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Zondag 25 juni van 14 tot 17 uur    (Inloop vanaf 13 uur) 

Roeicentrum Berlagebrug, Weesperzijde 1094 

Bij de Berlage brug gaat een trap naar beneden. Moeilijk ter been? Er is een lift. 

                                                    Speciale gasten 

De kandidaat lijstrekkers voor Amsterdam 

                            Roeland Rengelink 

                            Marjolein Moorman 

                            Jeroen van Berkel 

Redactie: Rob Horseling, Jan Sluiter 
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o Marjolein Moorman 

o Jeroen van Berkel 

o Roeland Rengeling 

 Algemene beschouwingen 2017, gemeenteraad, 

Marjolein Moorman 

 

 

 

 
 
 

 Afschaffing Stadsdelen stelsel, Marjolein 
Moorman 

 Van de voorzitter, Simon Deurloo 

 Uit de fractie, Rebekka Tselms 

 Roost in een nieuw jasje, Rob Horseling 

 Is er nog leven na 15 maart, Jan Sluiter 

 Het ombudsteam 

 

https://amsterdam.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/460/2017/05/DSCF6340-kopie.jpg
https://amsterdam.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/460/2017/05/DSCF6357-2.jpg
http://www.pvdaamsterdam.nl/oost
http://roelandrengelink.nl/
https://www.marjoleinmoorman.nl/
http://jeroenvanberkel.nl/
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Zondag 25 juni van 14 tot 17 uur 

(Inloop vanaf 13 uur) 
 

PvdA Zomerfestival 

Roeicentrum Berlagebrug, Weesperzijde 1094 
(In de oksel van de brug aan de oostkant, er gaat een trap naar beneden.  

Moeilijk ter been? Er is een lift.) 

Speciale gasten: 

De kandidaat lijstrekkers voor Amsterdam: 

 Roeland Rengelink 

 Marjolein Moorman 

 Jeroen van Berkel 
en 

 Adnan Tekin 

 Ahmed Marcouch 

 En nog andere bekende partijgenoten 
 

Stel jouw vragen!  

Dit is geen vergadering met een vast thema. We proberen ieder lid of belangstellende de 
gelegenheid te geven om zijn of haar vraag te kunnen stellen. Dat kun je persoonlijk doen 
door bij een gast aan tafel te schuiven maar vooral ook online via de PvdApp. 

Wil je erbij zijn de 25e? Meld je dan aan in de PvdApp voor de groep Zomerfestival 2017: 
https://www.pvdapp.nl/groepen/13/zomerfestival-2017 

Heb je nog geen PvdApp account? Stuur dan voor zaterdag 24 juni een email naar 
secretaris@pvdapp.nl. Heb je geen email? Bel 020-7786925 

Op de PvdApp staan voorafgaande aan de 25e al een aantal vragen en kun je ook zelf vragen 
formuleren voor de gasten. 

Het wordt een afwisselend programma 

Er zijn ruimtes buiten en binnen. We hebben een kleine informatiemarkt. Voor een hapje en 
een drankje wordt gezorgd. Er is kinderopvang. We sluiten de dag af met een dansje. 

Speciaal voor Oost 
We zetten deze dag oude en nieuwe leden van de Afdeling in het zonnetje. We reiken 
spelden uit aan wie 25, 50 of zelfs 65 jaar lid en aan leden die nog geen jaar lid zijn.   

http://roelandrengelink.nl/
https://www.marjoleinmoorman.nl/
http://jeroenvanberkel.nl/
https://www.pvdapp.nl/groepen/13/zomerfestival-2017
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Lijsttrekkers 
verkiezing 

In juni 2017 kiezen de leden van PvdA 
Amsterdam de lijsttrekker voor de 
gemeenteraads- verkiezingen van 2018.  

In de maand juni gaan de drie kandidaten in 
gesprek met Amsterdammers, partij leden 
en met elkaar over onderwerpen die voor 
de toekomst van de stad belangrijk zijn.  

Tussen 19 en 28 juni mogen de duizenden PvdA-leden in 
Amsterdam hun stem uitbrengen.  

Op vrijdagmiddag 30 juni wordt de uitslag bekend gemaakt. 
 

Er zijn drie kandidaat lijsttrekkers 

Op hun persoonlijke websites vind je allerlei informatie over hun achtergrond, plannen, ideeën en 
activiteiten: 

 Jeroen van Berkel :       jeroenvanberkel.nl   

 Marjolein Moorman:      marjoleinmoorman.nl  

  Roeland Rengelink:     roelandrengelink.nl   

 
Raadpleeg voor meer informatie over deze verkiezingen www.pvdaamsterdam.nl 

 
 

Zondagmiddag 25 juni, slotdebat en zomerfestival 
De campagneperiode van de lijsttrekkersverkiezing wordt afgesloten met een middag in Oost, waar 
twijfelaars nog in gesprek kunnen met de kandidaten en we vooruitkijken naar de campagne richting 
2018. Ook ruimte voor PvdA-groepen om zich te presenteren en prominente partijgenoten. Het wordt 
ook een gezellige middag. (zie aankondiging op de pagina’s 1 en 2. ) 
 

Hoe kun je stemmen? 

Leden van PvdA Amsterdam ontvangen een stembiljet om hun stem uit te kunnen brengen. 
 

Is jouw mailadres bekend bij de ledenadministratie (check op mijn.pvda.nl)? Dan ontvang je een 
digitaal stembiljet per e-mail.  
 

Een papieren biljet wordt per post verzonden aan de mensen van wie geen mailadres bekend is. 
 

Alleen bestaande leden kunnen stemmen.  
 

Uiteraard kun je wel lid worden om in de toekomst als lid mee te kunnen doen. Vragen? Stel ze 
aan bestuur.amsterdam@pvda.nl. 
 

De Uitslag 

Op vrijdagmiddag 30 juni om klokslag 17 uur maken we de uitslag bekend, tijdens een bijeenkomst 
in Museum ’t Kromhout (Kruithuisstraat 25). Iedereen is welkom om er bij te zijn!   

http://www.jeroenvanberkel.nl/
http://www.marjoleinmoorman.nl/
http://www.roelandrengelink.nl/
http://mijn.pvda.nl/
https://www.pvda.nl/word-lid/
mailto:bestuur.amsterdam@pvda.nl
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Kandidaat lijsttrekker Marjolein Moorman 
Marjolein Moorman is fractievoorzitter  
van de PvdA fractie in de Amsterdamse gemeenteraad. 

