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PvdA afdeling Amsterdam-Oost 
Verkiezingsbijeenkomst donderdag 2 maart 2017 

Tijd:  20.00 – 21.30 in het Badhuistheater, Boerhaveplein 28(kaart pag 16) 

 

Thema 
 Vrouwen in de politiek 

 Op weg naar de verkiezingen. 
 

Met de verkiezingen voor de deur vertellen drie topvrouwen over hun motivatie om politiek actief te zijn.  
          Zij vertellen over hun drijfveren, ervaringen en blik vooruit. Laat je inspireren en ga met ze in gesprek! 
 

Kirsten van de Hull, kandidaat-lid PvdA Tweede Kamer 
Emine Bozkurt,10 jaar Europarlementariër en kandidaat-lid PvdA Tweede Kamer 
Jamila Aanzi, Vrouwenvertegenwoordiger bij de VN namens Nederland 

 

Programma 
- Introductie door Tom Leenders, waarnemend voorzitter van de afdeling 
-  Korte pitches van de 3 sprekers 
-   Drie rondetafelgesprekken met de sprekers.  
-  Korte afsluiting. 

 
  Van 21:30 - 22:00 houden we de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Oost.  
 Graag stellen we een aantal potentiele nieuwe bestuursleden aan u voor. (zie pag 16)  
 Volgens goed gebruik sluiten we af met een borrel. 

      

                Van 19:30 - 20:00  Welkom voor de nieuwe leden . 

SPECIAL 

VERKIEZINGEN  

15 MAART 2015 
 

 
                              PvdA Afdeling Amsterdam Oost 

 

                             Maart 2017 
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www.pvdaamsterdam.nl/oost    •     oost.amsterdam@pvda.nl    •    ROOSTpvda@gmail.com 

 

 
  

 

 

 

       

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
        
 

 
 

 

 

Redactie: Rob Horseling, Jan Sluiter 
Inhoud 
De Verkiezingsbijeenkomst van 2 maart 

- Kirsten van den Hull 

- Jamila Aanzi 

- Emine Boskurt 

 De PvdA verdient goede verkiezingsuitslag, Jan Sluiter 

 Moedig  voorwaarts, Thijs Reuten 

 Samen vooruit in de komende jaren, bron Henk Nijboer 

 Impressie van het PvdA congres, Simon Deurloo 

 Een groots afscheidswoord van Diederik Samsom 

 Kijkje in de keuken  kandidaatstellingscie., Gery de Boer 

  

 

 

 

 Bestuurlijk stelsel in A’dam opgeblazen, Thijs Reuten e.a. 

 Bewoners betrekken bij het bestuur, Rebekka Tselms 

 Basis op orde – zorgaanbod in Oost - , Arjan Miedema 

 Verslag van de Algemene Leden Vergadering 

 Een moedige wereld, column van Tom Leenders 

 Nieuwe kandidaat bestuursleden: 

- Tom Leenders, waarnemend voorzitter 

-     Simon Deurloo, kandidaat voorzitter 

-      Kelly Heeren, kandidaat bestuurslid 

-      Morris Beks, kandidaat bestuurslid 

 Ombudsteam 

 HET LAATSTE NIEUWS 

http://www.pvdaamsterdam.nl/oost
mailto:oost.amsterdam@pvda.nl
mailto:ROOSTpvda@gmail.com
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PvdA Verkiezingsbijeenkomst  
Donderdag 2 maart 2017 

 Vrouwen in de politiek 

 Op weg naar de verkiezingen 
Badhuistheater, Boerhaveplein 28 

 

Het persoonlijke is nog steeds politiek  
Kirsten van den Hul, PvdA kandidaat voor de tweede kamer  

 

“Is dat nog wel nodig?”, vragen mensen mij vaak als ik weer eens begin over 
vrouwenrechten. “Het gaat toch al heel goed met de rechten van vrouwen in Nederland?” Ja, het 
gaat gelukkig steeds beter. Mede dankzij de jarenlange inzet van de Partij van de Arbeid. De loonkloof 
tussen mannen en vrouwen wordt langzaam maar zeker kleiner. Er studeren inmiddels meer meisjes 
dan jongens. En honderd jaar nadat de grondwet werd aangepast en vrouwen kiesrecht kregen is één 
op de drie Kamerleden vrouw.  
 

Maar we zijn er nog lang niet. Want nog steeds krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Ik 
kan er helaas over meepraten, net als de jaarlijks naar schatting 200.000 slachtoffers van geweld 
achter de voordeur. Daar was ik er ooit één van. En net als de overgrote meerderheid ging ook ik niet 
naar de politie. Waarom niet? Ik schaamde me rot.  
 

Gelukkig ben ik inmiddels de schaamte voorbij. Maar het taboe om geweld achter de voordeur 
bespreekbaar te maken is er nog steeds. Je hangt je vuile 
was toch niet buiten? Ik denk dat het tijd is om dat wel te 
gaan doen. Want ik merk dat het voor veel vrouwen (én 
mannen) met dezelfde ervaring erg lastig is om erover te 
praten. Terwijl het zo belangrijk is om je verhaal te delen. 
Al was het maar om te weten dat je er niet alleen voor 
staat.  
 

Geweld achter de voordeur is een hardnekkig probleem, 
ook in Amsterdam-Oost. Daar moeten we ons samen 
tegen blijven uitspreken, want iedereen verdient een veilig 
thuis. Net zoals iedereen een gelijke beloning verdient. 
En een gelijke vertegenwoordiging. Daar wil ik me na de 
verkiezingen vanuit de Kamer graag voor inzetten. Want 

het persoonlijke is ook 2017 nog steeds politiek.  

Internationale vrouwendag en Tweede Kamerverkiezingen 
Jamila Aanzi, VN Vrouwenvertegenwoordiger 2017  

 

Internationale vrouwendag (8 maart) en de Tweede Kamerverkiezingen (15 maart) komen 
eraan. Wat die twee in 2017 nog met elkaar te maken hebben? Veel. Heel veel! Hoewel op (bijna! 
Hallo SGP) elke kandidatenlijst vrouwen te vinden zijn, zie je op tv, in de kranten en hoor je op de 
radio vooral de mannen, want dat lijkt nog steeds het hoofdingrediënt te zijn om lijsttrekker te zijn of te 
worden. Het is man wat de klok slaat.  

En dat is toch gek! In Nederland is een kleine meerderheid vrouw en studeren steeds meer 
meisjes dan jongens af. En toch lukt het ons niet om door te stromen naar de topposities. Niet in het 
bedrijfsleven, niet bij de overheid en dus ook niet in de politiek. En dat terwijl ik in het buitenland altijd 
complimenten krijg over Nederland, dat we het hier zo fantastisch hebben geregeld voor zowel man 
als vrouw en dat we een voorbeeld zijn op het gebied van emancipatie. 
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Maar zijn we dat ook? Nee, niet altijd! Maar de marketing en 
branding naar buiten toe is wel hartstikke goed gelukt.  

Wat is er aan de hand? In december 2016 kwam de 
emancipatiemonitor uit, conclusie: vrouwenemancipatie vordert 
langzaam. In oktober 2016 kwam de Global Gender Gap Report, 
opgesteld door het World Economic Forum, uit. Onderdeel van 
dit rapport is de Global Gender Gap Index, de index geeft inzicht 
in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen, 
waarbij is gekeken naar economische participatie, toegang tot 
onderwijs, politieke invloed en gezondheidszorg/ levensver-
wachting.  

Conclusie: Nederland is 3 plaatsen gezakt op de index. 
Landen die het beter doen dan Nederland? Namibië, Burundi, 
Slovenië en Rwanda.  
Als we in Nederland in dit tempo doorgaan verwacht het World 
Economic Forum dat in het jaar 2133 de ongelijkheid op alle 
niveaus tussen mannen en vrouwen zal zijn opgeheven. 2133! 
Dat duurt dus nog 116 JAAR. 116 Jaar, voordat we in 2133 zijn 
en gelijkheid tussen mannen en vrouwen zullen kennen. Dat 
gaan wij, onze geboren en ongeboren kinderen én kleinkinderen 
dus allemaal niet meemaken.  

Voor een dus ó zo geëmancipeerd land, is er behoorlijk nog wat ongelijkheid. Iets dat we ons 
niet vaak genoeg realiseren. Naast het vieren wat we wel hebben bereikt, is het ook goed om deze 
internationale vrouwendag te beseffen dat we er nog lang niet zijn. We moeten dus aan de slag, 
mannen én vrouwen. Vrouwenemancipatie is niet enkel een zaak voor vrouwen, maar een gedeelde 
verantwoordelijkheid met mannen.  

Wat kunnen we doen? We kunnen beginnen met deze verkiezingen onze stem te geven aan 
vrouwen. Stem een vrouw en Kies een vrouw zijn 2 initiatieven die ervoor pleiten om op een vrouw te 
stemmen. Niet op de eerste vrouw, want die komt er wel in, maar juist op die wat lager staan. Zo 
geven we die vrouwen meer kans om de Kamer in te komen.  
 

Gelijke rechten 
Emine Boskurt, kandidaat 2

e
 kamerlid 

Rechtvaardigheid is voor mij een leidend begrip. Gelijke rechten 
zijn er voor iedereen. Het moet in ons land niet uitmaken of je 
homo of hetero bent, zwart of wit, vrouw, man of er tussen in, jong 
of oud, ziek of kerngezond, religieus of niet. Voor mij is 
rechtvaardigheid een absolute voorwaarde voor een eerlijke en 
veilige samenleving. 

