontvangen en die genoegen willen nemen met een digitaal exemplaar; laat uw email 
adres bij ons achter. 

Stuur daartoe een email aan pvdaamsterdamoost@gmail.com met als onderwerp uw 
naam en straatnaam. Dat is voldoende om in de toekomst uw Roost digitaal te 
ontvangen en uw afdeling financieel gezond te helpen houden. 

Hartelijk dank, Nick Schipper. 

 

http://www.pvdaamsterdam.nl/oost
mailto:oost.amsterdam@pvda.nl
mailto:ROOSTpvda@gmail.com
mailto:pvdaamsterdamoost@gmail.com
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PvdA Amsterdam Oost 

 

Uit de afdeling 
 

Nieuwe bestuursleden 
 
Harko van den Hende, voorzitter afdelingsbestuur 
 
Zoals in een eerder Roost al is beschreven zijn we bezig met een (drastische) verjonging van 
het bestuur van onze afdeling. Dat begint aardig te lukken. 
In de laatste afdelingsvergadering hebben we afscheid genomen van twee trouwe 
dienaressen: Ada van Moorst en Hanna Luden. Zij hebben zich jarenlang als bestuurder 
ingezet voor de PvdA Oost maar vooral ook voor Oost zelf bijvoorbeeld met acties op straat 
en met de Voedselbank. Daarnaast neemt, vanwege haar verhuizing naar Den Haag, nu ook 
Andrea Bartman afscheid van het bestuur en van de redactie. 
 
Om de leemtes van Ada ,Hanna en Andrea op te vullen zijn er inmiddels twee nieuwe 
bestuursleden benoemd: Bas en Aroosa. Zij stellen zich in deze Roost aan de leden voor. 
Daarnaast hebben we een bestuurslid-in-spé: Tomris. Ook zij schrijft het een en ander over 
zichzelf. 
 
Kortom, het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet. 
Binnenkort wellicht meer van het transferfront. 
 
 

Aroosa Khan 
 
Nieuw bestuurslid 
 
Mijn naam is Aroosa Khan en ik ben 32 jaar 
oud. Sinds 1998 woon ik met veel plezier in de 
Indische Buurt in Amsterdam Oost (met 
kleine onderbrekingen). Na 10 jaar lid te zijn 
geweest van de PvdA, heb ik besloten actief te 
worden. De huidige scheuring in de 
maatschappij en groeiende tweedeling zijn 
reden voor mij om niet meer passief toe te 
kijken hoe de polarisatie steeds toeneemt. 
Daarnaast wil ik mij inzetten om jongeren 
betrokken te houden door te werken aan een 
gezond en inclusief klimaat. 
De socialistische waarden waarmee de PvdA 
altijd heeft gewerkt aan gelijke kansen voor alle 
Nederlanders spreken mij zeer aan en ik wil mij 
graag inzetten om deze waarden zowel binnen 
te partij als in de maatschappij verder te 
verankeren. Veranderingen in de zorg, 
dynamiek op de arbeidsmarkt en toename van 
criminaliteit zorgen ervoor dat we in de afgelopen jaren anders naar elkaar kijken. 
Wantrouwen lijkt toe te nemen, we lijken minder oog te hebben voor de positieve 
ontwikkelingen. Juist in tijdens zoals deze heeft PvdA zich sterk gemaakt voor verheffing en 
verbinding. Ik zie veel PvdA’ers zich dag en nacht inzetten voor een betere samenleving en 
zij hebben mij geïnspireerd om ook mijn bijdrage te leveren. 
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Verder over mij..... 
Na een aantal jaren gewerkt hebben bij de Sumatra apotheek in Amsterdam Oost, heb ik 
met veel plezier gewerkt voor het programma diversiteit aan de Vrije Universiteit. Momenteel 
werk ik als programmacoördinator van de Ambassadeur van Pakistan en ben ik bezig om 
mijn studie Gezondheidswetenschappen af te ronden. Naast dat ik mij graag wil inzetten 
voor diversiteit en gelijkwaardigheid, is de Gezondheidszorg mijn grootste passie. Ik hoop 
me vanuit Amsterdam Oost maar ook partijbreed in te zetten voor deze thema’s. In mijn vrije 
tijd lees ik graag boeken en luister naar (wereld)muziek. 
 
In maart 2016 ben ik gekozen tot algemeen bestuurslid van PvdA Amsterdam Oost. 
Daarnaast ben ik momenteel themacoördinator Gelijkwaardigheid en Diversiteit van PvdA 
Amsterdam. Ik wil graag betrokken blijven in mijn eigen wijk, maar wil mij ook graag inzetten 
voor onze prachtige stad Amsterdam. Ik hoop u te 
spreken bij een activiteit. 

 

Bas Torenvliet 

Nieuw Bestuurslid  

Ik ben Bas Torenvliet, sinds afgelopen ALV ben ik 
bestuurslid voor de PvdA Amsterdam-Oost. 

Ik woon sinds 2013 in Oost. Na een aantal jaar als 
student in een container gebivakkeerd te hebben, 
woon ik nu midden in de Watergraafsmeer, waar ik 
mij thuis voel tussen de vele verschillende 
Amsterdammers. Tijdens de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heb ik mij 
actief ingezet binnen het Tech-Team. Met de nieuwe 
verkiezingen in zicht zijn we alweer hard bezig alle 
objectieve data (wie zijn onze kiezers?) en 
subjectieve data (wat vinden onze kiezers?) te analyseren. 

Ik hoop in Oost bij te kunnen dragen door mensen te verbinden en met name jongeren actief 
te krijgen in onze vereniging. Op dit moment zoeken we als bestuur naar mogelijkheden om 
ons steentje bij te dragen voor de integratie van statushouders (vluchtelingen met een 
verblijfstatus) in ons mooie stadsdeel. Ik kijk er naar 
uit om hier samen met jullie aan te werken en een 
warm welkom te bieden aan diegenen die hun land 
moesten ontvluchten. Heb je een goed idee of wil je 
je hierbij aansluiten, laat het mij/ons weten! 