 

Marjolein: “Het huidige liberale college 
past niet goed op onze stad. Onze stad 
verdient beter.” 

 

Dit zijn mijn plannen 

Een gemengde stad 

 Een stop op de verkoop van sociale 
huurwoningen. Het aantal betaalbare 
huizen in de stad is historisch laag en 
blijft afnemen, steeds sneller..  

 Veel meer nieuwbouw van sociale en 
middenhuurwoningen  

 Een Amsterdamwet die onze huurmarkt 
beschermt.  

 Middenhuur behouden voor altijd.  

 Een wijkaanpak nieuwe stijl: opkappen 
van woningen, straten, pleinen, en 
speelplaatsen  

 Investeren in energiezuinige 
corporatiewoningen. 

 

Gelijke kansen 
Bestrijden van kansenongelijkheid en tweedeling  is de kernopdracht van de sociaal-democratie.  

 Investeren in onderwijs, vooral waar dit het hardst nodig is.  

 Bestrijden van het enorm stijgende  lerarentekort. Bijvoorbeeld door het vergoeden van 
reiskosten, het bieden van parkeervergunningen en door betere arbeidsvoorwaarden. 

 Achterstand voorkomen en kansen blijven bieden, o.a. door middel van voorscholen, bestrijden 
van taalachterstanden en opvoedingsondersteuning, volwassenenonderwijs, omscholing en 
stapelmogelijkheden in het onderwijs. 

 Brede schoolgemeenschappen en brugklassen, zodat kinderen gemakkelijk kunnen doorstromen 

 Bestrijden van segregatie in het onderwijs omdat we de rijkdom van diversiteit aan het verliezen 
zijn in het Amsterdamse onderwijs. Geef elk kind een kans en gun ze een gemengde klas. 

Amsterdam is er voor de Amsterdammers 

 De meeste Amsterdammers profiteren helemaal niet van het succes  van hun stad. Amsterdam 
mag geen  verdienmodel voor ondernemers worden. 
 

 Vakantieverhuur moet aan banden worden gelegd. Huizen zijn om in te wonen.  
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 Waakzaamheid bij het aantrekken van bedrijven, zodat de groeiende Amsterdamse economie 
iedereen ten goede komt.  

 Goede en eerlijke banen binnen de toerisme-industrie. Alleen vergunningen bij goed 
werkgeverschap en een sociaal personeelsbeleid.. 

 De touringcars moeten  het centrum uit. Het toerisme moet actief  gereguleerd worden i.v.m. de 
leefbaarheid voor de inwoners van Amsterdam  

De PvdA is een open, toekomstgerichte idealistische partij voor alle  Amsterdammers  
De PvdA was te veel een bureaucratische machts- en bestuurderspartij geworden. Dat is afgestraft. 
Marjolein Moorman ziet de PvdA als een open, idealistische beweging die zich zelfverzekerd met lef 
en liefde inzet voor gelijke kansen, eerlijk delen en een rechtvaardige samenleving. Niet behoud- 
zuchtig maar gedreven door durf, creativiteit en nieuwsgierigheid en gericht op de toekomst. 

Een sterke, aantrekkelijke PvdA is nodig om die idealen te verwezenlijken en ervoor te zorgen dat 
mensen zich bij ons thuis voelen. 

Bovenstaande is een korte samenvatting van wat Marjolein voorstaat. Wil je meer weten over haar en 
haar ideeën mail dan naar metlefenliefde@gmail.com  

of kijk op  https://amsterdam.pvda.nl/lijsttrekkersverkiezing/ 
 

 

Kandidaat Lijsttrekker Jeroen van Berkel  
Jeroen van Berkel is  lid van het dagelijks bestuur  
van het Stadsdeel West  

Dit zijn mijn plannen 

Jeroen: “Het moet anders in Amsterdam. 
Radicaal anders. 

Amsterdammers moeten weer grip krijgen 
op hun eigen stad.  

Het gaat zo goed dat Amsterdammers de grip 
op de eigen stad dreigen kwijt te rakken. Dat 
gaan wij veranderen door het  radicaal anders 
te doen. Er is veel geprobeerd de afgelopen 
Jaren maar zonder succes. Daarom kies ik 
voor duidelijke, sterke en  radicale andere 
plannen. 

De woningbouw 
Er is lang gesproken met  woningcorporaties 
over het gebrek aan woningen en de hoogte 
van de huren.  Zonder succes. Daar stoppen 
we mee. De sociale huurwoningen die nu als 
warme broodjes  verkocht worden gaan we als 
gemeente zelf opkopen en vervolgens verhuren voor een lage sociale huur. Zo blijft de stad gemengd, 
hebben woningcorporaties geld om huizen te bouwen en hebben we als Amsterdammers en als 
gemeente grip op de stad. 

Buurtplannen: Amsterdammers zelf aan het roer 
PvdA’ers  zijn ontzettend goed in het bedenken van wat er mis is in de stad en wat er waar moet 
gebeuren. Sociaal isolement, eenzaamheid, veiligheid, zorg, we kennen de thema’s allemaal. Maar we 
vergeten hierbij altijd om, aan de Amsterdammers zelf te vragen wat hij/zij daarvan vindt. Dat gaan we 
anders doen: radicaal anders.  

mailto:metlefenliefde@gmail.com
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We gaan Amsterdammers zelf vragen wat er in hun buurt moeten gebeuren.  Ons verkiezings- 
programma wordt dan ook het dikste verkiezingsprogramma van heel Amsterdam, want wij gaan in 
alle 97 buurten vragen hoe de Amsterdammers dit samen met ons willen doen. Er komen en  97 
buurtplannen en die vormen het leeuwendeel van ons verkiezingsprogramma. 

Als buurten een extra wijkagent willen, dan krijgen ze een extra wijkagent en als Den Haag die niet 
betaalt, dan betalen wij die zelf. Als buurten een wijkrestaurant nodig hebben waar buurtbewoners in 
een sociaal isolement samen kunnen eten, dan zorgen we voor een buurtrestaurant,  als wijken een 
goed verlichte tunnel nodig hebben, zodat mensen veilig thuis kunnen komen, dan zorgen we voor 
een goed verlichte tunnel, enz, enz… Zo krijgen we grip op Amsterdam.  

Duurzaamheid.  
De welgestelede Amsterdammers profiteren het meest  van de subsidies op duurzaamheid: de 
elektrische (lease) autobezitters,  mensen die zonnepanelen  op hun huis plaatsen. Dat is goed, want 
het helpt het milieu vooruit, maar het kan ook anders, radicaal anders. Wij gaan alle platte daken van 
nieuw west, noord en Zuidoost vol leggen met zonnepanelen. Te beginnen in de buurten waar het 
aandeel sociale huur het grootst is.  