Als Europarlementariër namens onze partij heb ik 
rechtvaardigheid op de agenda geplaatst, waardoor vriend en 
vijand met mij zaken moesten doen. Ik heb ervoor gepleit dat 
frauduleuze bankiers achter de tralies komen en niet met een 
boete of een taakstraf de dans ontspringen. Ook heb ik er voor 
gezorgd dat mensen die met kinderen werken, gescreend worden 
op een pedoseksueel verleden.   

Ik wil mijn werk graag voortzetten in de Tweede Kamer door op te staan voor Nederland en me met 
hart en ziel in te zetten voor verbinding in de samenleving, want steeds meer worden groepen tegen 
elkaar uitgespeeld. Ik wil mij hard maken voor een rechtvaardige samenleving waar het recht op een 
fatsoenlijk bestaan centraal staat en waar iedereen zo goed mogelijk mee kan doen. 

 

 

  



ROOST MAART 2017                                                                                                               pagina     4 
 

Vluchtelingencrisis 
Tijdens de financieel - economische crisis in Europa verergerde de toch al wanhopige situatie in Syrië 
dramatisch. Er kwam een enorme en wanhopige vluchtelingenstroom opgang naar Europa. Niet alleen uit 
Syrië maar ook uit de noordelijke landen van Afrika. Dit riep per land uiteenlopende reacties op en zette de 
Europa  enorm onder druk. Naast indrukwekkende solidariteitsbetuigingen ontstonden ook rechts-populis-
tische bewegingen die niets van vluchtelingen moeten hebben. Het migratie probleem houdt de Europese 
landen  in haar greep. Veel burgers ervaren de migratie bewegingen als een  bedreiging voor de eigen 
leefwijze, werkgelegenheid en kansen in de eigen samenleving. Populistische partijen spelen hier op in 

 

De 2
e
 Kamerverkiezingen op 15 maart 

 

PvdA verdient een goede verkiezingsuitslag 
 
Jan Sluiter, redactie 

 
1. De crisissituatie in 2012 
Het kabinet Rutte Asscher werd geformeerd in 
2012 tijdens “ de grootste crisis sinds de Tweede 
Wereldoorlog, en mogelijk zelfs sinds de Eerste 
Wereldoorlog”, aldus Jean-Claude Trichet, 
president van de Europese Centrale Bank.  
 
Wat begon als hypotheekcrisis in de Verenigde 
Staten bleek een bom onder de gehele financiële 
wereld. In de herfst van 2008 wankelden de reuzen 
van Wall Street en ontstond er een wereldwijde 
schuldencrisis met ernstige gevolgen voor alle 
landen. We hadden massaal op te grote voet 
geleefd. Vanuit de  kredietcrisis ontstond er een 
bankencrisis en een langjarige recessie in heel veel landen..  
 
Alle landen in Europa kampten met grote begrotingstekorten en/of staatschulden. Overal moest enorm 
bezuinigd worden, in Zuid-Europa vele malen meer dan in het noorden. Sociale voorzieningen werden 
aangetast, burgers werden zwaarder belast en er ontstond werkeloosheid in alle landen.. 
 
Een van de oorzaken van de eurocrisis bestond er uit dat er geen verplichtend systeem was van 
Europese begrotingsregels. Zo ontstonden de schulden. Er was geen Europees politiek dak op de 
Europese munt-unie. Europa ontwikkelt zich al werkende weg, wordt wijs door ervaring en schade en 
schande. Europa is te divers, te groot en te dynamisch om vooraf alles in een format te regelen. 
Misschien is dat ook wel de enig mogelijke weg. Maar een dergelijk lerend groeiproces is helaas wel 
populistisch voer voor al diegenen voor wie het glas nooit (half) vol maar altijd (half) leeg is. 
 
De eurocrisis heeft de Europese Unie echter wel enorm geactiveerd. Via een sterke Europese aanpak  
is de crisis uiteindelijk bedwongen. 
Een greep uit de genomen maatregelen: 

 Er is nu Europese begrotingsdiscipline en controle op basis van het Stabiliteitspact. 

 Er zijn nu Europese Noodfondsen om afzonderlijke landen te helpen. 

 Er is nu een Europese Bankenunie. 

 Er is nu een systeem van toezicht op de financiële markten. 

 De Europese Centrale Bank heeft een beslissende positie gekregen t.o.v. de  landelijke banken. 

 Er zijn Europese toezichthouders voor banken, verzekeraars/pensioenen en  effectenbeurzen. 

 De belofte van ECB-president Mario Draghi op 26 juli 2012 om alles te doen om de euro te 
behouden was een keerpunt in het oplossen van de eurocrisis. 

 In 2015 startte de ECB met de aankoop van staatsleningen (voor maximaal 1140 miljard euro) om 
de economie te stimuleren. De herfinancieringsrente voor banken wordt structureel  verlaagd. 

  
Jeroen Dijsselbloem was als voorzitter van de Eurogroep heel belangrijk en succesvol. 
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2. De verkiezingen van september 2012.  
Onverwacht waren er twee grote winnaars:  de VVD 42  en de PvdA 38 zetels. Men had kunnen  
kiezen voor een lange, moeizame en onvoorspelbare formatie. PvdA en VVD deden dat niet maar 
besloten hun verantwoordelijkheid te nemen. Er was immers geen tijd te verliezen! 
Er werd een ingrijpend regeerakkoord  opgesteld dat Nederland weer gezond moest maken. 
Hervormingen die voorgaande regeringen onterecht hadden laten liggen werden aangepakt, 
waaronder  de hypotheekrenteaftrek,  een woonakkoord, de AOW en decentralisatie van de zorg. 
Een noodzakelijk bezuinigingspakket van ruim 50 miljard werd overeengekomen 
 
Het diepsnijdende regeerakkoord werd - tegen alle verwachtingen in -  uitgevoerd. Gemakkelijk en 
soepel is dat niet gegaan. Het mocht geen zegetocht worden van de oppositie, die niet heeft 
nagelaten om veel zaken (onnodig) te problematiseren en te vertragen. Er waren personele 
problemen en eindeloos overleg om medewerking te verkrijgen van oppositie partijen. Het moest een 
struikelpartij worden. Maar uiteindelijk lukte het toch steeds. Voor het eerst sinds 1992 haalde een 
kabinet de eindstreep.  
 
3. De situatie in 2017  
Het gaat heel goed met Nederland. Voor het eerste sinds mensenheugenis is een sluitende begroting 
in zicht en kan er weer geïnvesteerd worden. Alle cijfers staan op groen, de werkeloosheid daalt snel, 
ook bij 50 plussers, de werkgelegenheid - ook flex-banen – neemt toe, het aantal vaste banen groeit , 
burgers geven meer uit. Die ontwikkeling gaat door. Nederland staat er nu beter voor dan welk 
Europees land ook! 
 

 
Sociaal Democratische resultaten 
 
De PvdA is dit proces aangegaan met twee doelstellingen 

 Gezondmaking van de economie omdat dat absoluut  nodig om sociaal beleid te kunnen 
financieren. 

 Waar mogelijk ongunstige effecten voor kwetsbare groepen opheffen of verminderen. 
 
Dat is aanwijsbaar gebeurd en gelukt. In de Roost hebben we daar regelmatig over gerapporteerd. 
Niettemin hebben veel mensen geleden onder de crisis. Minder achteruitgang is achteruitgang, 
werkeloosheid is werkeloosheid, een uitkering is weinig geld ook al is die uitkering op peil gebleven. 
 

 

Een greep uit de sociaal democratische resultaten 
 

 Belastinghervormingen gunstig voor  lage inkomens 

 Uitvoering kinderpardon. 

 Geen bezuinigingen op rechtsbijstand voor 
asieladvocaten.  

 Invoering strengste bonuswetgeving van Europa. 

 Alle inkomens uit belastinggeld onder de Wet Normering 
Topinkomens 

 Lagere inkomens werden ontzien, hogere inkomens 
droegen meer  bij. 

 Alleenstaande ouders (minima), tien procent op vooruit! 

 Uitkeringen en de AOW  bleven meestijgen met de inflatie 
 

 Uitkeringen werden gekoppeld aan de loonstijgingen 

 Veel extra geld voor armoedebestrijding. 

 Banenplannen in diverse sectoren 

 Regeling gelijk loon voor gelijk werk (Nederland/Europa) 

 125.000 extra banen voor mensen met een beperking. 

 Aanpak scheef wonen. 

 Organisatie van de zorg in de buurt. De mens centraal. 

 3000 extra leraren 

 689 miljoen voor lerarensalarissen 

 Geen bezuinigingen op het passend onderwijs. 

 Langjarig energieakkoord, creëert 15.000 nieuwe banen 
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3. Nieuw  beleid is nu weer mogelijk 
Nu de schulden zijn afbetaald en de economie goed draait komt er geld binnen en is er weer ruimte 
voor nieuw beleid. Dat is het grote succes van de regering en van de PvdA in het bijzonder. 
 
Vergelijk het met een gezin dat een pijnlijk schuldsaneringstraject (duurt doorgaans 3 jaar) heeft moeten 
doorlopen. Heel moeilijk vol te houden. Na 3 jaar gaat de wereld voor je open, zijn er weer nieuwe mogelijkheden 
en kansen. 
 

Nieuwe zaken kunnen nu weer worden aangepakt en pijnlijke ingrepen van de afgelopen jaren kunnen 
worden verzacht. Er zijn weer meer mogelijkheden om je als progressieve partij beter te profileren. 
 