 

Tomris Mustafazade 

Kandidaat  bestuurslid 

Mijn naam is Tomris Mustafazade, ik ben een 26-
jarige Amsterdamse momenteel werkzaam in de 
advocatuur, op het terrein van vreemdelingen- en 
asielrecht eveneens jeugd(straf)recht. Het 
behartigen van de belangen van 
minderbedeelden in onze directe samenleving door 
hen bij te staan in procedures tegens de 
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overheidsinstanties geeft me veel voldoening. Daarnaast ben in eveneens op vrijwillige basis 
betrokken bij een aantal lokale organisaties die zich sterk maken voor de positie van 
ongedocumenteerden in onze samenleving. Ik woon met veel plezier in hartje oost, in mijn 
optiek het meest kleurrijke, karakteristieke en bruisende standsdeel van Amsterdam. Ik kan 
me vinden in de progressieve sociaal-democratische idealen en waarden van PvdA en wil 
die idealen nastreven op lokaal niveau.  

 

Oost Gist en Bruist 
 
Harko van den Hende, voorzitter  PvdA afdeling Oost  
 
In het half juni verschenen advies van de Amsterdamse Kunstraad staat een onthullend en 
tegelijkertijd  ontluisterd plaatje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kunstraad.nl/wp-content/uploads/15062016AKr_Kunstenplan_2017-2020.pdf 
 
De 21 stippen op dit plaatje zijn de plekken die door de Kunstraad de “Amsterdamse 
basisinfrastructuur”  wordt genoemd. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de Stadsschouwburg, 
het Stedelijk en het Concertgebouw, maar ook de Meervaart, Tolhuistuin en het Bijlmer 
Parktheater. Het voorstel van de Kunstraad is dat deze 21 instellingen de komende vier jaar 
ruim €62 miljoen aan subsidie zouden moeten krijgen.  
 
De Kunstraad constateert dat het belangrijkste culturele aanbod vrijwel volledig in het 
centrum zit. Als je naar het plaatje kijkt kan je ziet dat Zuid aardig meedoet. Maar wat vooral 
opvalt, zeker als je van Oost bent, is het ontbreken van een of meerdere stipjes in Oost. 
Oost bruist, heet het al enige tijd, maar dat moet dan vooral het koolzuur in de (non-) 
alcoholische dranken zijn die in de toenemende aantallen cafés worden geschonken. En ja, 
Oost heeft ook nog wel eens een festival - met in het verlengde daarvan een nieuwe grasmat 
in een park - maar cultureel gezien is Oost doodgeslagen bier, als ik de Kunstraad mag 
geloven. En waarom niet? 
 
De Kunstraad zou het graag anders zien maar waarschuwt tegelijkertijd: “De kunstraad vindt 
de ambitie te komen naar een ‘meerpolige stad’ vanuit meerdere perspectieven een goede 
gedachte, maar wijst erop dat dit nog een enorme krachtsinspanning zal vergen.” 
Dat is niet bepaald een aanmoediging. Bovendien: zijn er niet belangrijkere maatschappelijke 
vraagstukken? Armoede? Woningbouw? Integratie? Discriminatie? Veiligheid? Tweedeling? 
Laaggeletterdheid? Eenzaamheid? Gezondheid? Participatie? Vervuiling? Verruwing? 
Helemaal waar. En daar zijn we als partij ook voortdurend druk mee.   
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Misschien wel juist daarom zou ik toch, om het in een kantoortuinmanagementspeak te 
formuleren, een stip op de horizon willen plaatsen. Of beter, een stip op de kaart. Die stip 
zou er dan over vier jaar moeten staan. Die stip staat dan op een plek waaromheen nu 
Utopia, Vrijstaat, Eldorado of Paradijs liggen. Op die plek is de infrastructuur al aanwezig: 
een muziekcentrum, een centrum voor beeldende kunst, een debatcentrum (v/h 
stadsdeelraad) en ook nog eens veel horeca inclusief een bierfabriek. Het enige dat nog 
ontbreekt is een gezamenlijke en samenhangende programmering. Gaat dit helpen om de 
maatschappelijke vraagstukken op te lossen? Geen idee, misschien een paar een heel klein 
beetje. Maar moeten we het daarom maar niet proberen? Het zou de volgende fase van 
Oost Bruist kunnen zijn: Oost Gist en Bruist. Misschien leuk om over door te praten tijdens 
onze traditionele (bruisende) zomerborrel op 1 juli vanaf 20 uur bij het Roeicentrum 
Berlagebrug. En anders wellicht een gedachte om tijdens de welverdiende vakantie over te 
peinzen. 
 

Afscheid van Oost 

Andrea Bartman, scheidend redactielid  

Twee jaar geleden schreef ik een stuk 
voor de Roost. Toen was ik net in 
Amsterdam Oost komen wonen en 
stelde ik mezelf voor. Nu woon ik 
alweer ruim een week in Den Haag en 
neem ik afscheid. Van Amsterdam, 
van Oost en van het bestuur van de 
leukste PvdA-afdeling van Nederland. 
Afscheid nemen doet pijn, maar ik 
verheug me ook op de komende tijd in 
het politieke hart van ons land. Zeker 
in het aankomende verkiezingsjaar zal 
hier voor een PvdA'er genoeg te doen 
zijn. 

In de peilingen hebben we een 
historisch dieptepunt bereikt en dat is 
jammer. Jammer, omdat de PvdA 
wordt afgerekend om de 
samenwerking met de VVD, maar niet 
wordt beloond voor de resultaten die wel degelijk zijn geboekt. Maar nog meer is het jammer 
omdat er nog genoeg problemen zijn die vragen om een sociaal-democratisch antwoord. Ik 
denk aan de mensen die door oorlog verscheurde gebieden hebben verlaten en aankloppen 
in Nederland voor bescherming. Ik hoop dat Nederland zoveel mogelijk vluchtelingen, 
die door alles achter te laten op hun aller kwetsbaarst zijn, een warm welkom geeft en 
kansen biedt. Dat raakt voor mij de essentie van mijn PvdA-schap. Een groot deel van 
Nederland zet zich gelukkig in voor vluchtelingen, waaronder tot mijn genoegen veel 
PvdA'ers. Maar een ander deel van Nederland verzet zich tegen deze nieuwkomers. Niet 
perse vanuit vreemdelingenhaat, denk ik, maar ook vanuit zorgen over de eigen baan en de 
eigen woning. Of het ontbreken daarvan. Ook dat vraagt om een sociaal-democratisch 
antwoord. Daarom hoop ik dat de PvdA mee blijft doen. En dat de PvdA zich ook na het 
Oekraïne-referendum en de aanstaande Brexit, niet zal laten leiden door de onderbuik.  