We financieren deze zonnepanelen als gemeente zelf. De opbrengsten gaan naar een verlaging van 
de servicekosten van de huishoudens op wiens daken de zonnepanelen liggen. Zo maken we de stad 
en groener en socialer. 

Amsterdam  is op weg naar de top maar heeft ook recht op een topbestuur. Voorbij met de halfzachte 
maatregelen, voorbij met het overleveren van onze stad aan toeristenstromen, buitenlandse 
deelbedrijven.  Een radicaal andere koers en bestuurders is  nodig. 

Bovenstaande is een korte samenvatting van wat Jeroen van Berkel voorstaat. Wil je meer 

weten over Jeroen van Berkel raadpleeg https://amsterdam.pvda.nl/lijsttrekkersverkiezing/ 

 

Kandidaat lijsttrekker Roeland Rengeling  

Roeland Rengeling is lid van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum 

Roeland: “Ik geloof in een politiek die verschillen 
overbrugt,  Ik zoek het compromis maar ga pijnlijke 
keuzes niet uit de weg” 

 

Dit zijn mijn plannen 
 
Een stad die je de kans geeft het beste uit jezelf te halen. 
Waar het onderwijs talent ontplooit, achterstanden overbrugt 
en alle kinderen een goede start geeft. Waar je een plek 
kunt vinden om te wonen en te werken. Waar 
volwassenenonderwijs je helpt om je staande te houden in 
een razendsnel veranderende wereld. Waar je creativiteit de 
ruimte krijgt en je makkelijk je eigen bedrijf kunt beginnen. 
Waar je als nieuwkomer verwelkomd en op weg geholpen 
wordt. Een stad, kortom, die iedereen de kans geeft om mee 
te delen in het succes. 
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Strijden voor een ongedeelde stad 
Tweedeling heeft een kleur gekregen en daar wil ik me niet bij neerleggen. Een gemengde stad is ook 
een diverse, kleurrijke, multiculturele stad. Veel Amsterdammers merken dat ze te pas en te onpas 
worden beoordeeld op hun afkomst of geloof. Het is voor Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 
Amsterdammers moeilijker om een goede school of een fatsoenlijke baan te vinden.  

Een ongedeelde zorgt voor voldoende betaalbare woningen. Als de onderwijzers, verpleegkundigen 
en politiemensen belangrijkste mensen  zijn voor onze stad zijn dan moeten ze er ook kunnen wonen.  

Diverse economie 
Een veelzijdige economie kan zich makkelijker aanpassen aan veranderingen. Veelzijdig betekent ook 
andere vormen van ondernemerschap, zoals: coöperaties, sociale firma’s en not-for-profits. Geef 
ondernemers de ruimte als het kan, maar leg de markt aan banden als het moet.  

Lerende stad 
Een lerende stad versterkt het aanpassingsvermogen van mensen. Goed onderwijs is daarbij 
onontbeerlijk. Basis- en voortgezet onderwijs dat verschillen overbrugt en talenten tot bloei laat komen 
en beroepsonderwijs dat iedere jongere een goede start geeft. Bij het volwassenenonderwijs is er een 
wereld te winnen.  

Duurzaamheid 
Anticiperen op de toekomst betekent ook dat we nu echt moeten gaan investeren in een duurzame 
stad.. Een duurzame stad is een schone en gezonde stad. Steeds weer blijkt de gezondheidsschade 
van vuile lucht en lawaaioverlast groter dan eerder gedacht. De schade blijkt bovendien het grootst 
voor kwetsbare groepen en is ook niet eerlijk over de stad verdeeld 

Veiligheid 
Onveiligheid is net zo oneerlijk verdeeld als armoede en alleen daarom al mag de PvdA dit onderwerp 
niet negeren. Crimineel (of radicaal) wordt je niet van de ene op de andere dag. Armoede, gebrek aan 
perspectief, disfunctionerende families, verkeerde vrienden, schooluitval, verslaving, depressie en 
verstandelijke beperking kunnen allemaal bijdragen aan het langzaam afglijden. Goede zorg kan dat 
proces  doorbreken. Pas als dat niet lukt mag, nee, moet je streng en rechtvaardig 

Het Amsterdam waarvan ik droom bestaat nog niet, niet voor iedereen. Daarom heb ik mij kandidaat 
gesteld om lijsttrekker te worden van de PvdA in Amsterdam.  

Bovenstaande is een korte samenvatting van wat Roeland Rengeling voorstaat. Wil je meer 

weten over Roeland Rengeling raadpleeg www. amsterdam.pvda.nl/lijsttrekkersverkiezing/ 

 

  

http://roelandrengelink.nl/strijden-voor-een-ongedeelde-stad/
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Amsterdam 

De Gemeenteraad 

De Algemene beschouwingen 2017  
Marjolein Moorman, fractievoorzitter PvdA  

Amsterdam  heeft zich onder dit college heel eenzijdig vooral  gericht op de economische 
voorspoed van de stad .  Het ging alleen om de cijfertjes, niet om de uitwerking die dit alles 
heeft op de inwoners van Amsterdam. De huizenprijzen zijn gestegen, de drukte neemt toe, 
de stad wordt steeds viezer. Er is geen oog voor het feit dat het succes van de stad aan 
steeds minder mensen toekomt en dan ook nog ongelijk wordt verdeeld. 

Hoe moeten we de daden van dit liberale college nou beoordelen? Is het hun schuld dat de 
stad zo verandert? Dat we steeds meer worden geconfronteerd met de keerzijde van het 
succes van de stad? 

Natuurlijk, de PvdA  heeft de stad in het verleden aantrekkelijker gemaakt, musea 
opgeknapt, gebouwd aan Amsterdam, waardoor de stad nu zo populair is. Maar besturen is 
bijsturen. Als je het mis ziet gaan, moet je ingrijpen. Moet je het schip een andere kant op 
sturen. Iets doen!  

En het gaat mis, dit college grossiert in slechte deals. 

 Een AirBnB deal die boterzacht is en inmiddels gelukkig wordt vervangen door een 
meldplicht. 

 Een deal over het  Bestuurlijk Stelsel waar niemand gelukkig van wordt, waarmee een 
soort nepdemocratie in de stad wordt geïntroduceerd 

 Een drukteconvenant waar niemand zich aan houdt, terwijl de touringcars rustig de stad 
in blijven tuffen. 