De fractie heeft op basis van de mogelijkheden die er nu zijn een echt progressief plan van aanpak 
opgesteld, afgeleid van het verkiezingsprogramma, dat (heel positief) is doorgerekend door het CPB  
 
Door geheel andere omstandigheden  - met name  de migratiebewegingen - is er veel onzekerheid en 
angst  in de samenleving  geslopen. Dat beïnvloedt in hoge mate het stemgedrag.  

 
De PvdA verdient echter grote waardering voor het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.  
Niet het partijbelang maar het algemeen belang heeft voorop gestaan! Felix Rottenberg vindt de prijs 
van mogelijk slechte verkiezingen wel heel erg hoog. 
 
Ik vind dat de PvdA een goede verkiezingsuitslag verdient ! 
 
 

Moedig voorwaarts! 
 
Thijs Reuten, lid dagelijks bestuur stadsdeel Oost 

 
'Deze verkiezingen gaat het er echt om!' hoor je dezer dagen vaak. Beetje open deur zo in 
campagnetijd. Heb nog nooit een lijsttrekker of kandidaat horen zeggen met verkiezingen voor de 
deur: 'Mwah, deze keer is het eigenlijk niet zo belangrijk'. Verkiezingen zijn altijd belangrijk en zijn het 
moment bij uitstek om behalve terug te kijken op resultaten ook vooruit te kijken op welke manier je 
volksvertegenwoordigers graag 
ziet opereren en hoe je daarbij 
betrokken wilt zijn.  
 
Terugkijkend is er geweldig veel 
werk verzet de afgelopen jaren 
door onze mensen in Den Haag, 
maar vooral ook door ons 
allemaal samen. In het onderwijs, 
in de buurt, in de zorg, in 
bedrijven en op tal van andere 
plekken waar het in 2012 bepaald 
niet goed ging. Nu gaat het weer 
beter en kan er op verstevigde en 
hervormde fundamenten van 
onze verzorgingsstaat weer 
gebouwd worden.  
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Er kan ook weer geïnvesteerd 
worden in zorg voor wie dat nodig 
heeft, in het onderwijs en in meer en 
vooral ook kwalitatief goed werk.  
 
De economie groeit weer en onze 
concurrentiepositie is goed. Maar 
lang niet iedereen voelt dat ook in 
de portemonnee of ziet dat terug op 
de school van de kinderen. Ook in 
onze buurt zijn er nog teveel 
kinderen die opgroeien in armoede 
en teveel jongeren en ouderen die 
ongewild aan de kant staan. Toch 
mogen we trots zijn op wat onze 

mensen in Den Haag hebben bereikt in moeilijke tijden en op hoe het land er zeker ook dankzij de 
PvdA nu voor staat. Het is aan de kiezer om de prestaties uit het verleden het juiste gewicht te geven 
bij het bepalen van hun keus.  
 
Wat deze keer echt anders is - wat mij betreft - is het vooruit kijken. Natuurlijk, er zijn nieuwe 
verkiezingsprogramma's en sommige problemen zijn voor 15 maart nog niet opgelost dus daar moet 
een volgend kabinet weer mee aan de slag. Maar meer nog dan om plannen, concrete voorstellen 
voor nieuwe wetgeving of investeringen moeten we ons op 15 maart afvragen bij welke stijl, welke 
sfeer we ons thuis voelen. Hoe willen we met elkaar omgaan? Wat zegt het toevertrouwen van onze 
stem aan iemand over het land wat we willen zijn samen?  
 
Vooral vanwege zijn stijl van verbinden en het benadrukken van overeenkomsten in plaats van 
verschillen ben ik trots op de inzet van Lodewijk Asscher. Hij wil samen met anderen, die ook willen 
breken met de cultuur van eerst de spreekwoordelijke vlieg afvangen of de ander de pas afsteken, 
werken aan nieuwe samenwerking en nieuw elan ook in Den Haag. Dat zal vast niet in en keer lukken, 
maar ik geloof er wel in. Het zal een kwestie van lange adem zijn om ook de cynici te overtuigen dat 
een beschaafd gesprek meer oplevert dan een snedige tweet, dat meehelpen ons verder brengt dan 
aan de zijlijn staan schreeuwen. Samen voor ons land. Een land waar iedereen waar zijn of haar roots 
ook liggen zich gezien voelt, erbij hoort en ook trots op kan zijn. 
 
Graag verwijs ik u naar een post op mijn facebookpagina van maandag 13 februari waarin ik schrijf 
over de naturalisatie ceremonie die ik een dag later weer mocht doen. Een grote eer bovenal om hier 
namens de gemeente te mogen optreden, maar ook een moment van optimisme, waar je de kracht 
ziet van onze stad, van mensen die gewoon aan hun toekomst willen werken en die van hun kinderen 
en hun talenten en ideeën willen geven aan hun stad, hun nieuwe land.  
 
Hoewel de PvdA goede plannen heeft voor Nederland die ook aantoonbaar goed resultaten opleveren 
zou mijn oproep aan u zijn om de komende weken niet teveel over maatregelen en 
investeringsprogramma's te spreken met uw familie, vrienden of buren, maar vooral het gesprek te 
zoeken over verbinding, stijl en hoe we met elkaar willen omgaan. Meer luisteren naar elkaar of 
meegaan met de makelaars in angst? Kijken we ook nog naar feiten en argumenten of schreeuwen 
we maar wat en vinden we het normaal dat niemand daar nog van opkijkt? Willen we in Wij Nederland 
leven of in een land waar sommige mensen zich niet meer thuis voelen? Kiezen we voor het vertellen 
over hoopvolle verandering in onze buurt en in de wereld, over de kleine pareltjes of blijven we 
hangen in pessimisme en vrees voor de toekomst? Ik kies met u en hopelijk met velen in uw omgeving 
die u de komende weken spreekt en met Lodewijk en zijn team voor 'Samen vooruit!' Hoop boven 
angst, overeenkomsten boven verschillen en kiezen voor wat we wel samen kunnen veranderen. 
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We zijn trots  

op onze resultaten. 

Het CPB keurde  

met haar doorrekening  

ons verkiezingsprogramma 

  goed! 

 

We hebben niet 

voor niets gewerkt 

 

De begroting en  

de economie staan  

er weer goed voor  

 

De werkloosheid daalt  

Veel meer mensen  

zijn weer aan het werk 

 

Nu kunnen we Nederland  

weer vooruit brengen 

 

De PvdA wil 

 

 Goed werk voor iedereen met 
zekerheid en een fatsoenlijk loon. 

 Er is hulp als je een keertje 
ziek bent of pech hebt  

 Een sterke verzorgingsstaat  

 100.000 extra publieke banen.  

 Extra geld voor liefdevolle zorg  

 Beter onderwijs  

 Sociale zekerheid. 

 Een sociale economie waar 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Samen vooruit in de komende jaren 
 

De maatregelen uit het verkiezingsprogramma 

 
Meer en beter werk 

 De werkloosheid daalt door het PvdA programma’s naar 4,4 %.   

 Het wordt gemakkelijker om mensen in vaste dienst te nemen 

 Iedere werkende  is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid 

 Alle werknemers krijgen een scholingsbudget. 

 Meer vaste banen, zorgen dat mensen netto meer overhouden 
Meer zekerheid voor ZZP-ers, betaalbare kinderopvang (2 mlj)  

 Ouderschapsverlof gaat naar 3 maanden. 

 100.000 publieke banen, zoals conciërges,  beheerders van 
sportclubs en in dorpshuizen.  

 

Sterke verzorgingsstaat en sociale voorzieningen 

 6 mlj voor sociale zekerheid. Eerder stoppen met werken kan. 

 De AOW verhoging met 4 %t, meer geld allerlaagste inkomens 

 3 mlj voor betaalbare (ouderen)zorg, afschaffing eigen risico  

 5 mlj voor onderwijs en innovatie: meer tijd  en geld voor leraren  
 

Koopkrachtstijging: de grootste plus voor de laagste inkomens 

 De koopkracht stijgt met  1,1% per jaar.  

 De laagste inkomens stijgen jrlks 1,4%, hoogste inkomens 0,6%t. 

 Bij ouderen stijgt de koopkracht met 1,3 %.  

 Ouderenkorting wordt verhoogd met 1 miljard. 

  De AOW  stijgt met 4 % 

  Ouderen tot 30.000 euro krijgen er nog iets extra bij. 

 Voor de bijstand, de zorgtoeslag en bestrijding van armoede wordt 
extra geld uitgetrokken. 

 De ongelijkheid in de samenleving neemt door het PvdA programma 
fors af (met 5,7 %). 

 Het is nu tijd om hogere lonen af te dwingen. We verhogen de 
werkgeverspremies met 8 miljard. Daarmee verlagen we de belasting voor 
werkenden, zij gaan 8 miljard minder belasting afdragen.  
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Rechtvaardiger en groener belastingstelsel 

 We vergroenen het belastingstelsel. Vervuilen wordt duurder en eco goedkoper. 

 We zetten de harde aanpak van belastingontwijking onverkort door. 

 De bankbelasting  gaat omhoog . Inkomens boven 150.000  betalen het toptarief van 60% 

 De opbrengst gaat naar onderwijs, ouderenzorg, werkgelegenheid en koopkracht versterking. 

 Er gaat honderden miljoenen naar de regio: behoud van dorpshuizen, cultuur, kleine scholen, 
regionale omroepen en bestrijding van krimp.  