Ik ga even genieten van mijn nieuwe huis en van het mooie weer. Maar ik ben van plan ook 
in Den Haag actief te worden voor de PvdA. Er is genoeg te doen. Ik wens jullie in 
Amsterdam, en dan natuurlijk vooral in mijn favoriete stadsdeel, het allerbeste. En vergeet 
niet, peilingen zijn maar peilingen. 
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Uit de fractie en het dagelijks bestuur 

 

Op pad in de Indische Buurt 

Rebekka Tselms, fractielid PvdA stadsdeelraad Oost 

Veiligheid is al vele jaren een van de belangrijke streefpunten van de PvdA fractie in 
Amsterdam Oost. De afgelopen tijd is op dit gebied al veel bereikt. Er is veel ingezet op 
preventie, waardoor bijvoorbeeld minder jongeren afglijden naar de criminaliteit, maar hun 
opleiding afmaken en aan het werk gaan in een eerlijk beroep. Ook het opknappen van 
wijken, straten en pleinen zorgt voor een prettigere leefomgeving waar minder vandalisme en 
schimmige activiteiten worden verricht. Een open, goed verlicht en mooi onderhouden plein 
nodigt nu eenmaal minder uit tot criminaliteit en overlast. Daarnaast worden onze bewoners 
steeds actiever in hun buurt, met positieve gevolgen. Door de vele buurt-moestuinen en 
geadopteerde vuilcontainers worden de wijken beschermd. Wanneer bewoners écht 
eigenaar zijn van de openbare ruimte is er meer sociale controle en wordt het minder 
aantrekkelijk om crimineel of overlastgevend gedrag te vertonen.  

Hoewel het in Oost als geheel veel beter gaat zijn er nog steeds buurten die aandacht 
verdienen. In de “Veiligheidsindex” scoort met name de Indische Buurt Oost niet goed. In 
deze buurt, die rondom het Makassarplein en het Sumatraplantsoen ligt is zowel de 
criminaliteit als de overlast het afgelopen half jaar gestegen. En ook de bewoners voelen 
zich er minder veilig. 

Veiligheidsindex Indische Buurt  

OostOmdat wij ook al van onze buurtvertegenwoordigers te horen kregen dat zij zich in deze 
buurten niet veilig voelen en veel overlast ervaren heeft de PvdA-fractie zich ervoor ingezet 
om een schouw te organiseren om de belangrijkste knelpunten te weten te komen.  

Op woensdag 22 juni heeft deze veiligheidsschouw plaats gevonden. Omdat vrouwen in 
Amsterdam zich aanzienlijk vaker onveilig voelen en meer overlast ervaren dan mannen, zijn 
via sleutelpersonen in de wijk veel verschillende dames gevraagd om ons mee te nemen in 
hun buurt. Samen met wijkagenten en ambtenaren van het stadsdeel zijn we met deze 
actieve vrouwen in gesprek gegaan. Vervolgens hebben zij ons door hun straten geleid om 
te laten zien waar zij zich het minst veilig voelen.  
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Alle aanwezige dames woonden al jaren in de Indische Buurt, één zelfs al 39 jaar. Zij hebben 
de buurt dus de afgelopen decennia zien veranderen en waren hier in het algemeen erg 
positief over. De straten zijn schoner, er is meer groen en de openbare ruimte wordt beter 
onderhouden. Hun kinderen kunnen veilig spelen op geschikte speeltoestellen en er is 
genoeg te doen in de buurt. Maar alsnog zijn er plekken die zij mijden, omdat ze zich er niet 
veilig voelen. Vooral de straten langs het Flevopark kwamen zij niet graag, met name als het 
in de winter vroeg donker is.  

Het was ontzettend leerzaam 
om van deze echte 
ervaringsdeskundigen de 
straat op te gaan en verhalen 
te horen over de buurt. De 
plekken in de buurt die als 
onveilig worden ervaren en de 
plaatsen waar groepen 
jongeren rondhangen die als 
eng en overlastgevend 
worden gezien zijn genoteerd. 
Nu kunnen we gaan kijken of 
we deze knelpunten op 
kunnen lossen. Maar we 
mogen met zijn allen ook 
zeker trots zijn op de Indische 
Buurt, de vooruitgang die we 
daar boeken en natuurlijk 
onze bewoonsters! 

                                               Wijkagent Paul met de dames van de Sumatraplantsoenbuurt 
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Tijdelijk of permanent, traditioneel of experiment? 

Thijs Reuten, dagelijks bestuur stadsdeelraad Oost 

De afgelopen maanden stond op de kop van het Java-eiland het 'dorpje' FabCity. Het 
initiatief van Pakhuis de Zwijger en het Nederlands EU-voorzitterschap herbergde tal van 
innovatieve projecten, voorbeelden van circulaire, duurzame en flexibele oplossingen voor 
het (nieuwe) wonen in de stad. Er werd ook met studenten uit heel Europa gewerkt aan 
nieuwe ideeën voor dagelijkse opgaven in de stad.  

Interessant vond ik de grote belangstelling voor allerlei kleinere en nog kleinere slim 
ingedeelde en vaak ook heel aantrekkelijke en makkelijk verplaatsbare huisjes. Meestal 
maken we vooral onderscheid in tijdelijke of permanente woningen en denken we bij tijdelijk 
nog vaak aan de studentencontainers. Inmiddels zijn op allerlei plekken tijdelijke complexen 
verrezen voor studenten die in kwaliteit niet onderdoen voor permanente bouw en ook langer 
dan 10 jaar (maximale tijdelijke periode) mogen blijven staan omdat ze ook voldoen aan de 
eisen van permanente bouw. De studentencomplexen zoals bijvoorbeeld aan de Joan 
Muyskenweg zullen echter over een jaar of 15 weer plaatsmaken voor iets nieuws. Of dat 
heel erg duurzaam is is de vraag, maar men heeft een manier gevonden om 'tijdelijk' flink 
veel woonruimte toe te voegen, zonder de knellende beperking van maximaal 10 jaar 
exploitatie wat vaak net te kort is. 

Een wel duurzaam en ook stapelbaar woonconcept van Finch dat ook op FabCity stond 
(levendsduur 50 jaar, daarna recyclebaar want van hout, mooi en makkelijk verplaatsbaar) 
voldoet ook aan de eisen van permanente bouw, het bouwbesluit. Het eigenaardige is alleen 
dat als je die woningen na 8, 12 of 15 jaar ergens anders zou willen neerzetten - want als 
verplaatsen makkelijk is, waarom zouden we dan focussen op 10 jaar op 1 plek - ze dan 
opnieuw aan de dan geldende eisen van het bouwbesluit moet voldoen. Dat is toch vreemd 
en stimuleert het anders denken over wonen en permanente tijdelijkheid en slim 
doorschuiven naar nieuwe woongebieden niet. 