 Een dubieuze  Erfpacht-deal  waar het laatste woord echt nog niet over is gesproken.  

 Tot een echt geslaagde gezamenlijke aanpak lijkt het maar niet te komen. Of het nou 
gaat om de aanpak van drukte, van de problemen op de woningmarkt, het lerarentekort 
dat razendsnel oploopt of de toenemende segregatie in het onderwijs. 

Laten we eens dromen  

 Stel je voor dat we niet die duizenden sociale huurwoningen hadden verkocht en de 
huurmarkt wel hadden beteugeld. Dan hadden we misschien gewoon woningen voor 
leraren . 

 Stel je voor dat we hadden geblokkeerd  dat woningen door beleggers, of rijke Russen en 
Arabieren worden opgekocht.  
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 Stel dat we  foute vastgoedtransacties 

hadden aangepakt. 

 Stel je voor dat we niet hadden 
beknibbeld op de wijkaanpak maar al 
die wachtende wijken al lang hadden 
opgeknapt, zodat niet alleen het 
centrum, maar heel Amsterdam 
profiteerde van het geld dat Amsterdam 
verdient. 

 Stel dat touringcars echt niet meer het 
centrum in zouden mogen rijden. 

 Stel dat we bijvoorbeeld kluswoningen 
voor statushouders hadden 
gerealiseerd .  Dan hadden ze een huis 
en werk. 

 Stel dat we niet hadden bezuinigd op de 
gemeentereinigers, en hen in vaste 
dienst hadden genomen.  

 Stel je dat we veel eerder begonnen waren aan het bestrijden van het lerarentekort, dan  

 stevenden we nu niet af op een drama voor de Amsterdamse onderwijskwaliteit. 
 

Wat waren en zijn onze dromen? 

 Wij zouden veel meer bouwen aan de stad onder leiding van een echte 
stadsbouwmeester: volgens de traditie van de stad, mooi en betaalbaar.  

 Wij zouden hebben geregeld dat woningen voor middenhuur ook echt altijd middenhuur 
zouden blijven, want ook over 25, 50, 100 jaar wil je dat er een middenklasse kan wonen 
in Amsterdam. 

 Wij zouden er voor zorgen dat je ook een koopwoning kan kopen als je niet een enorme 
zak met geld  kan besteden. 

 Wij zouden niet een schuld aflossen waar je geld op toe krijgt als je het leent, maar we 
zouden dat geld veel zinniger besteden, bijvoorbeeld door scholen met veel 
achterstandsleerlingen extra middelen te geven voor handen in de klas, zodat alle 
Amsterdamse kinderen een goede kans krijgen in het Amsterdamse onderwijs en 
segregatie wordt bestreden.  

 Wij  zouden ons ervoor inzetten dat je in de Amsterdamse klas en in een docentenkamer 
altijd jezelf kan zijn en niet je seksuele geaardheid hoeft te verstoppen.  

 En tot slot zouden we armoedegeld niet uitruilen tegen een slechte erfpachtdeal. Want 
we zouden sowieso een eerlijker en toekomstbestendiger erfpachtdeal hebben gemaakt 
en tevens een hoger bedrag  gereserveerd om structureel armoede tegen te gaan. 

 

Misschien blijft dit alles nu nog even bij dromen. Maar ik heb ook geleerd in de oppositie dat 
je je dromen altijd moet blijven uitspreken. Want soms komen ze ineens uit, al duurt het vaak 
een tijdje. En, heel bijzonder, soms staat er een andere naam op jouw dromen. 

Maar ik heb hoop want ik zie positieve ontwikkelingen. De lijsttrekkersverkiezing van D66 
heeft laten zien dat de partij het inmiddels ook wel genoeg vindt met dat als maar opschuiven 
naar rechts. Er is een drang om weer  socialer te worden 

Nog 287 dagen komt er aan dit slecht functionerende  college een einde.  En als het aan mij 
ligt gaan we ons dan weer bekommeren om een stad die er voor iedereen behoort te zijn.  

Dat is mijn belofte aan de Amsterdammer. Dat is mijn belofte aan de burgemeester.  

Marjolein Moorman, fractievoorzitter (Bewerkte samenvatting: red)  



ROOST JUNI 2017                                                                                                               pagina     10 
 

D66 werkt mee aan het kapotmaken van de lokale 
democratie 
|Reactie van Marjolein Moorman op het afschaffen op 16 februari , 2017 
van de lokale democratie in Amsterdam: ' 

 
 
D66 is na 50 jaar blijkbaar vergeten waar zij ooit voor is opgericht.' 

 In oktober speelde ik in Frascati in ‘Een krankzinnig avontuur’, een stuk geschreven ter 

viering van de 50e verjaardag van D66. Ik speelde Jo van der Hoeven, oud-rector magnificus 
van de UvA en oud-fractievoorzitter van de PvdA. Ik heb hem nooit gekend, maar afgaande 
op de teksten die ik uitsprak, kan ik me voorstellen dat hij in het verleden niet heeft 
bijgedragen aan de liefde van D66 voor de PvdA. De Amsterdamse D66-wethouder Kajsa 
Ollongren speelde Hans van Mierlo. Dat waren mooiere teksten. 
  
Uiteraard ging het hele stuk over de gewenste bestuurlijke vernieuwing die aan de basis lag 
van de oprichting van D66. Helder verwoord in het vorig jaar verschenen boek over 50 jaar 
D66: “D66 is mede opgericht om via democratisering verzet te organiseren over de 
gevestigde orde. Om de onmachtige - de eerder genoemde waarschuwers - een stem te 
geven en zo invloed op overheidsbeleid uit te oefenen. Geen macht zonder tegenmacht. 
Zorgen voor voldoendechecks and balances in de democratie” (uit Redelijk Radicaal, vijftig 
jaar D66, p. 41).  
  
Tot zover de boeken en de toneelstukken. Nu de werkelijkheid. 

Nu D66 zelf aan de macht is in Amsterdam, besluit zij al binnen drie jaar de tegenmacht 
fundamenteel te verzwakken. Gisteren drukte de partij samen met coalitiepartners VVD een 
SP een nieuw bestuurlijk stelsel er doorheen waarin: 
  
1. Gekozen bestuurders worden vervangen door superambtenaren van het college. 
2.  Volksvertegenwoordigers worden vervangen door een totaal versnipperd geheel aan   

adviseurs zonder enige bevoegdheid of zeggenschap 
3.  Amsterdammers voor de gek worden gehouden met fopspeendemocratie, omdat ze 

in 22 gebieden geacht worden te stemmen op mensen die vervolgens helemaal niets 
te zeggen krijgen. 