 
(Bron : Henk Nijboer, 2

e
 kamer fractie PvdA) 

 

Het kan dus! 
Investeren in de publieke sector, meer banen, meer zekerheid, minder ongelijkheid en 
koopkrachtgroei voor iedereen. 
 
 

Het PvdA verkiezingscongres 
 

Impressie van een succesvol PvdA Congres  
Simon Deurloo, kandidaat afdelingsvoorzitter 

Het PvdA Congres was, publicitair gezien, 
aanvankelijk  geen succes. De eerste dag werd 
het nieuws gekaapt door Roemer die stoer 
verkondigde dat hij nooit met de VVD zou regeren. 
(Wat hij wel doet in Amsterdam, Utrecht, Leiden, 
Groningen, Flevoland, Limburg, Noord-Brabant, 
en zo voorts). De tweede dag werd het nieuws 
gekaapt door Rutte die zei dat híj nooit zou 
regeren met de PVV. (Maar de VVD dus 
misschien wel.). Dat is jammer want de sfeer was 
opperbest en constructief. Ik kan het weten; dit 
was mijn tweeëndertigste Congres. Wij zijn 
duidelijk geen partij die bij de pakken neer gaat 
zitten door een ongunstige peiling. 

 ’s Ochtens in het boemeltje (De locatie was prachtig maar eigenlijk niet goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer) was de sfeer al goed. Partijgenoten uit de kop van Noord-Holland met door weer en wind gebeeld-
houwde koppen. Dames uit Zuidoost,  gekleed alsof ze naar de kerk gingen. Iedereen was geanimeerd aan 
het praten. Zelf liep ik afdelingsgenoot Hanna Luden tegen het lijf, inmiddels directeur van het CIDI 

Inhoudelijk werd er weer flink aangescherpt. Kinderpardon moet beter. Kersverse Partijleider Asscher diende 
onder andere een amendement in op het Verkiezingsprogramma voor eerlijke spelregels voor werknemers in 
Europa. Daarnaast een veelheid van specifieke maatregelen voor het verbeteren van de zorg. Meest 
opmerkelijk weer één van Asscher: toptarief van 60 % voor inkomens boven de  150.000; opbrengst 300 
miljoen,  te gebruiken voor meer handen aan het bed in de ouderenzorg. 

Op zondag was het feest van het vaststellen van de lijst. Ondanks alle pogingen, vooral de posities tussen 
de 20 en 30 waren populair, bleef de lijst ongewijzigd. Er was veel gemopper op de procedures voor de 
moties en amendementen voor het Congres maar op de dagen zelf verliep het online stemmen zeer soepel.  

Aan de ledendemocratie valt nog wel wat te verbeteren. Er zijn daarom drie moties aangenomen van het 
‘Rode Nest’ (voorheen de PvdA Nerds), waar ik zelf ook toe behoor. De Actuele Motie III ‘Naar een 
versterking van de ledendemocratie’ ,  is aangenomen: “Verzoekt het Partijbestuur naast een grondige 
evaluatie van de werkwijze van de nieuwe ledendemocratie op weg naar het Congres ook het uitvoeren van 
nieuwe pilots waarin de leden met nieuwe vormen voor discussie kunnen kennis maken te faciliteren.” 

Terug gereden met Emine Bozkurt, nummer 18 op de lijst, en eerder 10 jaar Europarlementslid. De eerste 

Euro- parlementariër met Turkse wortels. 

Ik vond het wel een succesvol  Congres  
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Een kijkje in de keuken van de kandidaatsstellingscommissie 
Gery de Boer, lid van bestuurscommissie stadsdeel Oost 

 
Zondag 15 januari reed ik  samen met afdelingsgenoot Simon 
Deurloo naar Utrecht voor de tweede dag van het PvdA congres. 
Vandaag ging het congres beslissen over de door ons 
opgestelde kandidatenlijst. Maar eerst had ik nog een laatste 
bijeenkomst met de kandidaatstellingscommissie voor de 2e 
Kamerleden. Nog even de puntjes op de i, de congrestoespraak 
van Max van de Berg - de voorzitter van de 
kandidaatstellingscommissie -  even doorlopen en horen welke 
aanvallen we op welke plek volgens de wandelgangen konden 
verwachten.  Roelof van Laars flyer lag overal op alle  tafeltjes, 
dus die zou een poging doen hogerop te komen. Geruchten  
over Mei Li, Amma en Loes had ik zelf al via de tamtam 
vernomen. Wie moest vrezen voor zijn/haar plek? Dat zijn 
natuurlijk altijd de nieuwelingen en onbekende partijgenoten op 
de lijst!  
Max had er slim in zijn speech rekening mee gehouden door juist 
hen voor het voetlicht te brengen. 
 

Ruim anderhalf jaar lang kwamen we bijna maandelijks bijeen 
om de lijst samen te stellen. In het begin in alle rust, hoewel je 
de perikelen rondom onze eerste voorzitter Felix Rottenberg niet  
bepaald rustig kunt noemen. Toen die storm geluwd was en Max 
de voorzittershamer had overgenomen, gingen we gestaag en 
degelijk te werk.  
 
Onderzoek naar  de samenstelling van vorige fracties, in de regering en in de oppositie, analyse van 
sterke en zwakke punten bij huidige fractie en beschikbare  deskundigheid. We bestudeerden "Van 
Waarde" en nodigden diverse deskundigen uit om ons beeld van een  gedroomde, ideale fractie 
scherp te krijgen. We lieten ons niet weerhouden door de peilingen, maar vonden wel dat we met elke 
uitslag een sterke fractie moesten hebben. Geen geringe opgave dus.  
 

De gewesten hadden nadrukkelijk een taak bij de scouting van nieuw talent. Dus maakten we een  
rondje langs die gewesten. Vanuit het partijbestuur werd nog een reminder gestuurd naar de 
gewesten. Een delegatie van de commissie heeft een ronde gemaakt langs de deelnemers van de 
Den Uijl leergang; ook zij hebben recht op een gesprek met de commissie. En natuurlijk gingen ook 
commissieleden het land in en hun netwerk door om te zoeken naar potentiële kamerleden voor de 
PvdA. We kregen het pas echt druk toen de kandidaatstelling open ging voor onze leden. Het aanbod 
was helaas minder dan de vorige keren. Wellicht heeft dat te maken met de staat van de partij en het 
feit dat je 100 handtekeningen nodig hebt als kandidaat. Mensen kunnen nu niet meer anoniem een 
rondje meedoen, maar moeten zich bekend maken. Per dag kregen we brieven in de mailbox.  
 

Kandidaten moesten naast een motivatiebrief en CV ook een inhoudelijk stuk meesturen. Het is een  
hele toer om met 16 mensen een eerste selectie te maken voor de eerste gespreksronde. Voordat de 
gesprekken plaats vonden, hebben we als commissie met elkaar geoefend en nagedacht over de 
vragen. Ik heb flink wat weekenden in Utrecht aan de Maliebaan doorgebracht in het kantoor van AEF 
waar we de gesprekken mochten voeren. In groepen van 4 personen voelden we de kandidaten ruim 
3 kwartier aan de tand. Maar een of twee gesprekken alleen leek ons niet voldoende. Het is tenslotte 
een heel aparte functie waar veel voor de partij vanaf hangt. 
 

Het partijbestuur organiseerde voor alle kandidaten een 4-daagse opleiding. Een mooi  
cadeautje vond ik! De commissie koos voor een groepsassessment voor zo'n 60 kandidaten. Dat  
werd een  fantastische dag. Heel veel enthousiaste en licht nerveuze partijgenoten bij elkaar op de 
Maliebaan die met elkaar in twee rondes in debat gingen. En wij observeerden hen op inhoud en  
gedrag.  
 

En gedurende het hele proces kwamen de eerste contouren van de lijst tot stand, soms met  
heftige discussies onderling. Ik moet zeggen, het is een ware sodukupuzzel, die lijst.  
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Deskundigheid, zittende en nieuwe fractieleden, jong en ouder, man en vrouw, regionale 
spreiding, aansprekende stemmentrekker,  zijn allemaal aspecten waar we rekening mee 
moesten houden. En voeg daarbij nog de onduidelijkheid over wie de lijsttrekker zou worden, 
die ongetwijfeld ook nog wel een stempel wilde drukken op de lijst 
.  
Uiteindelijk konden we een lijst presenteren aan het partijbestuur waar we allemaal trots op waren. 
Natuurlijk moesten we ook heel geschikte mensen teleurstellen en waren er kandidaten boos die zich 
terugtrokken. De spanning was op een aantal gezichten af te lezen toen op het congres de lijst moest 
worden vastgesteld. Gelukkig hadden veel gewesten afgesproken dat ze de lijst in tact wilden houden, 
om zo hun eigen regionale kandidaat op hun plek te houden.  
 
Pas bij plek 14 werden er  tegenkandidaten ingezet, maar zonder succes. Ik heb nog even de hand 
vastgehouden van kandidaat nummer 25, Martijn de Kort, de enige MKB-er en een toptalent uit 
Brabant die 3 tegenkandidaten om de oren kreeg. Maar hij won met vlag en wimpel. De lijst bleef 
helemaal in tact!  
 
Amsterdam is goed vertegenwoordigd. Dat is altijd lastig, want het gevoel in de partij is dat er vaak  te 
veel kandidaten uit de randstad op de  lijst staan. Dus nummer 1 en 2 uit Amsterdam is een goed 
score. 
 