In Amsterdam Oost doen we graag aan experimenten en pilots en kijken we ook of je door 
slimme oplossingen te verzinnen dingen waar de hele buurt iets aan heeft en waar je 
dagelijkse problemen mee oplost toch mogelijk kunt maken. Zo is er in Amsteldorp door 
bewoners en professionals samen met twee woningcorporaties een manier bedacht om 
naast de reguliere woningruil en bestaande regelingen om naar een benedenwoning te 
kunnen verhuizen als je de trap niet meer opkomt slim te ruilen in de eigen buurt. Ik ben daar 
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voor. Laten we dat proberen en uitvinden of het werkt en wat de voor- en nadelen zijn. Zijn 
de nadelen groter dan de voordelen dan stop je er weer mee. Experimenteren en soms 
regels weloverwogen terzijde schuiven doe je niet zomaar. Er blijft altijd de plicht om 
individuele belangen en het algemeen belang te wegen en je moet altijd goed kunnen 
uitleggen wat je doet. Daar gaat het ook nog wel eens mis. Het moet voor iedereen 
begrijpelijk zijn, zeker als je iets nieuws gaat doen.  

Een systeemwereld van regels en wetgeving is 
buitengewoon nuttig, ordent onze samenleving en 
biedt houvast. We mogen trots zijn op onze vaak 
goede wet- en regelgeving. De systeemwereld is 
er echter wel in dienst van de leefwereld en niet 
andersom. De leefwereld verandert soms snel en 
de wensen van mensen, bijvoorbeeld op het 
gebied van wonen en de verhouding tussen 
zekerheid en rechten enerzijds en flexibiliteit en 
snelheid anderzijds, worden steeds diverser. 
Maatwerk leveren binnen de regelgeving is, 
bijvoorbeeld bij het vlottrekken van bouwprojecten 
en het stimuleren van nieuwe vormen van 
samenwerking in de buurt, al jaren de standaard. 
Bij nieuwe ideeën en initiatieven kijken we in Oost 
of je de hoeveelheid 'systeemwereld' die je nodig 
hebt kunt minimaliseren en in ieder geval doseren. Vaak blijkt er dan al heel veel mogelijk 
binnen de huidige wet- en regelgeving. Laten we nieuwe vormen van wonen, nieuwe vormen 
van dienstverlening georganiseerd door bewoners zelf in plaats van grote organisaties en 
oplossingen voor alledaagse problemen in onze straat of op school die we in eerste instantie 
een beetje gek vinden omarmen en met een open mind bekijken. 
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PvdA in Amsterdam 

 

Uit de gemeenteraad 
 

Erfpacht, jeugdloon, aanvalsplan tegen eenzaamheid en het tekort aan 

betaalbare huizen 

Maarten Poorter, lid van de PvdA-fractie in de 

gemeenteraad  

Het erfpachtbesluit dat de Amsterdamse 

gemeenteraad heeft genomen op 22 juni, gaat over 

vele miljarden en raakt zeker honderdduizend 

huizenbezitters. Slechts weinigen begrijpen het. Zo 

leidde de Volkskrant het artikel in dat werd 

gepubliceerd op de dag dat het erfpachtbesluit 

genomen werd.  

Voor de PvdA was het een historisch treurige week. 

Want het erfpachtbesluit dat is genomen is de 

grootste privatiseringsoperatie in de geschiedenis van Amsterdam, ter waarde van maar 

liefst 6,3 miljard euro. Het doet des te meer pijn in de wetenschap dat er een linkse 

meerderheid was die voortdurende erfpacht in stand had willen houden. Onze pogingen om 

de SP mee te krijgen en alsnog te kiezen voor een meer sociale variant van het 

erfpachtstelsel hebben  niet mogen baten. 

De afgelopen weken lieten ook een vrolijker beeld zien voor de PvdA in Amsterdam.  

We hebben een aantal mooie successen binnen gehaald.  

 Het voorstel van ons raadslid Dennis Boutkan om van Amsterdam de eerste 

jeugdloonvrije gemeente te maken is aangenomen door de raad. Een prachtig succes dat 

heel veel gaat betekenen voor jonge Amsterdammers. 

  En na vier jaar agenderen is het eindelijk gelukt om een stedelijk aanvalsplan tegen 

eenzaamheid te starten. Bij de algemene beschouwingen diende ik een amendement in 

voor een aanpak waarin de centrale stad en stadsdelen samen eenzaamheid te lijf gaan: 

wijk aan wijk zorgen dat meer mensen kunnen meedoen aan de samenleving. Niet alleen 

gericht op ouderen, maar ook op jongeren omdat in deze groep ook steeds vaker 

eenzaamheid voorkomt. Wethouder Eric van der Burg heeft het amendement  omarmd. 

Het  zal worden aangenomen. 

 

Bij de algemene beschouwingen heeft de PvdA vooral ingezet op het bouwen van 5000 extra 

sociale huurwoningen. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn opgelopen tot 17 

jaar. Het schreeuwende tekort aan betaalbare huizen moet worden opgelost door minder 

corporatiewoningen te verkopen. We willen dat SP-wethouder Ivens veel meer tegenkracht 

biedt aan de VVD en D66 die graag zien dat er meer sociale huurwoningen worden verkocht. 

Voor sociale woningbouw hebben we een fonds waar nog 125 miljoen inzit. De PvdA wil dat 

geld direct inzetten om de sociale voorraad woningen te vergroten. We maken ons zorgen 

over wijken waar zoveel wordt verkocht dat het gemengde karakter voor eens en altijd zal 

verdwijnen. Tevens maken we ons druk om het tekort aan woningen in het middensegment.  