 
Kortom, een voorstel waarbij vooral veel meer macht komt te liggen bij het college en 
tegen-macht verdwijnt. Een voorstel dat zijn neus ophaalt voor de mening van 
Amsterdammers, waarmee de lokale democratie kapot wordt gemaakt. 
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En de vraag is: Waarom?  

Die vraag richt zich niet zozeer op VVD en SP. Hun agenda is duidelijk. Zij hebben weinig op 
met lokale democratie. Hun agenda is verelendung, maak het stelsel zo slecht, dat we er 
vanzelf vanaf willen. Hoogstwaarschijnlijk krijgen ze ook nog hun zin. Na 2022 durft 
misschien niemand meer zich nog aan een nieuw stelsel te wagen.  
Missie bereikt: Stadsdelen kapot. 

Maar waarom gaat D66 hierin mee? 

Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. En tot maandag kon ik het me ook echt niet 
voorstellen. Want waarom zouden ze dat doen?  
  
Het staat niet in het coalitieakkoord, ook niet in het geüpdatete coalitieakkoord. Er is geen 
nieuwe wet zoals in 2013. Er is een hoop weerstand in de achterban. Het staat haaks op de 
partijbeginselen. Het staat haaks op de D in de partijnaam. Experts maakten gehakt van de 
voorstellen. Er lijkt niets voor teruggegeven te worden. En er is genoeg draagvlak voor lokale 
democratie in Amsterdam, want D66, GroenLinks en PvdA vertegenwoordigen samen 30 
van de 45 raadszetels. 
  
Daarom onderhandelden GroenLinks en PvdA afgelopen tijd met D66 voor een beter 
resultaat. Maar uiteindelijk bleek dit alleen maar verspilde moeite. Het voorstel werd er vrijwel 
ongewijzigd doorheen gedrukt in een bizarre raadsvergadering waarin ook alle 3 
coalitiepartijen aangaven eigenlijk niet gelukkig te zijn met dit voorstel. De PvdA vond 
daarom (net als de voltallige oppositie) dat we beter helemaal met dit systeem kunnen 
stoppen. Laten we dan op een andere manier werk maken van lokale democratie.   
  
Want nu is het treurige resultaat dat Amsterdammers opgescheept zitten met een 
waardeloos stelsel,  

 waarmee de Amsterdammer voor de gek wordt gehouden,  

 wat niet is besproken met Amsterdammers,  

 wat is afgebrand door experts,  

 waar juridische vraagtekens bij te stellen zijn, waardoor politiek cynisme wordt gevoed 

 wat geen enkel draagvlak heeft  

 en waar de volledige oppositie tegen heeft gestemd. 
 
Zo zou politiek niet moeten zijn. Juist in deze tijd zouden wij moeten laten zien dat het 
anders kan. Maar D66 is na 50 jaar blijkbaar vergeten waar zij ooit voor is opgericht.  
D’66 heeft nu de macht met kroonprins Jan Paternotte als fractievoorzitter. Maar nu 
verkwanselt de kroonprins de kroonjuwelen van zijn partij. Je zou er cynisch van worden. 
  
Laat ik daarom, voor een sprankje hoop, Hans van Mierlo citeren die in 1966 zei: 
“Ik vind het wel het opwindendste avontuur dat ik ooit beleefd heb. Politiek, daar wil ik iets 
eerlijks en opens van maken. In ons land wordt politiek geassocieerd met alles wat lelijk is. 
Politiek stinkt voor de gewone mens. Dat krijg je ook met al dat gedraai en dat gewichtig 
doen met geheimpjes.” 
  
Dit is waarom Van Mierlo één van mijn politieke helden is. Ik hoop dat hij D66 blijft inspireren  
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Stadsdeel oost 

Uit de afdeling 

 

Van de voorzitter 
Simon Deurloo, voorzitter 

Parijs en Londen, lessen in de democratie 

Het was de beste der tijden, het was de slechtste der tijden, 
het was de eeuw van wijsheid, het was de eeuw van dwaasheid, 
het was het tijdvak van het geloof, het was het tijdvak van ongeloof 
 

Zo begint A Tale of Two Cities (Nederlands: In Londen en Parijs) van Charles Dickens. Een 
verhaal over de Franse Revolutie en de sociale patronen die daar aan ten grondslag liggen 
die ook in het London van die tijd gevonden werden. 

In zowel Parijs als London vinden ook nu weer revolutionaire gebeurtenissen plaats. In Parijs 
verovert Macron zowel het Presidentschap als de Assemblee met een partij die anderhalf 
jaar geleden nog niet bestond. In London zien we de macht van de Conservatieven, die een 
maand geleden nog oppermachtig leken, voor onze ogen afbladderen, onder andere door 
een rampzalige Brexitstrategie en een herboren Labour. 

Wat we kunnen leren van Parijs en London is dat er geen zekerheden zijn in een democratie 
en dat de veranderingen heel snel kunnen gaan. Oude vormen en gedachten schieten tekort. 
Parlementen verliezen hun natuurlijk gezag maar ook directe democratie in de vorm van een 
referendum lijkt geen oplossing.  Waarvoor stemde de mensen nu bij Brexit of ons Oekraïne 
referendum? 

Onze goede oude Partij van de Arbeid heeft het ook niet makkelijk. Toch denk ik dat we in 
zekere zin verder zijn dan Parijs of London. We maken van de nood een deugd. 

Door radicaal te kiezen voor ledendemocratie en een permanente dialoog aan te gaan 
met de samenleving kunnen we naar mijn idee een oplossing leveren voor de 
uitdagingen van de democratie.  
 

Uiteraard lopen we in Oost voorop. De PvdApp wordt in augustus uitgerold naar alle leden. 
En aanstaande zondag kunnen we op ons zomerfestival alvast los gaan door te proberen 
iedereen een stem te geven in de dialoog met de lijsttrekkerskandidaten en onze gasten.  
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Uit de fractie 
 

Nieuws uit de bestuurscommissie 
Rebekka Tselms, bestuurscommissie Oost 

Het wordt in de Bestuurscommissie steeds duidelijker merkbaar dat de 

Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn. De agenda droogt op en er wordt steeds 

minder vaak gevraagd om adviezen over beleidsplannen van het College. In de vrijgekomen 

tijd kunnen wij nu daarom meer eigen initiatieven ontplooien.  