Deze klus was leuk. Lekker samengewerkt en veel gelachen. Veel nieuwe partijgenoten leren  
kennen en meer dat ooit bewust dat we moeten  scouten, het hele jaar door. Laten we daarmee  
morgen start. In onze eigen afdeling en onze stad. Zodat we over 4 jaar (of zoveel eerder als  
nodig) een dozijn goede kandidaten hebben klaarstaan die ons vertegenwoordigen in Den Haag. 
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Een groots afscheidswoord van Diederik Samsom 
 
Congres, ik sta hier niet alleen met teleurstelling. Ik sta hier vooral met dankbaarheid. 
Dankbaar dat ik bijna vijf jaar uw politiek leider mocht zijn. Dat ik namens u mocht staan op de 
schouders van reuzen, van Drees, Den Uyl, Kok, Bos, Cohen.  
 

De afgelopen weken mocht ik vele lieve berichten ontvangen. Veel dank daarvoor. Maar het meest 
opmerkelijke berichtje ontving ik van Henk Kamp. Het luidde: ‘5,45 cent per kWh, groet Henk’. 
 

Die 5,45 cent is de kostprijs van de stroom uit het nieuwe mega-offshore windpark dat voor de kust zal 
verschijnen. Het betekent een spectaculaire prijsdaling voor windenergie op zee. Het is het succes 
van het Energieakkoord. Eén van de belangrijkste doelen die ik me 15 jaar geleden stelde, toen ik 
vanuit dat Greenpeace bootje in de politiek stapte, was behaald. De duurzame energierevolutie gaat 
beginnen. En daar ben ik ongelofelijk trots op. 
 

En het is gelukt. We hebben het verschil gemaakt. Niet alleen voor duurzame energie, maar ook voor 
werkgelegenheid, voor inkomensongelijkheid, de overheidsfinanciën, onze positie in de wereld.  
 
We hebben het verschil gemaakt voor mensen met een laag inkomen, voor kinderen, voor MBO-ers, 
wijkverpleegkundigen, voor werkzoekenden, voor miljoenen Nederlanders.  
 
Kijk eens hoe het land ervoor stond in 2012. En zie de situatie nu.  
Congres, deze partij heeft weer bewezen wat ze waard is.  
 
Maar  deze regeerperiode heeft ook een tragiek. Politiek gaat uiteindelijk om meer dan mooie 
resultaten. Het gaat ook om vervoering, om inspiratie, om angst en om hoop. En daarin zijn we tekort 
geschoten. Daarin ben ik tekort geschoten.  
 
Het is me onvoldoende gelukt om mensen te winnen voor de kracht van het compromis, voor de 
schoonheid van naar elkaar luisteren in plaats van tegen elkaar schreeuwen en voor de belofte van 
met elkaar samenwerken in plaats van elkaar naar het leven staan. 
 
Het was en blijft mijn vaste overtuiging dat de politiek van de nuance uiteindelijk zoveel krachtiger is 
dan de politiek van het onwrikbare eigen gelijk. Dat resultaat boeken voor mensen op lange termijn 
zoveel meer waard is dan scoren voor de bühne. Maar begrippen als ’Nuance’ en ‘op lange termijn’ 
leggen het af tegen de groeiende dominantie van de Bokito-politiek.  
  



ROOST MAART 2017                                                                                                               pagina     13 
 

Tot slot wil ik nog een persoon speciaal noemen. Dat is de man met wie ik de afgelopen jaren het 
innigst heb samengewerkt. Zonder dat we elkaar al lang kenden, zonder taakverdeling, zonder 
hiërarchie, maar met één cruciaal ingrediënt, in Den Haag een zeldzaam ingrediënt, 200% onderling 
vertrouwen. Nooit beschaamd. Tot op de dag van vandaag. Een van de meest getalenteerde politici 
die we ooit zagen, en bovendien nog een  bijzondere aardige vent ook. Ik realiseer me pas dat 
misschien wel de belangrijkste reden dat ik me kan verzoenen met de overdracht van het politiek 
leiderschap, is dat ik het aan jou kan overdragen. Lodewijk, dank je wel. 
 
En ik ben ervan overtuigd dat wij als sociaaldemocraten juist nu onze kracht kunnen en moeten laten 
zien. Weersta daarbij de verleiding van de makkelijke Megafoonpolitiek 
 
Laat anderen het Haagse spel van uitsluiten en afbranden maar spelen. Laat de PvdA de partij zijn die 
– nadat ze de afgelopen jaren Nederland weer in beweging heeft gekregen – nu Nederland bij elkaar 
kan houden. Voer een verkiezingscampagne vanuit zelfvertrouwen, trots op wat er is bereikt, 
zelfbewust over wat er daarbij nog niet is gelukt, en gepassioneerd over wat er nog moet gebeuren 
 
N.B 
Ik hoop en denk dat  Diederik Samson nog veel voor de PvdA gaat betekenen op belangrijke posities. 
 

Stadsdeel oost 

Bestuurlijk stelsel in Amsterdam opgeblazen 
 

Marjolein Moorman, fractievoorzitter 
Maarten Poorter, woordvoerder Bestuurlijk Stelsel 
Thijs Reuten, lid dagelijks bestuur stadsdeel Oost 
 
De gemeenteraadsfractie van de PvdA 
Vanavond heeft de gemeenteraad gesproken en gestemd over de toekomst van het bestuurlijk stelsel 
van Amsterdam.* De PvdA heeft tegen het voorstel van het college gestemd, net als de rest van de 
oppositie. De coalitiepartijen D66, VVD en SP hebben vóór gestemd. Hierdoor zullen de 
bestuurscommissies in de huidige vorm verdwijnen. In plaats daarvan komen door het college 
van B&W benoemde bestuurders, die worden geadviseerd door adviescommissies zonder 
bevoegdheden.  
 
Amsterdammers krijgen veel minder zeggenschap over hun eigen buurt en stadsdeel. De drempels 
van de Stopera worden verhoogd, in plaats van verlaagd. Het college krijgt meer macht en minder 
tegenmacht vanuit de stad. Het voorstel van de coalitie zakt door de ondergrens van 
betekenisvolle democratie. Wij kunnen daar niet mee leven. De afgelopen maanden is dit 
standpunt voorbereid met de PvdA-vertegenwoordigers in de bestuurscommissies en de 
afdelingsbesturen. 
  
We hebben alles geprobeerd om de coalitie, en dan met name D66, op andere ideeën te brengen. Dit 
is niet gelukt. En we hebben terugkijkend het gevoel dat het er ook nooit heeft ingezeten. De deal in 
de coalitie was vanaf het begin al beklonken. Het proces is zeer teleurstellend verlopen.  
 
De PvdA-fractie in de bestuurscommissie van het stadsdeel oost- 
De fractie in Oost is met de gemeenteraadsfractie zeer verdrietig over de bizarre manier waarop de 
Amsterdammers worden opgezadeld met fopdemocratie. En vooral met nog meer centralisatie en 
machtsconcentratie zonder tegenmacht en controle door gekozen volksvertegenwoordigers. Het is 
beschamend en een regelrechte aanfluiting hoe met name de fractie van D66 hierin geopereerd heeft.  
 
Het huidige stelsel kan zeker nog verbeterd worden en is allerminst ideaal, maar we hebben ook de 
afgelopen jaren manieren gevonden om inhoud te geven aan maatwerk en eigenheid van buurten, te 
experimenteren en te innoveren in het lokaal bestuur. Ja, soms tegen de stroom in. Want ook in het 
nieuwe stelsel bleek het voor sommigen op het stadhuis en bij stedelijke diensten moeilijk om de 
uitvoering ruimte te geven en om los te laten. Maar er is veel wel gelukt en veel tot stand gebracht, 
samen met bewoners en partners in de buurt. En er kan nog veel bereikt worden als er in plaats van 
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meer centrale macht zonder democratische controle juist meer ruimte en vrijheid wordt gegeven aan 
stadsdelen om maatwerk te leveren in de buurten.  
 
Gemiste kans, slecht voor stad, desastreus voor vertrouwen in de politiek, omdat de teleurstelling in 
het nieuwe model op voorhand is ingebakken. 
 
Het stelsel is vorig jaar geëvalueerd. De commissie Brenninkmeijer had de opdracht bouwstenen aan 
te reiken voor de verbetering van het stelsel. En we hadden dit moment graag gebruikt om het 
functioneren van de bestuurscommissies te versterken, maar het college van D66, SP en VVD hebben 
anders besloten, en hebben het stelsel opnieuw  afgebroken.  
 
 

Uit de fractie 
 
Bewoners nog meer te betrekken bij het bestuur van ons stadsdeel 
 

Rebekka Tselms, lid van de bestuurscommissie 

 

Inmiddels bestaat onze Bestuurscommissie alweer 3 jaar. Het wennen aan dit relatief nieuwe stelsel 
heeft een tijd geduurd. Voor de leden van het Algemeen Bestuur, die geconfronteerd werden met een 
nieuwe rol als “oren en ogen van de gemeenteraad” en een vermindering van eigen bevoegdheden. 
Voor de Gemeenteraad, die ineens verantwoordelijk is voor het nemen van besluiten over details op 
buurtniveau. Maar vooral natuurlijk voor de Amsterdammers, die hun weg moesten vinden in het 
nieuwe bestuurs-doolhof. 
 
Maar sindsdien is er gelukkig veel veranderd. De publieke tribunes van de verschillende 
Bestuurscommissies zitten elke vergadering weer vol en er zijn volop insprekers. De Gemeenteraad 
vertrouwt meestal op het oordeel van de vertegenwoordigers in de stadsdelen en baseert daar haar 
besluiten op. En de huidige rol van de Algemeen Besturen biedt ruimte voor veel nieuwe bestuurlijke 
initiatieven in de verschillende stadsdelen.  
 