De tekst van de algemene beschouwingen (onder de titel ‘de gelukkige stad’) is te 

vinden op onze website.: https://amsterdam.pvda.nl  

http://www.volkskrant.nl/economie/erfpacht-afkopen-of-elk-jaar-betalen~a4324921/
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PvdA landelijk 

Uit de tweede kamer 
 
 

Meer werk, meer banen, minder werkloosheid 
 
John Kerstens, lid 2e kamer PvdA 
 
De werkloosheid gaat steeds verder omlaag, 
ook onder 45-plussers. Dat blijkt uit vandaag 
gepubliceerde cijfers van het CBS: de 
afgelopen drie maanden is het aantal 
werklozen elke maand gemiddeld met 7.000 
gedaald. Daarmee wordt de al eerder 
ingezette lijn doorgezet en bevindt de 
werkloosheid zich nu op het laagste niveau in 
meer dan drie jaar. 
 
Het aantal mensen dat de afgelopen tijd (meer, 
weer of voor het eerst) aan het werk ging, ligt 
nog een stuk hoger: gemiddeld zo'n 17.000 per 
maand. Dat komt onder meer omdat nu het 
economisch beter gaat meer mensen zich op 
de arbeidsmarkt melden en deeltijdcontracten 
worden uitgebreid. Het afgelopen jaar kwamen 
er 100.000 nieuwe banen bij en telde Nederland voor het eerst in de geschiedenis meer dan 
tien miljoen banen. Onlangs voorspelde het UWV dat er daar de komende twee jaar nog 
200.000 bovenop komen. Mooi nieuws dus, maar geen reden om achterover te leunen. Er 
staan nog te veel mensen buiten hun wil aan de kant. Juist ook voor hen blijven we ons 
inzetten. 
 
Zo worden de 'lasten op arbeid' voor werkgevers verder verlaagd (zodat het aantrekkelijker 
wordt nieuwe banen te creëren) en wordt nu meer dan ooit werk gemaakt van een betere 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op kansrijke sectoren als de 
techniek waar de vraag naar vakmensen groot is).  
Ook drong de Partij van de Arbeid aan op maatregelen om oudere werkzoekenden extra te 
ondersteunen bij het vinden van een baan. Dat leidde tot het onlangs door minister Lodewijk 
Asscher in overleg met vakbonden, werkgevers èn oudere werkzoekenden zelf 
overeengekomen Actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers'. 
En ten slotte: uiteraard blijven we knokken voor fatsóenlijke banen, voor een fatsoenlijke 
arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarop mensen niet worden gezien als een kostenpost 
waarop je zoveel mogelijk bezuinigt, maar als het grootste kapitaal van een bedrijf waarin 
juist wordt geïnvesteerd. Een arbeidsmarkt waarop mensen niet de baantjes aan elkaar 
hoeven rijgen om thuis de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, maar die mensen 
perspectief en zekerheid biedt. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pvda.nl/personen/John+Kerstens
https://twitter.com/LodewijkA/status/743316924495331328
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/06/07/nieuwe-aanpak-werkloosheid-vijftigplussers
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Kabinet moet ingrijpen tegen dreigende woningnood 
 
Albert de Vries, lid tweede kamer PvdA 
 
Grote delen van Nederland 
stevenen af op nieuwe 
woningnood. Vooral in de grote 
steden en de Randstad wachten 
huishoudens veel te lang op een 
betaalbare huurwoning. Er wordt 
te weinig bijgebouwd om hen 
perspectief te bieden. De PvdA 
wil dat het kabinet ingrijpt. 
 
De voorbeelden in mijn mailbox 
van mensen die tussen wal en 
schip raken zijn soms schrijnend. 
Een jongen van 20 uit Ridderkerk 
woont noodgedwongen bij zijn 
ouders. Hij moet daar weg omdat 
er voortdurend ruzie is, maar 
vindt geen betaalbare woning. 
Veel ouderen die door een lager 
inkomen en hun leeftijd behoefte 
hebben aan een kleiner huis, 
mailen dat ze nergens heen kunnen en opgescheept zitten met een hoge huur. Jongeren 
zitten noodgedwongen antikraak bij gebrek aan een reguliere huurwoning, zonder enige 
rechtsbescherming.  
De lijst wachtenden wordt de komende decennia alleen maar langer. Grijpen we niet in, 
dan groeit ook de ongelijkheid: volop kansen voor mensen die zich een dure koop- of 
huurwoning kunnen permitteren, steeds minder kansen voor mensen met een kleine 
portemonnee. Dat is onacceptabel. 
 
Er komen volgens de huishoudensprognose van het CBS de komende 14 jaar 630.000 
huishoudens bij, en die moeten allemaal gehuisvest. Dat alleen al is een gigantische opgave. 
Daarbovenop is er nog een geschatte achterstand in te halen van 200.000 huurwoningen en 
zijn er zo’n 350.000 huurwoningen toe aan vervanging. Alles bij elkaar hebben we tot 2030 
ruim 1 miljoen extra woningen nodig, en dat lukt alleen met een bouwproductie van 
75.000 nieuwe woningen per jaar. We komen niet eens in de buurt: woningcorporaties 
bouwen volgens hun eigen prognoses jaarlijks 13.000 huurwoningen, particuliere 
investeerders zo’n 6.000 stuks. 
 
Een belangrijke oorzaak van de achterblijvende bouwproductie is dat gemeenten meer 
kunnen verdienen als zij hun grond verkopen voor koopwoningen, terwijl het rendement van 
huurwoningen onzeker is. Uit onderzoek van economisch adviesbureau Stec Groep bleek 
vorige week dat gemeenten nauwelijks stappen zetten om de bouw van huurwoningen 
op gang te brengen. Corporaties en investeerders houden de hand op de knip en gemeenten 
stellen te weinig bouwgrond tegen lage grondprijzen beschikbaar om de bouw van 
huurwoningen te stimuleren. Schaarste wordt zo in stand gehouden en dat drijft de prijzen 
op. 
 
Het idee dat de vrije markt het woningtekort wel zal corrigeren, zoals liberalen geloven, is 
een illusie. Zonder direct ingrijpen vanuit de overheid verandert er te weinig. Minister Blok 
(Wonen) moet de urgentie van het probleem inzien en met maatregelen komen om een 
nieuwe woningnood te voorkomen.  

http://www.pvda.nl/personen/Albert+de+Vries
http://stec.nl/nieuws/2016/05/
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 Ten eerste is het tijd om met tijdelijke stimuleringsmaatregelen de bouw van 
huurwoningen aan te jagen, op een manier zoals minister Van der Laan in 2009 deed. 
Met een impuls van 300 miljoen, zo blijkt uit een evaluatie door het Economisch Instituut 
voor de Bouw, werden 53.000 woningen gerealiseerd. Dat zorgde toen niet alleen voor 
een snelle verhoging van het woningaanbod, het gaf ook de werkgelegenheid een 
belangrijke impuls. Dat willen wij weer zien. 