Allereerst zijn wij druk bezig met verschillende Participatieve Experimenten. Dit zijn 

projecten waarbij we bewoners en ondernemers op nieuwe manieren betrekken bij de 

besluitvorming in hun buurt. Zo zijn we bijvoorbeeld met verschillende belanghebbenden 

bezig om via de “concensus-methode” tot een oplossing te komen voor de combinatie van 

sport en natuur in het Diemerpark. Een ander project waar veel bewoners en ondernemers 

bij aangehaakt zijn is de inrichting rond het winkelcentrum Brazilië in het Oostelijk 

Havengebied.  

Naast deze experimenten houden wij natuurlijk altijd onze ogen open voor knelpunten in de 

verschillende buurten van Oost en kaarten wij deze aan bij de Centrale stad. Zo heeft de 

PvdA-fractie het initiatief genomen om de situatie met de OV verbinding op IJburg onder 

de aandacht te brengen. Op het traject van tramlijn 26 komen geregeld storingen voor, die 

leiden tot aanzienlijke vertragingen of langdurige uitval van de verbinding. Omdat deze 

tramlijn voor een groot deel van IJburg de enige verbinding richting de stad is zorgen deze 

verstoringen ervoor dat bewoners geen kant meer op kunnen. Kortom, de OV-verbinding van 

IJburg is te kwetsbaar.  

Daarom hebben wij de centrale stad gevraagd om op korte termijn deze situatie te 

verbeteren. Ofwel door het omleiden of verlengen van bestaande bus- of tramlijnen, ofwel 

door de introductie van een nieuwe verbinding. Zeker met het oog op de bouw van nieuwe 

wijken, zoals de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland is een zekerdere OV verbinding 

essentieel. 

Onze fractie is altijd geïnteresseerd in knelpunten die onze leden ondervinden in hun wijk. 

Wij stellen het daarom erg op prijs als jullie ons hiervan op de hoogte willen brengen!   
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Na de verkiezingen van 15 maart 
Thijs Reuten, dagelijks bestuur stadsdeel Oost 

 

9 Kamerzetels.  

Heel af en toe in een onbewaakt ogenblik 

denk ik nog wel eens  dat het niet klopt. 

Vooral als je ergens een rijtje ziet met 

fracties van groot naar klein of als er weer 

iemand zetels optelt voor een 

regeringscombinatie. Maar het is een feit, 

we zijn een kleine partij in de Tweede 

Kamer. Met een beetje fantasie een kleine 

middelgrote partij, maar dat is het dan ook 

wel. 

Ondanks alles trots op de resultaten 

van het kabinet 

De PvdA gaat mij net als u zeer aan het 

hart. Het was dan ook best even slikken 

kort na de verkiezingen. Was er echt zo 

weinig waardering voor het feit dat de 

PvdA middenin de crisis 

verantwoordelijkheid had genomen? 

Maakte het dan echt niet veel uit dat de 

PvdA volgens vriend en vijand de beste bewindslieden leverde? Hoe lang ik er ook over 

nadenk, ik ben nog steeds trots dat wij de klus hebben aangepakt in 2012. Het land staat er 

echt ontzettend goed voor nu en er is ruimte om ook daar waar de bezuinigingen - ook naar 

mijn mening - te hard hebben ingegrepen te repareren en te bouwen. En last but nog least 

om te zorgen dat iedereen nu weer gaat profiteren van het herstel en onze solide positie 

want dat is ondanks de goede cijfers nog niet het geval. Maar als je niet verder komt dan 9 

zetels heb je natuurlijk wel een flinke portie huiswerk. Er zijn de afgelopen jaren en zeker ook 

in de aanloop naar de campagne fouten gemaakt die wij ons moeten aanrekenen. Mijns 

inziens zijn ook wij teveel meegedaan in wat ik noem politieke marketing en slimmigheidjes 

verzinnen om een ander partij de loef af te steken. 

Hoe nu verder 

Hoe nu verder? Aanschuiven bij het 'motorblok' in geen geval als je het mij vraagt. Wie heeft 

dat verzonnen? Een vreselijke term. 'Motorblok'. Wie wil er nou überhaupt aanschuiven bij 

een motorblok? Wat ben je dan? De achterbumper, de spiegeltjes, het reservewiel? Laatst 

werd in het Parool ook al gespeculeerd over het motorblok van de volgende coalitie in 

Amsterdam. Het zijn dit soort dingen waar ik een steeds grotere afkeer van begin te krijgen. 

Scorebord politiek, politieke marketing, strategietjes uitdenken voor een volgende verkiezing 

terwijl je nog bij de informateur aan tafel zit om te praten over hoe het land eigenlijk 

geregeerd moet worden. Eerst de ander een vlieg afvangen of de pas afsteken als norm, in 

plaats van samen met anderen in de eerste plaats doen waar je voor naar voren bent 

geschoven. Zorgen dat er besluiten worden genomen, dat het land fatsoenlijk bestuurd wordt 
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en ook te durven reflecteren op de 

rol van de overheid en af en toe te 

zeggen 'ik weet het ook niet 

meteen, maar laten we samen 

kijken welke oplossing de beste is'. 

Het gaat om de idealen   

Uiteindelijk gaat het om de ideeën, 

om de sociaal democratie en de 

bijbehorende visie op het land 

waarin we willen wonen. De partij 

is slechts een middel, een vehikel. 

Veel van onze idealen zijn 

(grotendeels) verwezenlijkt of er is 

een breed besef dat bepaalde 

basisvoorzieningen waar wij lang 

voor geknokt hebben nu eenmaal 

bij Nederland en bij een fatsoenlijke samenleving horen. En als andere partijen met met 

meer electoraal succes werken aan die rechtvaardige samenleving met kansen voor 

iedereen ongeacht waar je wieg stond - aan de idealen van de sociaal democratie dus - dan 

is dat ook prima. Toch? 

Toch weer aan de bak 

Er is evenwel geen andere sociaal democratische partij gekomen. Het is niet zo dat andere 

partijen in de volle breedte solidariteit, inclusiviteit, verdraagzaamheid  en gelijke kansen 

hebben overgenomen. Dus na een korte bezinning weer aan de bak! Vanuit de ideeën, 

geloofwaardig en eerlijk over twijfels en onze eigen zoektocht. Als een brede volksbeweging 

zoals Paul Depla adviseert. Op een manier die past bij deze tijd, maar zonder de marketing, 

de trucs en de strategietjes. Het verhaal moet het doen. Inclusief een zichtbaar en voelbaar 

andere houding van onszelf, van onze vertegenwoordigers. Als je dan niet verder komt dan 9 

zetels, hoef je jezelf niks te verwijten. Ben ervan overtuigd dat onze idealen nog altijd veel 

weerklank vinden, van waarde zijn. Niet omdat wij de enigen zijn die dat verhaal kunnen 

vertellen of omdat de sociaal democratie alleen bij de PvdA in goede handen is, maar omdat 

een solidaire en eerlijke samenleving uiteindelijk duurzame stabiliteit oplevert. 