Zo houdt de Bestuurscommissie in Amsterdam Noord de helft van haar vergaderingen in de 
verschillende wijken. Op die manier hoeven de bewoners niet altijd naar het bestuur toe te komen, het 
bestuur komt ook naar de bewoners toe. Mensen voor wie het reizen naar het stadsdeelkantoor een 
drempel oplevert om bij de vergadering te zijn, kunnen zo toch in gesprek met hun volks -
vertegenwoordigers. In Amsterdam West zijn ook verschillende noviteiten ingevoerd. Ieder lid van de 
bestuurscommissie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een specifieke buurt in het stadsdeel. Dit lid 
van het Algemeen Bestuur is het eerste aanspreekpunt voor bewoners in die buurt en is daar dan ook 
vaak te vinden. Dit vraagt om vertrouwen tussen de verschillende fracties - je bent er als partij immers 
niet altijd bij. Maar het zorgt vooral voor een duidelijk aanspreekpunt voor de bewoners en de 
mogelijkheid om als Algemeen Bestuur op veel verschillende plekken tegelijk te zijn. 
 
Ook wij in Oost zijn aan de 
slag gegaan met 
vernieuwende methodes om 
onze bewoners nog meer te 
betrekken bij het bestuur van 
ons stadsdeel. Dit doen wij 
door middel van 
“Participatieve Experimenten 
Oost” (PEO’s). Deze nieuwe 
methodes zijn niet “het 
nieuwe normaal”, maar 
expliciet bedoeld als 
experimenten. Wat goed 
werkt zetten we daarna 
natuurlijk voort! Zo hebben 
wij “insprekers” omgedoopt 
tot “meesprekers”. Mensen  
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die het Bestuur over een bepaald 
thema hun mening mee wilden 
geven, kregen eerst 3 minuten de 
tijd om hun verhaal te houden en 
konden vervolgens luisteren naar 
het debat in de Bestuurscommissie. 
Nu worden deze betrokken 
bewoners en ondernemers na hun 
inspraak uitgenodigd om aan de 
vergadertafel plaats te nemen en 
mee te discussiëren. Hierdoor 
krijgen zij de kans om te reageren 
op woordvoerders van 
verschillende fracties en mee te 
denken over een haalbare 
oplossing.  
 
Een ander experiment voeren wij 
uit op een specifiek project: herinrichting van de Tilanusstraat. Deze herinrichting staat al een tijd op 
de planning, maar het bleek lastig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Er is daarom besloten 
om bewoners van de Tilanusstraat en de omliggende straten zelf met een ontwerp te komen. Om dit 
proces eerlijk te laten verlopen wordt er in de straat geloot om te bepalen welke bewoners zich over 
het ontwerp zullen ontfermen. Vervolgens is het aan hen om draagvlak te vinden in de buurt. Uiteraard 
worden zij zowel door leden van het Algemeen Bestuur als door ambtenaren van het stadsdeel 
bijgestaan in dit hele proces. Het Algemeen Bestuur zal het uiteindelijk besluit nemen, maar zal hierbij 
de uitkomst van dit traject als zeer zwaarwegend advies meenemen.  
 
Ook op andere thema’s gaan wij de samenwerking met bewoners meer opzoeken, zo zetten we 
bijvoorbeeld een denktank over werkgelegenheid op. En vanaf 14 februari kunnen bewoners tijdens 
de vergaderingen van het Algemeen Bestuur op facebook in gesprek gaan met hun 
volksvertegenwoordigers.  
 
Kortom: na de vorige schok van het van het bestuurlijk stelsel hebben wij eindelijk onze weg 
gevonden. De mooie initiatieven die in de hele stad ontstaan zijn en verder ontwikkeld worden, kunnen 
de verbondenheid tussen bewoners en bestuur – en uiteindelijk tussen bewoners en de stad – 
versterken. Wij gaan dan ook vol enthousiasme door met onze nieuwe plannen en samenwerking met 
de mensen uit Oost.  
 
Hopelijk kunnen we deze initiatieven nog lange tijd voortzetten!  
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De basis op orde 
Goede zorg voor iedereen in Amsterdam 
 

Arjan Miedema, duo-lid van de bestuurscommissie 

 

  
Waar gaat u als mantelzorger naar 
toe voor goede ondersteuning? 
Waar kunnen ouderen een 
gezamenlijke maaltijd gebruiken? 
En wat heeft Oost jongeren te 
bieden die opgroeien in dit 
stadsdeel, op zoek naar hun eigen 
ruimte en avontuur? Deze vragen 
staan centraal bij de bespreking 
van de basisvoorzieningen in 
Amsterdam-Oost.  
 
Sinds 2014 zijn de stadsdelen 
verantwoordelijk voor de uitvoering 
die wordt gegeven aan deze 
basiszorg: vrij toegankelijke zorg 
met vooral een preventieve inslag. 
In de bestuurscommissie wordt 
besproken hoe dit gebeurt.  
 
Het leeuwendeel is staand beleid. Grote partijen als Dynamo en Civic doen, gesteund door een groot 
deel van de beschikbare subsidies, al jaren de bulk van het welzijnswerk in Oost. Ze geven hier vaak 
al lokaal uitvoering aan en de welzijnswerkers zijn, ondanks de bezuinigingen van de laatste decennia, 
nog altijd de bekende gezichten in de buurt. Juist daarom verdient de basiszorg onze aandacht en 
trachten we deze te versterken.  
 
De komende jaren staan voor de PvdA drie zaken voorop. Ten eerste moeten in het hele stadsdeel de 
voorzieningen op orde zijn. Dat betekent dat het basisniveau in Betondorp, niet mag verschillen van 
dat in Middenmeer of van de Transvaal. Dit willen we bereiken door de opgaves per gebied in kaart te 
brengen en per gebied een plan te maken. De Dapperbuurt is een wezenlijk ander gebied dan de 
Weesperzijde. En tot slot, wie deze opgaves bekijkt ziet dat extra aandacht voor met name de 
Indische Buurt noodzakelijk is.  
 
In de meeste gebieden is de opgave redelijk en lijken de voorzieningen over het algemeen op orde, 
maar in de Indische Buurt is dat niet zo. Daar neemt de sociale cohesie af, terwijl het aantal jongeren 
dat opgroeit in een minimagezin groot is, net als de schooluitval. Verder is het aantal vrijwilligers in 
deze buurt relatief laag. In november heb ik daarom aan portefeuillehouder Nevin Özütok gevraagd 
aan deze buurt extra prioriteit te geven.  
 
De komende tijd zullen we de plannen per gebied bespreken. In de bestuurscommissie heb ik 
voorgesteld dit komend voorjaar te doen ín de buurten en mét bewoners. Daarnaast zullen we hierbij 
de grote welzijnspartijen Dynamo en Civic nauw betrekken. Oost loopt voorop in het gebiedsgericht 
vormgeven van de voorzieningen, door de accenten per gebied anders te leggen.  
 
Met bewoners, welzijnsorganisaties en stadsdeel aan een gezamenlijke tafel, brengen we de 
basiszorg samen op orde.  
 
 
 
 
. 
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Badhuistheater  

Uit de afdeling 

Algemene Ledenvergadering afdeling PvdA Oost 
Donderdag 2 maart in het Badhuistheater 

21:30 - 22:00 
 

Aansluitend op de 
verkiezingsbijeenkomst van 2 
Maart in het Badhuis theater 
wordt de Algemene Leden 
Vergadering gehouden van 
21:30 - 22:00. 
 
He belangrijkste onderwerp op deze 
ALV is de beoogde personele 
verandering in het bestuur. 

 Waarnemend voorzitter Tom 
Leenders 

 Kandidaat voorzitter Simon 
Deurlo 

 Kandidaat bestuursleden 
- Kelly Heeren 
- Morris Beks 

 
Na het verslag van de ALV van 25 november  leest u meer informatie over de kandidaat 
bestuursleden. 

 
 

Verslag Algemene Leden Vergadering  
van  25 november 2016 
 
Nick Schipper en Harko van den Hende,  bestuursleden  

 
Op vrijdag 25 november 2017 heeft in de Krugerkamer de Algemene Ledenvergadering van onze 
afdeling plaatsgevonden. 
 
Naast de  vaststelling van het werkplan en de begroting voor 2017 hebben we  afscheid genomen van 
onze voorzitter Harko van den Hende en van ons algemeen bestuurslid Bas Torenvliet. 
 
Harko is van mening dat er plaats gemaakt moet worden voor jonge(re) leden en wil door zijn aftreden 
hiervoor de weg vrijmaken. Totdat er een nieuwe voorzitter gevonden is zal de huidige vicevoorzitter 
Tom Leenders de honneurs waarnemen. Bas heeft de overstap gemaakt naar het bestuur van de 
Afdeling Amsterdam en is daarom reglementair niet langer lid van het bestuur van de afdeling Oost. 
 
Thema ‘Amsterdam 2018’ 
Aansluitend op de ALV is de discussiebijeenkomst ‘Amsterdam 2018’ gehouden om onze leden de 
gelegenheid te geven om onderwerpen en opvattingen aan te dragen over de toekomst van 
Amsterdam. 
 