 Ten tweede eisen we dat minister Blok afspraken maakt met gemeenten om hun gronden 
beschikbaar te stellen tegen een redelijke prijs. Ik heb eind vorig jaar een voorstel 
ingediend voor de bouw van 100.000 goedkope (prefab)woningen om de meest 
acute woningnood te lenigen. Onze motie die gemeenten daartoe moet stimuleren is 
destijds met ruime meerderheid aangenomen. Er lopen sindsdien meerdere 
onderzoeken, maar in onderzoek kun je niet wonen. We hebben daden nodig. 

 
Deze voorstellen leiden ertoe dat investeerders sneller over de brug zullen komen. Onze 
pensioenfondsen bijvoorbeeld, zouden zich volop moeten richten op de Nederlandse 
woningmarkt. En dat kan, zelfs tegen een beter rendement dan op de beurs, als zij zich door 
het kabinet aangespoord voelen. Laat Blok behalve de gemeenten ook onze 
pensioenfondsen en andere investeerders over de streep trekken. 
Het is tijd voor daadkracht. Tijdens een debat over de Staat van de Volkshuisvesting roep ik 
de minister vandaag op om alles op alles zetten om de dreigende woningnood te voorkomen. 
Het is tijd om de groeiende ongelijkheid in de volkshuisvesting te bestrijden en over te gaan 
op een woningmarkt die ook kansen biedt voor ouderen, jongeren, en alle andere mensen 
die nu tussen wal en schip raken. 
 
 

Reactie 

 
Als professioneel stedenbouwkundige en volkshuisvester in ruste, wil ik enige 
kanttekeningen plaatsen bij het artikel van Albert de Vries. 
 
Rob Horseling, partijlid en bewoner van Oost 
 
Er is onmiskenbaar een groot tekort aan 
beschikbare sociale huurwoningen, met name 
in de grote steden en dat tekort zal de 
komende jaren alleen maar fors toenemen. 
Maar, is de enige oplossing het bijbouwen 
van veel meer (betaalbare) huurwoningen? 
Van de totale voorraad woningen in 
Amsterdam (ca. 400.000) is de voorraad 
goedkope huurwoningen in Amsterdam ca. 58 
% van de totale woningvoorraad  (43,5 % 
corporatie en 14,5 % particulier) (landelijk is 
dat ca. 35%) terwijl de groep bewoners die is 
aangewezen op zo,n woning ca. 40 à 45 % 
(landelijk 35%)  bedraagt.*)  Blijkbaar wordt 
een deel van de goedkope huurwoningen 
bewoond door de “verkeerde” mensen. Dat 
heet in de wandeling  “het scheef wonen”. 
Er wordt al jaren gepraat om dit verschijnsel 
terug te dringen, tot nu toe met te weinig 
effectief resultaat. Natuurlijk moet je mensen 
die plezierig wonen en relatief te veel 
verdienen, niet hun huis uit zetten, geef ze een 

http://www.pvda.nl/berichten/2015/10/Bouw+extra+voor+alle+groepen
http://www.pvda.nl/berichten/2015/10/Bouw+extra+voor+alle+groepen
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termijn om te beslissen of ze bereid zijn meer huur te betalen of om naar een andere woning 
om te zien. Dan moeten er natuurlijk wel andere woningen voor hen zijn in een duurdere 
(midden) categorie.  
Het bouwen van meer huur- en koopwoningen in het midden en duurdere segment zal 
gepaard moeten gaan met effectieve maatregelen in de huur- of fiscale sfeer om het scheef 
wonen terug te dringen. Alleen veel meer sociale huurwoningen bijbouwen zonder 
aanvullende maatregelen verlicht nu het tekort maar versterkt op termijn het scheef wonen. 
Ook die nieuwe bewoners zullen in inkomen groeien en een deel zal op termijn gewenst of 
niet  “scheef” gaan wonen. Het tekort wordt zo niet echt opgelost. 
 
Zorg dus voor een forse toename van de bouwproductie, niet alleen in het goedkope- maar 
ook in het midden en dure segment en heel belangrijk, zorg voor gelijktijdige huur/fiscale 
maatregelen die de doorstroming bevorderen. Het resultaat moet een beter passende 
verdeling van de woningvoorraad over de verschillende huurders- en inkomensgroepen zijn. 
Wij moeten als partij zorgen dat er voor iedereen een passende, goede en betaalbare 
woning beschikbaar is en om een goed voorzieningenniveau in de stad te handhaven is het 
belangrijk dat er ook passende huisvesting voor de middeninkomens beschikbaar is en blijft. 
 
*) Bron: Amsterdam in cijfers 2014, Bureau Onderzoek en Statistiek 
 
 
 

Heeft de kiezer altijd gelijk? 
 

Jan Sluiter, redactie 
 
Aanleiding voor mij om hier over na te denken is de vaste koers van de huidige regering - 
met daarin de PvdA - ondanks de tot nu toe hele slechte peilingen (vooral voor de PvdA) en 
mogelijk slechte verkiezingen. De PvdA  bewindslieden zijn zeer gemotiveerd, vasthoudend 
en overtuigd van de juistheid van de koers en van het sociaal democratisch gehalte. Heel 
bijzonder is ook dat deze koers steeds is ondersteund door de fractie en de partij. De 
regering zal niet meer vallen. Is dat kortzichtigheid, een uiting van verrechtsing of getuigt dat 
van moed en visie? 
  
Vaste koers gericht op het wegnemen van de oorzaken van de crisis in combinatie met 
een sterk en vernieuwend (sociaal) beleid  
 
In 2008 brak vrijwel wereldwijd de 
ernstigste financieel-economische 
crisis uit sinds de 2e wereldoorlog met 
grote sociale gevolgen in vele landen. 
We bevinden ons nu nog in de uitloop 
van deze crisis. 
 
In deze situatie vormden de VVD en de 
PvdA een regering met als doel om in 
Nederland de oorzaken van de crisis 
aan te pakken in combinatie met een 
sterk sociaal beleid. VVD en PvdA  
besturen ministeries die aansluiten bij 
centrale politieke doelen van hun 
partijen. De VVD kan zich profileren op 
veiligheid , justitie en defensie.  Bij de 
PvdA sluiten - bij uitstek in een   
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maatschappelijke crisis - werkgelegenheid en sociaal beleid aan op belangrijke sociaal 
democratische doelstellingen. Asscher, Klijnsma en Van Rhijn zijn op deze terreinen 
baanbrekend.  
 