 

De Roost in een nieuw jasje 
Rob Horseling, redactie 

Ongeveer negen jaar geleden bij de fusie van de stadsdelen Oost en Zeeburg  

schreef het bestuur van de nieuwe afdeling Oost een prijsvraag uit voor een nieuwe naam 

van de samengevoegde “krantjes”. Ons toenmalig afdeling lid Olof Wiegert (inmiddels 

verhuisd naar de afdeling Noord) won de prijsvraag met de naam ROOST (Rood Oost). Een 

redactieteam werd samengesteld en er zijn sindsdien heel wat Roosten geproduceerd. 

 

Lange tijd schommelde de papieren oplage rond de 900 stuks, qua kosten een grote uitgave 

voor de afdeling, reden waarom de penningmeester vroeg om de oplage vooral digitaal te 

verzenden.  
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Dat is zo enige jaren gedaan in de verhouding 600 digitaal en 300 op papier. 

Momenteel worden er nog 150 stuks op papier verzonden en de rest digitaal per E-mail. 

De ROOST verschijnt zo’n 3 à 4 keer per jaar  

 

Inmiddels zijn we enige besturen verder en ook 

de samenstelling van de redactie veranderde. 

Bestuur en redactie vroegen zich af wat er nog te 

verbeteren viel aan de ROOST. Nadeel van de 

weinig frequente verschijning is dat we , met 

uitzondering van bredere opiniërende artikelen, 

vaak “oud” nieuws leveren, terwijl we met de 

moderne digitale communicatie juist op ieder 

moment nieuws en  opinies zouden kunnen 

leveren. Dat heeft na veel overleg tussen 

redactie en afdelingsbestuur tot een nieuwe  

opzet van de ROOST geleid.  

 

In de eerste plaats wordt de inhoud voortaan 

gepresenteerd onder de hoofdjes  

1. Internationaal  

2  Landelijk, Vereniging PvdA ,  tweede 

kamer, fractie  

3.  Provinciaal, provinciale staten, 

waterschappen 

4.   Amsterdam, afdeling en gemeenteraad 

5.  Lokaal, afdeling en bestuurscommissie/dagelijks bestuur 

 

Dit vergroot de herkenbaarheid en maakt het kiezen wat wel en niet te lezen eenvoudiger. 

 

In de tweede plaats gaat de redactie de verschijning intensiveren  

 Actueel politiek nieuws wordt “vers van de pers” geleverd onder de titel van ROOST 

Actueel   

 Periodiek - misschien wat minder dan nu- gaan we nog steeds een samenvatting van 

nieuws en andere artikelen uitgeven. Deze uitgave lijkt op de oude ROOST en verschijnt 

ook onder de titel ROOST 

 

Deze twee nieuwe vormen , ROOST AKTUEEL en ROOST, vragen om een andere 

presentatie en bezorging! 

 De ROOST Actueel wordt met datum en nummer op onze PvdA Oost website geplaatst 

met gelijktijdig een E-mail bericht  daarover aan onze leden met een bij ons bekend E-

mailadres 

 De van ouds bekende ROOST wordt periodiek op papier aan de leden zonder E-

mailadres toegezonden, maar ook  digitaal op de website geplaatst met een E-

mailbericht naar de leden met bij ons bekend E-mailadres. 

 

Wij zijn als redactie benieuwd of deze wijzigingen tot betere informatievoorziening en 

leesplezier zullen leiden. Wij horen uw reactie graag. 
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Belangrijk bij deze wijzigingen is dat wij uw E-mailadres kennen, u kunt dat zelf in de 

ledenadministratie controleren en eventueel wijzigen. Log in met  uw lidmaatschapsnummer! 

(zonodig hier de URL van de ledenadministratie toevoegen) 

 

 

 

 

 

 

De kabinetsformatie 

De kabinetsformatie zit muurvast.  Het partijbelang 
overheerst. Er is angst voor het PvdA 
doemscenario: meedoen en negatief afgerekend 
worden. De VVD heeft daar nog het minste last van 
omdat de VVD-kiezer geen hoge eisen stelt.  
Zolang het redelijk goed gaat met de economie en 
de burger niet te zwaar wordt belast is de VVD-
kiezer al snel tevreden. Voor veel  - met name 
linkse partijen - ligt voor de kiezer de lat hoger. 
D’66 wil niet door pomp bij VVD en CDA; er moet 
een linkse partij bijkomen. 

De meningen verschillen of  de PvdA weer deel moet 
nemen aan een kabinet? Kan deelname aan een kabinet  bijdragen aan herstel of leidt dit tot 
een volgende slachting? 
 
Ik denk dat herstellen en herpositioneren  zowel  in de oppositie als in de regering kan.  
De keuze voor al dan niet deelnemen aan een regering heeft m.i. meer  te maken met 
zelfvertrouwen. Ben je gewond of voel je je sterk. 
 
Er zijn boksers die na een knock out versterkt en gedreven terugkeren in de ring. 
Er zijn ook boksers die daarna nooit meer willen boxen. 
Ik ken een zekere Piet van de Arkel. Hij was even van de wijs na zijn knock out maar vocht al 
snel gedreven terug als nooit te voren. Hij dwong daarmee een enorm respect af. 
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PvdA landelijk 

Is er nog leven na 15 maart? 
Jan Sluiter, redactie 

De enorme verkiezingsnederlaag op 15 maart 
2017 kwam natuurlijk niet onverwacht. Al ver 
voor het VVD-PVDA kabinet aantrad stond de 
PvdA  structureel  laag in peilingen, op  zo’n  12 
tot 15 zetels. Als door een mirakel behaalde de 
PvdA vervolgens bij de verkiezingen van 2012 38 
zetels. Alle progressieve partijen werden weer 
eens - door strategisch stemgedrag - 
leeggegeten door de PvdA . Samson wist in de 
verkiezingscampagne van 2012 hoop en elan  op 
te wekken.  
 