De PvdA Amsterdam is bezig met het opstellen van een “Koersdocument”. Dit document beschrijft de 
visie van onze partij op de stad Amsterdam en de hoofdlijnen van onze politieke idealen voor de 
periode na 2018. Het Koersdocument zal in het voorjaar van 2017 door de leden wordt vastgesteld, 
als voorloper op het verkiezingsprogramma. Tijdens de discussiebijeenkomst zijn onderwerpen en 
opvattingen aangedragen over de toekomst van Amsterdam die een plek in het Koersdocument 
moeten krijgen. Vragen die aan de orde geweest zijn: 
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Wat maakt Amsterdam voor jou een prettige stad om te wonen, te werken en te verblijven? 
 
1. Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor de stad Amsterdam voor de toekomst? 
2. Is het toerisme een lust of last voor de stad? 
3. Het project Van Waarde van de WBS heeft de volgende waarden opgeleverd: zekerheid, 

vrijheid in kansen, goed werk en verbinding. Aan welke van deze waarden moeten we in 
Amsterdam veel aandacht besteden en waarom? 

4. Amsterdam gaat binnen tien jaar 50.000 woningen bouwen. Hoeveel groen mag  ervoor 
wijken? 

 
Naar aanleiding van deze prikkelende vragen heeft zich een levendige discussie ontsponnen.  
 
Uit deze discussie kwam onder andere naar voren dat behoud van groen in de buurt de voorkeur heeft 
boven het dichtbouwen van de buurten met nieuwe woningen. De extra woningen zouden dan in de 
regio moeten komen of er zou op sommige plekken in de stad meer de hoogte in moeten worden 
gebouwd terwijl er in de stad er ook veel meer aandacht zou moeten zijn voor het opknappen van 
bestaande woningen.  
De nieuwe woningbouw in de stad zou ook moeten bijdragen aan (het behoud van) de diversiteit in de 
stad.  
Gemengde buurten zien wij graag, bijvoorbeeld ook omdat gemengde buurten weer kunnen leiden tot 
gemengde basisscholen en zo kunnen bijdragen aan een beter onderling begrip en grotere 
verdraagzaamheid. Op deze manier kan op heel concrete wijze een uitwerking gegeven worden aan 
de waarden waar de PvdA voor staat.  
Meer woningen betekent ook meer inwoners terwijl de stad tegelijkertijd te maken heeft meer (veel) 
meer toeristen. Die toeristen worden eerder gezien als een lust dan een last – waarbij uitwassen 
(uiteraard) bestreden moeten worden. Maar hoeveel – financiële – lust wij ook aan toeristen ontlenen, 
de stad is er vooral om te wonen en te werken. 
 
 
 

Column 
 

Een moedige nieuwe wereld 
 

Tom Leenders, waarnemend voorzitter 
 
Afgelopen zondag was er in het TV programma Buitenhof aandacht voor het buitenland nieuws. Hoe 
kan dat anders dan over Trump gaan. De parallel die Asscher deze week maakte in De Wereld Draait 
Door naar Philip Roth’s – Complot tegen Amerika vond ik een dappere literaire verwijzing, maar 
eigenlijk ben ik inmiddels een beetje Trump moe. 24/7 geconfronteerd worden met een Amerikaanse 
politieke reality show die Jerry Springer naar de kroon stijgt, is steeds minder grappig. Al vind ik de 
humoristische reacties die dat wereldwijd te weeg brengt wel weer genieten. Iedereen heeft het filmpje 
van Lubach inmiddels wel gezien en zo niet, klik dan hier voor de andere landen die zich inmiddels 
aan Trump voorstellen op vergelijkbare wijze. Ook de Zweedse vice premier nam Trump deze week 
op fenomenale wijze de maat door nieuwe klimaatwetgeving te ondertekenen, net zoals Trump dat 
doet. Zowel de Zweedse humor als de literaire verwijzing van Asscher vormen mijn bruggetje naar 
Amsterdam Oost. Als bestuurslid en interim-voorzitter heb ik de eer om de introductie van de Roost te 
verzorgen.  

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/03/america-first-maar-welk-land-komt-straks-op-plek-twee-a1544334


ROOST MAART 2017                                                                                                               pagina     19 
 

Isabella Lovin, de Zweedse vice premier (bron Buzzfeed) 
 
In deze introductie vraag ik aandacht voor twee zaken: 
1) wat voor een bestuur willen wij zijn?  
2) op welke manier geven wij invulling aan onze rol? 
 

Wij willen een modern bestuur zijn. Dat betekent zowel iets voor de manier waarop wij samenwerken, 
als ook voor de manier waarop we georganiseerd zijn. Het starten van relevante initiatieven, het 
aanhaken bij een nieuwe beweging of het organiseren van een avond, het laatste wat wij willen is dat 
deze zaken afhankelijk zijn van een bestuur. Sterker nog, er gebeurt zo veel in Oost dat het aanhaken 
bij initiatieven een uitdaging op zich is.  
  
Wij slagen wanneer we een brug vormen tussen onze leden, hun ambities, ideeën en ergernissen in 
de stad. Dat willen wij doen op een manier die van deze tijd is.  
Met een ambitie als deze is een breed en divers bestuur nodig en nog belangrijker een groot netwerk 
van leden en sympathisanten om vorm te geven aan deze ambitie.  
 
Een partijlidmaatschap, laat staan een actieve invulling daarvan, is niet vanzelfsprekend. Datgene wat 
wij doen, moet dus vooral relevant en leuk zijn, omdat we concurreren in de tijd en prioriteit van 
mensen die kunnen kiezen uit een brede waaier van maatschappelijke initiatieven. Initiatieven waar wij 
soms prima bij aan kunnen sluiten en dat ook doen! 
 

Wat betreft het bruggetje van de Zweedse humor naar Amsterdam Oost is die vrij letterlijk. Wij vinden 
het belangrijk dat vrouwen goed vertegenwoordigd zijn in ons bestuur, zoals de Zweedse foto vrij 
letterlijk laat zien. Dit is daarmee ook een oproep! Daarom is ons thema voor de ALV op 2 maart 
‘vrouwen in de politiek’ en natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen, want die staan dan voor de deur. 
Over het specifieke ALV programma vindt u meer in de ROOST. 
 

Tot slot het bruggetje naar de literatuur. De ontwikkelingen in het politieke landschap, met Trump 
voorop, roepen bij mij vooral de associatie op met Aldous Huxley’s – A brave new world (meer daar 
over in dit interessante artikel in The Guardian). Een klassieker waarin een wereld beschreven wordt 
met mensen die geen zin meer hebben om boeken te lezen, er zoveel informatie beschikbaar is dat 
mensen er lui en egoïstisch van worden en een wereld waarin de waarheid irrelevant geworden is. 
Klinkt best herkenbaar, vind je niet?  
 

Als interim voorzitter werk ik er, samen met ons bestuur en jij als lid, aan om een beweging en 
vereniging te zijn die juist nu prikkelt, een eerlijk gesprek voert en goed debat faciliteert. Dit alles op 
een manier die ons trots maakt onderdeel te zijn van deze sociaal democratische beweging die de 
PvdA is. Deze column is daarmee een oproep! Laat ons weten op welke manier we hier samen 
invulling aan gaan geven, dan worden het inspirerende tijden en een relevante campagne richting 
Tweede Kamerverkiezingen, zeker nu! 
 

https://www.buzzfeed.com/jimwaterson/the-swedish-government-trolled-donald-trump-with-this-all-wo?utm_term=.bkYD2mY98a#.kyJQB0X27E
https://www.theguardian.com/media/2017/feb/02/amusing-ourselves-to-death-neil-postman-trump-orwell-huxley
mailto:tajh.leenders@gmail.com
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Simon Deurlo 
Kandidaat voorzitter   
 
Graag zou ik voorzitter van de Afdeling 
Amsterdam Oost worden. Ik ben geboren en 
getogen Amsterdammer. Ik kom van de rand 
van de huidige afdeling, de Weesperbuurt. Ik 
ben al meer dan 25 jaar lid van de Partij van de 
Arbeid en ik heb onder andere 7 jaar raadslid 
mogen zijn in Oost. Ik ben 46 jaar en 
ondernemer. 
Ik ben gevraag om voorzitter te worden. Dat 
vind ik een enorme eer omdat dit voor mij niet 
zo maar een afdeling is. De Afdeling Oost is de 
opvolger van District 3. District 3 dat Henri 
Polak als eerste SDAP raadslid afvaardigde. 
District 3, waar een jonge Drees Troelstra 
hoorde spreken en daardoor zo enthousiast 
was dat hij Partijlid werd. District 3 waar, in de 
IJsbreker, de Communisten onder leiding van 
David Wijnkoop zich afsplitsten van ons. De 
eerste afdeling die door Nieuw Links werd 
overgenomen. Voorzitter in die tijd was een 
geschiedenisleraar met een indrukwekkende baard, mijn vader. Bovendien is de Afdeling Oost is één 
van de vijf grootsten van het land.  
Ik ben eigenlijk te druk om voorzitter van Oost te worden. Ik ben klassenvader, penningmeester van 
de volkstuinvereniging, secretaris van de Stichting Collectief Particuliere Stadsvernieuwing 
Burmandwarsblok en webmaster, en bestuurslid, van de BAR in de PvdA, naast mijn werk als 
directeur van een start-up voor online participatie.  
De reden dat ik toch voorzitter wil worden is Actuele Motie III ‘Naar een versterking van de 
ledendemocratie’ die op het laatste Congres is aangenomen: 
“Verzoekt het Partijbestuur naast een grondige evaluatie van de werkwijze van de nieuwe 
ledendemocratie op weg naar het Congres ook het uitvoeren van nieuwe pilots waarin de leden met 
nieuwe vormen voor discussie kunnen kennis maken te faciliteren,” 
Mijn eerste app voor online participatie heb ik ontwikkeld met onze Partij in het achterhoofd. Inmiddels 
hebben wij een internationale klantenkring waaronder het Global Parliament of Mayors. Maar mijn hart 
en ideeën gaan nog steeds uit naar de discussies die wij voeren in de PvdA.  
Als ik gekozen word dan zal Oost een pilot worden voor ‘nieuwe vormen van discussie’. Ik zal alle 
middelen die ik heb daarvoor kosteloos ter beschikking stellen aan de Afdeling. De PvdA Oost zal de 
rol van voorhoede bij de vernieuwing van de politiek weer moeten innemen: met onze solidariteit en 
creativiteit op weg naar de Gemeenteraadsverkiezing van 2018.  
 