Oorzaken van de crisis 
 
De crisis heeft wereldwijde oorzaken, zoals met name de gigantische schuldenlast die 
afgebouwd moest worden. Maar er zijn ook nationale oorzaken die de sociale en 
economische vooruitgang blokkeren. In Nederland waren dat ondermeer de grote 
schuldenlast, de vastgelopen woning en arbeidsmarkt en de problemen m.b.t. 
hypotheekrenteaftrek die hogere inkomens bevoordeelde.  
 
Dit kabinet heeft onze nationale oorzaken, die veel te lang door de politiek zijn genegeerd, 
met verve aangepakt met een vooruitstrevend hervormingsprogramma.  
 
Tegen alle verwachtingen in zijn er op een groot aantal terreinen brede akkoorden gesloten 
met politieke partijen en  met werkgevers/werknemersorganisaties om Nederland weer vlot 
te trekken. In aansluiting daarop is er door PvdA bewindslieden op tal van terreinen beleid 
ontwikkeld dat goed aansluit op sociaal democratische doelstellingen. 
Te noemen zijn: energieakkoord, sociaal leenstelsel, woonakkoord, geleidelijke afbouw 
hypotheekrenteaftrek, een hele strenge bonuswetgeving, het kinderpardon en de 
voortdurende inzet op een humaner vluchtelingenbeleid, de participatiewet en de Wet Werk 
en Zekerheid.  
 
Er zijn veel maatregelen genomen, om lage inkomens en kwetsbare groepen tegemoet te 
komen. Hogere inkomens hebben meer bijgedragen en er is een halt toegeroepen aan 
extreem hoge inkomens in de publieke sector.  
 

De website http://resultaten.pvda.nl/ geeft een goed en concreet overzicht van de 
sociaal democratische resultaten van dit kabinet. 
 
Nederland staat er in vergelijking met de meeste landen heel goed voor. De economie, de 
werkgelegenheid en de woningmarkt trekken allemaal aan. Er ontstaat weer ruimte voor 
loonsverhogingen en een aantal zeer pijnlijke bezuinigingen, zoals bij de wijkverpleging, 
kunnen worden terug gedraaid. 
 
Sociaal democratie in deze tijd 
PvdA bewindslieden hebben naast de genoemde maatregelen een eigentijdse aanpak 
ontwikkeld met betrekking tot “de verzorgingsstaat”. Kenmerken van de nieuwe aanpak 
zijn de andere rol van de overheid en de burger. De overheid neemt niet meer onmiddellijk 
de problemen van de samenleving en burgers over, maar betrekt van meet af aan de 
samenleving en de (betrokken) burgers bij de aanpak. Omgekeerd wordt het de burger 
moeilijker gemaakt om problemen in/van de samenleving snel naar de overheid te 
verplaatsen. Van de burger wordt een actievere rol verwacht, passend bij de persoonlijke 
mogelijkheden. Burgers worden hierdoor minder gauw apart gezet of gemarginaliseerd, zijn 
langer onderdeel van de samenleving. Problemen/mensen worden minder snel uit de 
samenleving gehaald en naar de overheid verschoven. Goede voorbeelden van deze 
aanpak zijn de Participatie wet en de Decentralisatie van de zorg.  

http://resultaten.pvda.nl/
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Betekent deze aanpak een zwakkere of minder verantwoordelijkheid nemende rol van 
de overheid? Nee, er sprake van een andere insteek, passend bij de mogelijkheden van de 
burger en de samenleving van deze tijd. De overheid betrekt de samenleving en burger  zo 
vroeg mogelijk bij aanpakken en oplossingen. De overheid is betrokken, houdt toezicht, 
denkt mee en grijpt in als het nodig is. En…, neemt over als het nodig is!  
 

Dat is precies wat er gebeurt bij de 
Participatie wet. 
 
Er zijn afspraken gemaakt met werkgevers 
(waaronder de overheid) over plaatsing van 
125.000 mensen met een arbeidsbeperking 
in de samenleving, bij de overheid en bij het 
bedrijfsleven. .  
 
Daarnaast blijft de sociale werkvoorziening 
beschikbaar voor mensen die niet plaatsbaar 
zijn.  
 
Als de werkgevers hun afspraken niet 
nakomen grijpt staatssecretaris Klijnsma 
in en komt er een verplicht quotum.  
 
 
 
 
 
 

 
Een zelfde proces zien we bij de decentralisatie van de zorg. Door de centrale positie van 
gesubsidieerde instellingen stond/staat te vaak het instellingsbelang centraal, wordt er te 
snel gedacht vanuit het perspectief en de mogelijkheden van de instellingen. Dit heeft geleid  
tot slechte en ineffectieve zorg vooral bij ingewikkelde problemen. Na de decentralisatie 
hebben wijkteams, die midden in de wijk staan en waar burgers bij betrokken zijn, een 
spilfunctie. Deze teams stellen de wijk en de mensen in de wijk centraal. Het is nu al 
waarneembaar dat er aansprekende en 
vernieuwende aanpakken ontstaan, dicht bij de 
burger en direct in het belang van de burger. 
Natuurlijk zijn dit geen processen die van de een op 
de andere dag succesvol of afgerond zijn. Dat geldt 
voor alle grote veranderingen. 
 
Kortom, dit kabinet en de PvdA-inbreng in het 
bijzonder is succesvol en vernieuwend: weg met 
het doemdenken en het cynisme.!  
 
Natuurlijk zijn er compromissen gesloten en 
gebeuren er zaken die sociaal democraten tegen de 
borst stuit. In een democratie heb je te maken met 
de heersende krachtsverhoudingen in het parlement. 
De vluchtelingenaanpak is een voortdurende bron 
van zorg voor sociaal democraten maar dat was niet 
anders geweest - wellicht zelfs negatiever - als de 
PvdA geen regeringsverantwoordelijkheid had 
genomen  
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Door de slechte peilingen staat de partij en de fractie natuurlijk wel behoorlijk onder druk. Op 
enig moment reageerde Diederik Samsom op aantijgingen: “Wij doen datgene waarvan wij 
denken dat dat goed is voor het land. Als dit uitdraait op slechte verkiezingen maken we een 
diepe buiging naar de kiezer en vertrekken”. (vrij vertaald) 
Dat is een politiek heel correcte reactie maar voor mij onbevredigend omdat het de 
ingewikkeldheid van democratie ontkent en versimpelt.  
 