Vrijwel direct nadat de regeringscombinatie VVD-PvdA bekend werd daalden de peilingen weer naar rond 
de 15 zetels. De progressieve kiezer dacht: weg hoop, weg nieuw elan. Verraad!!! En met name de SP is 
niet opgehouden  zo te spreken. Volgens  hen  sloot de PvdA sloot een pact met de duivel.  

Altijd gesteund 
De PvdA-fractie, het PvdA -smaldeel in het kabinet, de partij en ook de ROOST zijn de keuze voor dit 
kabinet altijd blijven steunen omdat aanwijsbaar sociaal democratisch doelstellingen tijdens de 
crisistijd overeind zijn gehouden. Ongelofelijk belangrijk voor kwetsbare groepen in de 
samenleving. Deze resultaten hebben wij gedurende de kabinetsperiode altijd benoemd in de ROOST. 

Samson formuleerde dat in zijn afscheidsspeech als volgt: 

“We hebben het verschil gemaakt. Voor duurzame energie, voor werkgelegenheid, voor 
inkomensongelijkheid,  voor overheidsfinanciën en voor 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. “ 

Maar de kiezer besliste anders. De kiezer bleek niet gevoelig voor het verschil tussen erg, minder erg 
of heel erg. De nederlaag van de PvdA werd - heel onverdiend - nog extra groot (15 zetels lag in de 
rede) door een knullige tweestrijd tussen Samsom en Asscher en een belabberde, zielloze 
identiteitsloze verkiezingscampagne waarin de behaalde sociaal democratisch resultaten niet eens als 
resultaat werden geclaimd. Het is helemaal geen schande om te verliezen als je weloverwogen 
voor een goede zaak hebt gekozen. Zelfs petje af daarvoor. Dat is moed in de politiek! Het gaat niet 
om de partij maar om wat je nastreeft. Maar door onkunde nog extra verliezen is zuur. 

Niet geraakt 

De conclusie moet zijn dat progressieve  stemmers 
worden geraakt door hoop, elan en idealisme.  
 
Een pragmatisch aanpak gericht op voorkoming van 
groter onheil spreekt  deze kiezer niet aan. 
 
Vooruitstrevende mensen en vooral jongeren  willen een 
betere wereld met meer gelijkheid , rechtvaardigheid en 
zorg voor de wereld.  

De sociaal democratie is relevanter dan ooit 

Er is behoefte aan partijen die dit verwoorden en 
nastreven. De PvdA hoorde daar even? niet bij  
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Samsom verwoorde dit als volgt 
“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.” 

Dit is de terechte kritiek. Zelden of nooit hebben PvdA 
bewindslieden hun noeste (“bureaucratische”) arbeid - in de 
achter ons liggende jaren - bevlogen geplaatst of verwoord  in 
een sociaal democratisch idealistisch perspectief. Dat zat of zit 
kennelijk niet in de genen van de meeste PvdA bewindslieden. 
Te veel bureaucraat. Maar misschien waren ze ook wel gewoon te druk of werden ze te veel opgeslokt 
door de voortdurende gevechten met gedoogpartners en anderen die er op uitwaren om het kabinet 
voortdurend bijna te laten struikelen. Natuurlijk hadden we bij een meer bevlogen houding van de 
politici ook een forse nederlaag geleden. Maar dan hadden toch iets trotser kunnen zijn dan nu. 

De dure les is dat politici  politici moeten blijven – vertolkers van idealen - ook als  ze bestuurlijke 
functies bekleden. Managen kun je uitbesteden, je politieke functie niet. Doe je dat niet dan 
verbureaucratiseerd de politiek. Dat is de dood in de pot voor de kiezer. En voor de politiek 

Wat spreekt ons aan: idealen of tegenstellingen 
Het leek er - gedurende de 10 jarige crisis - even op dat de sociaal democratie fors op z’n retour was.  
Extreem - rechts  zou Europa en zelfs Amerika gaan overnemen.  

Maar dan zien we plots nieuwe bewegingen opkomen die brede groepen, waaronder veel jongeren, 
aanspreken. Sanders in Amerika, Macron in Frankrijk, Schulz (SD) in Duitsland, de Groenen in 
Oostenrijk,  Justin Trudeau in Canada en heel recent de rehabilitatie van Corbyn in Groot Brittannië . 
Spectaculair. 

De PvdA moet aansluiting zoeken bij deze ontwikkeling . 
Dat betekent terug naar de basis: bevlogen, idealistisch, 
onbevangen, niet bang zijn fouten te maken  

Hiervoor hoeft niks uitgevonden te worden. De waarden  
van de sociaal democratie zijn relevanter dan ooit maar 
dienen geplaats te worden in deze tijd.     

Enkele punten: meer gelijkheid, rechtvaardigheid en 
emancipatie wereldwijd, een inclusieve samenleving, 
internationale solidariteit, zorg voor de wereld/klimaat, een 
open gezamenlijke ontwikkeling in Europa om onze 

waarden en plek in de wereld te waarborgen. 

Het oude en de “nieuwe” PvdA 
Het programma Buitenhof van 7 juni deed mij de ogen openen. Hoogleraar rechtsfilosofie Andreas 
Kinneging en voormalig PvdA-minister Marcel van Dam bespraken de impasse in de formatie en 
natuurlijk ook de smadelijke nederlaag van de PvdA. “Dat komt er van als je met de duivel (VVD) gaat 
samenwerken”, was de analyse van de oude polarisatie Vos. Marcel van Dam,  

Polariseren was de werkelijkheid van het stukgelopen verleden. De 
identiteit  van je partij hield je overeind door je af te zetten tegen 
andere partijen, door tegenstellingen te vergoten, door andere 
partijen zwart te maken  of zelfs te demoniseren. Marcel van Dam 
was daar een meester in. De SP zit nog in die modus en probeert 
haar identiteit veilig te stellen door de VVD te verketteren. 

Het nieuwe van de huidige bewegingen is dat je als partij een 
identiteit krijgt door bevlogen en vasthoudend te verwoorden , wat 
je wilt bereiken. Je bent herkenbaar aan je idealen en niet vanwege 
de tegenstellingen die je creëert. Een wenkend perspectief voor de 
PvdA.  
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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-
Vrijstaatplein 2 (Borneozaal) 
 
 

Woensdag 6 september  
Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00   
 
Donderdag 21 september 
Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00  
 
Woensdag 4 oktober  
Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00   
 

Donderdag 19 oktober  
Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00  
 
Woensdag 1 november  
Stadsdeelhuis  16:00 tot 17:00   
 
Donderdag 16 november  
Stadsdeelhuis  19.00 tot 20.00  
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