 

  

http://www.barpvda.nl/
http://www.globalparliamentofmayors.org/
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Kelly Heeren 
Kandidaat bestuurslid   

 
Hoi! Ik ben Kelly Heeren, 25 jaar oud en - samen met Morris - sinds december woonachtig op IJburg. 
Na mijn studie Communicatie ben ik een Master Nederlandse literatuur gaan volgen, en momenteel 
werk ik als bibliotheekcoördinator voor de Hogeschool van Amsterdam en als freelancer in de rol van 
redacteur voor verschillende Nederlandse uitgeverijen. 
Twee jaar geleden begon ik bij de PvdA als vormgever en 
redacteur voor De Stem, het ledenkrantje van de PvdA in 
Amsterdam Zuid. Al gauw werd ik de schakel tussen de 
redactie van De Stem en het stadsdeelbestuur van Zuid. Ik 
heb dit met heel veel plezier gedaan, en het lijkt me dan ook 
geweldig om, nu we naar Oost verhuisd zijn, aan de slag te 
gaan voor het bestuur in Oost.  
Mijn politieke interesses liggen voornamelijk bij de 
communicatie naar de leden toe, via bijvoorbeeld ROOST, 
de website, sociale media en de andere al dan niet digitale 
communicatie-uitingen. Het is, helemaal met de verkiezingen 
in aantocht, belangrijk om de leden op de hoogte te brengen 
van het laatste nieuws uit het bestuur, maar daarnaast is het 
ook van groot belang om mensen enthousiast te maken voor 
alles wat de partij uitdraagt.  
  
Hartelijke groet, 
Kelly 
 
 
 

Morris Beks 
Kandidaat bestuurslid 
 
Ik ben Morris Beks, 27 jaar oud en woon sinds twee maanden in IJburg en dus in Amsterdam Oost. 
Ondanks dat het de eerste keer in mijn leven is dat ik in Oost kom wonen, heb ik toch een connectie 
met dit stadsdeel. Mijn moeder is geboren in de Wagenaarstraat en haar ouders hebben bijna hun 
hele leven in Oost gewoond. Mijn vader is geboren in de Indische buurt waar mijn opa en oma 

decennia lang hebben gewoond voordat zij verhuisden 
naar Betondorp. Het stadsdeel is mij dus niet onbekend.  
Ik zelf ben geboren in Amsterdam West maar ben 
opgegroeid in Hoorn. Tijdens mijn studie geschiedenis 
aan de UvA ben ik naar Amsterdam Zuid verhuisd. Hier 
ben ik tevens toegetreden tot het bestuur van de PvdA 
in Amsterdam Zuid. Voor mij was alles nieuw en ik heb 
in anderhalf jaar tijd ontzettend veel geleerd. Over de 
campagne, de landelijke en lokale politiek en hoe de 
partij zelf in elkaar zit. Ik vond het toch ook stiekem wel 
erg jammer het bestuur te verlaten toen ik verhuisde 
naar Oost.  
Gelukkig was Oost op zoek naar nieuwe bestuursleden 
en ik was maar al te blij om hier mijn steentje bij te 
dragen. Ik hoop mij de komende tijd vooral te richten op 
de campagne voor zowel de Tweede 
Kamerverkiezingen als de gemeenteraadsverkiezingen. 
Ik hoop dan ook velen van jullie te zien bij campagnes 
acties of bij een bijeenkomst in Oost! 
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Tom Leenders 
Waarnemend voorzitter 
 
Sinds 2014 werk ik bij het Ministerie van OC & W als 
senior adviseur aan management van informatie. In 2012 
werd ik actief voor de partij door denktanksessies te 
organiseren voor onze toenmalige wethouders op thema’s 
als werk & economie, wonen, onderwijs, veiligheid en 
zorg. Daarna heb ik onder andere meegewerkt aan het 
gemeentelijk verkiezingsprogramma en was ik actief in de 
Europese campagne, team Paul Tang en het landelijk 
bureau. Naast mijn werk voor het bestuur in Oost ben ik 
actief in de werkgroep Stedelijke Ontwikkeling Amsterdam 
en ben ik als sparringpartner verbonden aan stichting 
Move. Een stichting die kinderen en studenten in 
aandachtswijken aan elkaar verbindt en ze samen 
projecten laat doen. 
Ik ben enthousiast over onze vereniging en de energie 
waarmee onze leden zich inzetten. Zelf wil ik bijdragen 
aan een gedragen en relevant sociaaldemocratisch geluid 
binnen een sterke, leuke partij. Te beginnen vanuit Oost. Geboren te Maastricht in 1984, woon ik sinds 
2007 in Amsterdam. Ik studeerde Politieke Cultuur en later Internationale betrekkingen. Eerder werkte 
ik bij de gemeentes Den Haag en Leiden in de stedelijke ontwikkeling en in marketing bij Jonge 
Honden en Raphael 
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Het Ombudsteam 
 
 
Het Ombudsteam van de PvdA 
Amsterdam Oost zit twee keer per 
maand voor u klaar in het 
stadsdeelhuis. 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 vind u de agenda van de 
spreekuren.  
 
Naast de spreekuren is het 
ombudsteam bereiken via 020-
2044529 of 
ombudsteam@postlijst.nl.  
 
Op de eerste woensdagmiddag van de 
maand is er tussen 16:00 en 17:00 
spreekuur. Op de derde donderdag 
van de maand is er spreekuur van 
19.00 tot 20.00.De spreekuren worden 
gehouden in het Stadsdeelhuis aan de 
Oranje-Vrijstaatlpein 2 (Borneozaal) 

 
 
 

 

Laatste nieuws  
 

Conclusies  van Dijsselbloem op de doorrekening van de 
Verkiezingsprogramma’s door  het  Centraal Planbureau  
 
1. De lasten schuiven van burgers naar grote bedrijven en van   
inkomen naar vermogen, behalve bij  de VVD en het CDA 
 

2. De koopkracht stijgt voor alle categorieën (werkenden, 
uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden) behalve bij de VVD, 
het CDA en de SGP waar minima en ouderen de rekening betalen. 
 
3. De werkgelegenheid verbetert structureel bij alle partijen behalve 
bij SP, SGP en het CDA 
. 
4. Iedereen trekt meer geld uit voor internationale samenwerking, behalve de VVD en voor Defensie, 
behalve de SP en DENK. 
 
5. Veel partijen verminderen het voordeel voor werkgevers om flex in plaats van vast in te huren, behalve het 
CDA en de SP (dat laatste geloofde ik eerst ook niet, maar het staat er echt op pagina 50) 
. 
6. De ongelijkheid neemt helaas bij alle partijen (incl. D66) toe behalve bij PvdA, GL en SP. 
 

 

Eén ding is duidelijk: de PvdA heeft de goede positie in al deze trends.  

mailto:ombudsteam@postlijst.nl
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Asscher in Nieuwe Revue 

Wat vind je ervan dat Angela Merkel de 

grenzen van Duitsland heeft opengezet? 

‘Als je ziet hoe er in Aleppo kinderen 

onder puinhopen liggen, dan zegt je 

menselijke instinct dat je moet helpen. 

Maar daar zijn grenzen aan en het kan 

niet onbeperkt. Geen beschaving kan 

bestaan zonder grenzen. We hebben er 

baat bij dat we geen grens met 

bijvoorbeeld België hebben, maar dan 

moet je dus de buitengrenzen van 

Europa beschermen. Daarom is het een 

drama dat met behulp van 

mensensmokkelaars er zoveel 

vluchtelingen door Europa zijn gaan 

wandelen.’ 

 

Asscher in Nieuwe Revue 

Er komen niet alleen Syriërs naar Europa, maar ook  gelukzoekers 

uit Afrika bijvoorbeeld. Waarom worden die nog steeds 

asielzoekers genoemd? 

‘Zo moeten we ze ook niet noemen. De Afrikanen die zich hier door de 

mazen van de tolerantie hebben binnen gewerkt en zich misdragen of 

crimineel zijn, verpesten het voor de Syrische gezinnen die echt asiel 

nodig hebben. Dat zijn gewoon criminelen. Nederlanders bieden massaal 

hulp aan mensen die in Syrië zijn gebombardeerd door Assad. Dat zit 

ook in ons DNA. Dan moeten we wel zorgen dat die lui die daar misbruik 

van maken er weer uitgaan. Die moeten gewoon terug naar het land van 

herkomst. Dat kan dus niet zonder controle. Maar Nederland moet 

gewoon z’n steentje bijdragen aan hulp voor die mensen die echt 

gebombardeerd worden. We moeten ook regelen dat ze goed worden 

verdeeld over heel Europa. Dus alle Europese landen zullen ook moeten 

meewerken. ’ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