Een verkiezingsuitslag wordt natuurlijk 
geaccepteerd. Maar is een buiging naar de 
kiezer altijd op z’n plaats? Zijn de uitkomsten 
van verkiezingen altijd het beste wat een 
land kan overkomen?  Nee, daar zijn vele - 
ook dramatische - voorbeelden van. Een 
buiging naar de kiezer is lang niet altijd op 
z’n plaats.  
 
Betekent een slechte verkiezingsuitslag voor 
een partij dat het beleid per definitie slecht 
was of dat er koppen moeten rollen? Nee. Er 
zijn vele - waaronder negatieve - factoren 
waar kiezers zich door laten beïnvloeden. 
Democratie is een kwetsbaar ding. 
Misschien moet er weer meer geïnvesteerd 
worden in een  oude sociaal democratische 
traditie: De volksopvoeding. 
 
 
N.B 
Deze bijdrage is geschreven voor de Brexit 
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SOCIAAL DEMOCRATISCH  RESULTATEN  

1. Economische  groei zet versneld door, werkeloosheid daalt, banengroei. 
2. Door goed financieel en economisch beleid ontstaat er ruimte voor 

loonsverhogingen, belastingverlichtingen en tegemoetkomingen. 
3. De woningmarkt herstelt zich. woningen worden weer gekocht en verkocht. 
4. Hervorming hypotheekrenteaftreksysteem dat hogere inkomens bevoordeelde. 
5. Langjarig en omvangrijk energieakkoord dat tevens15.000 banen creëert  
6. Uitvoering kinderpardon en een voortdurende strijd om verbetering 
7. Een buitenschuld - verblijfsvergunning voor mensen die niet  terug kunnen 
8. Omvangrijk pakket maatregelen voor de  lage inkomens en kwetsbare groepen 
9. Hogere inkomens dragen meer bij  
10. Terugdraaiing bezuinigingen op financiering rechtsbijstand voor asieladvocaten 
11. Invoering strengste bonuswetgeving van Europa. 
12. Topinkomens begrensd: Wet Normering Topinkomens. 
13. Alle inkomens uit belastinggeld onder de Wet Normering Topinkomens 
14. Alleenstaande ouders-minima gaan er meer dan tien procent op vooruit! 
15. Uitkeringen en de AOW stijgen mee met de inflatie. 
16. Bijstandsgerechtigden gaan gemiddeld evenveel vooruit als werkenden. 
17. Einde van de nullijn voor ambtenaren! 
18. Veel  extra geld voor armoedebestrijding 
19. 1200 miljoen voor banenplannen in diverse sectoren 
20. Regeling gelijk loon voor gelijk werk in Nederland en in Europa 
22 25.000 extra banen voor mensen met een beperking. 
23 Wetgeving voor meer kansen op een vaste baan. 
24 Doorstroming bij sociale huurwoningen door  aanpak scheef wonen. 
25 Mega-operatie: organisatie van de zorg in de buurt. De mens centraal. 
26 Door het succes van de sociaal economische aanpak kunnen een aantal     

bezuinigingen - zoals bij de wijkverpleging - worden teruggedraaid. 
27 Onderwijs: Sociaal leenstelsel met zeer redelijke afbetaling naar draagkracht. 
28 Er komen 3000 extra leraren 
29 689 miljoen voor lerarensalarissen, vermindering werkdruk en scholing 
30 Terugdraaiing  bezuinigingen op het passend onderwijs. 
31 In 2020 komt veertien procent van de energie uit duurzame bronnen. 
32 Kolencentrales worden gesloten en er komen windparken op zee. 
33 Decentrale opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd.  
34 Burgers  krijgen belastingkorting voor zonnepanelen en windmolens. 
 
Tegen alle verwachtingen in werden voor de meest noodzakelijke een ingrijpendste 
maatregelen omvangrijke akkoorden gesloten met werkgeversorganisaties, vakbonden  en 
met fracties in de 2e en 1e kamer 
 
In een crisis is stabiliteit belangrijk: ondanks dat de val van het kabinet voortdurend werd 
aangekondigd wordt deze regering w.s de langst zittende regering van na de tweede 
wereldoorlog.  
 

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/topinkomens-overheid
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Ombudsteam 
 
 
Het ombudsteam van de PvdA Amsterdam Oost zit 
twee keer per maand voor u klaar in het 
stadsdeelhuis. Voor het derde maandelijkse 
spreekuur dat voorheen in het Willem Dreeshuis 
plaatsvond wordt naar een nieuwe locatie gezocht.  
 
Loopt u vast bij instanties, heeft u problemen 
met een moeilijk formulier of een andere vraag? 
Loop gerust bij ons binnen. De hulp is uiteraard 
gratis en u hoeft geen lid te zijn van de PvdA. 
Een afspraak maken is niet nodig. Hieronder 
vindt u de agenda van de spreekuren.  
 
Naast de spreekuren is het ombudsteam te bereiken 
via 020-2044529 of ombudsteam@postlijst.nl. 
 
Het Ombudsteam bestaat uit vrijwilligers. De 
teamleden zijn: Marlanda Coco, Mieke Keuning, 
Simon Deurloo, Susan Hamaker, Jan Achterbergh, 
Gritta Nottelman, Martijn Kager, Merel Diemont en 
Eduard van Regteren Altena. 
 
De oude locatie in het Willem Dreeshuis is nu 
gesloten. (zie foto) 
 
 
 

 
Spreekuren in het stadsdeelhuis ,  
Oranje Vrijstaat 2 
 
Eerste woensdag van de maand van 16:00 -17.00  
Derde donderdag van de maand van 19.00- 20.00 
               
                             Verder 
 
Woensdag    7 september  van 16:00 tot 17:00  
Donderdag 15 september  van 19.00 tot 20.00  
Woensdag     5 oktober      van 16:00 tot 17:00 
Donderdag  20 oktober      van 19.00 tot 20.00 
Woensdag     2 november  van 16:00 tot 17:00 
Donderdag  17 november  van 19.00 tot 20.00  
 
 
Zie hiernaast de oprichters van het eerste uur. 
vlnr:  Eduard van Regteren Altena, Mieke 
Keuning, Marlanda Coco en Simon Deurloo 
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