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Zaterdag vloog er een ooi-
evaar over de stad. Hij
bracht Alex. Niet zomaar
een baby. Nee. Hij was de
achthonderdduizendste
Amsterdammer. Hatseflats.
Alex komt terecht in een
mooie wereld.We zijn na-
melijk verdomd gelukkig.
Niet een beetje, nee, we ge-
ven onszelf een 7,7. Dat
cijfer verbaast iedereen. Dit
was immers volgens Geert
Wilders - de man die gedijt
op zure zult en chagrijn -
'het rampjaar'. Ook de
ouweAmsterdammer - die
inmiddels vooral inAlmere
en Purmerend woont - zal
niet geloven dat wij geluk-
kig zijn.
Toch is het zo, Alex.We
zijn gelukkig. Amsterdam
ligt er geweldig bij en zelfs
vanuit de kelder komt goed
nieuws: de Noord-Zuidlijn
heeft een flinke meevaller.
Is het dan allemaal hallelu-
ja? Nee, natuurlijk niet.
Een stad met alleen maar
geluk en liefde kan nooit
volmaakt zijn. Er is een
zeurpuntje. De plek die jij
hebt uitgekozen, Alex, is
geen droge plek. Het regent
hier elke dag.Wellicht dat
je daar - als je groter bent -
iets aan kunt doen.We stre-
ven toch naar een geluk-
scijfer 8.

WEST Politici, bewo-
nerscommissies en
huurderbelangenorga-
nisaties uit Amsterdam
gingen op 1 december
in debat over de falen-
de bewonersparticipa-
tie. De avond werd ge-
organiseerd door de
Bewoners Commissie
Groenmarkt.

Deze probeert al 12 jaar in-
spraak te krijgen in de re-
novatieplannen die Ymere
voor hen heeft. Hoewel de
woningcorporatie zegt deze
inspraak te waarderen,
wijst hun gedrag op het te-
gengestelde. Ook andere
bewonerscommissies on-
dervinden dit probleem en
constateerden gezamenlijk
dat dit een stadsbreed pro-
bleem is, dat de leefbaar-
heid in Amsterdam ver-
slechtert.
Na de opening ging een
aantal politici in debat met
sociale wetenschapper Ke-
vin van Beek die recent zijn
masterscriptie publiceerde
met de titel: 'Rouwen voor
de buurt, of bouwen voor
de buurt?' Hoofdvraag was

hoe het nog steeds kan dat
woningcorporaties met toe-
stemming van de gemeente
bewonerscommissies kun-
nen blijven passeren.
Ymere zette de Bewoners-
commissie Groenmarkt in
oktober met een procedure-
le list buiten spel. Met toe-
stemming van de gemeente-
lijke Dienst Wonen mag
Ymere nu aan de uitplaat-
sing van de bewoners be-
ginnen. Het stadsdeel Cen-
trum heeft daarbij verzuimd
om aan de Bewonerscom-
missie Groenmarkt te vra-
gen of zij zich wel herkend
voelde in de renovatieplan-
nen zoals Ymere die aan
het stadsdeel voorlegde.
Een gang van zaken die
verplicht is.
Inmiddels buigt wethouder
Freek Ossel zich over de
zaak. Hij erkent dat het
proces onzorgvuldig door-
lopen is en toont zich be-
trokken. Toch trekt Ossel
de peildatum waarmee
Ymere aan de uitplaatsing
van de bewoners kan begin-
nen niet in. Daarmee krijgt
de commissie van de wet-
houder niet de gelijkwaar-

dige onderhandelingsposi-
tie terug die zij nodig heeft
om de belangen van hun
bewoners te kunnen verte-
genwoordigen.
Het argument van Ossel dat
het intrekken van de peilda-
tum de huurders zou bena-
delen is een gelegenheids-
argument. Niets is minder
waar zeggen adviseurs van
de Bewonerscommissie.
Het stadsdeel kan niet al-
leen kijken naar het belang
van de vertrekkers, het
moet ook kijken naar het
belang van de zittende en
terugkerende huurders.
Daar komt nog bij dat 28
bewoners van de 36 wonin-
gen inmiddels een bezwaar-
schrift hebben getekend
waarin zij bepleiten dat de
peildatum van tafel moet.
Het draagvlak in de buurt is
groot.
De volgende wethouder die
de peildatum kan intrekken
is Boudewijn Oranje. Het
blijft de vraag of hij de fout
van zijn stadsdeel ruiterlijk
wil erkennen en de peilda-
tum voor uitplaatsing wil
intrekken.

'Trek peildatum uitplaatsing in'

V.l.n.r: Winnie Terra (PvdA), sociaal wetenschapper Kevin van Beek, debatleider Hans Bakker,
Simon van der Sleen (BC Groenmarkt), Nelly Duijndam (SP) en Fred Kramer (GroenLinks).

CENTRUMVoor man-
telzorgers (mensen die
langdurig voor een
naaste zorgen) is er op
maandag 17 december
een informatieve lunch-
bijeenkomst in het Cla-
verhuis, Elandsgracht
70.

Het duurt van 10.30 tot
12.30 uur. Het thema is 'Een
platform voor mantelzor-
gers'. Er wordt steeds meer
een beroep gedaan op man-
telzorgers. Het Platform

Mantelzorg Amsterdam
werkt er hard aan om de po-
sitie van mantelzorgers in
Amsterdam te verbeteren.
Nancy Geijssen en Marlien
Keune komen vertellen wat
het Platform Mantelzorg
voor mantelzorgers doet.
Aansluitend is er een lunch
waar ervaringen kunnen
worden gedeeld. Gratis,
aanmelding kan tot twee da-
gen van te voren bij Mar-
kant, Centrum voor Mantel-
zorg, tel. 886 88 00 of mail
naar info@markant.org.

Mantelzorglunch

WESTVolta zoekt voor
het theaterproject ‘Bij
anderen thuis’ verhalen
van mensen die de oor-
log als kind hebben
meegemaakt en hier-
over in gesprek willen
gaan met jongeren uit
AmsterdamWest.

Dit jaar wordt gezocht naar
mensen die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog niet thuis
woonden, maar bijvoor-
beeld onderdoken of buiten
de stad tijdelijk onderdak
hadden. Van deze verhalen
wordt een theatervoorstel-
ling gemaakt, die op 4 en 5
mei wordt uitgevoerd in de
Spaarndammerbuurt. Voor

het project wordt samenge-
werkt met Theater Na de
Dam en het 4 en 5 Comité
Amsterdam. Met dit project
wil Volta onder de deelne-
mende jongeren, buurtbe-
woners en bezoekers be-
wustwording creëren over
de geschiedenis van de ei-
gen omgeving, onverwachte
ontmoetingen tussen jong
en oud realiseren en de ei-
gen buurt vanuit een nieuw
perspectief verkennen. Vo-
rig jaar is het project voor
het eerst uitgevoerd. Adres-
gegevens voor vragen of
aanmelden: Volta, Hout-
mankade 336, tel. 6826429
of mail: m.vreeswijk@ij-
dockzz.nl.

De oorlog als kind

WEST Op vrijdag 14
december van 19.00 tot
22.30 uur houdt de
Stichting tot Behoud
Petruskerk een lichtjes-
avond met kleine kerst-
markt, in de Petrus-

kerk, Spaarndammer-
dijk 681.

Het doel is om met deze
avond mensen in de buurt
kennis te laten maken met
het kerkje.

Kerstmarkt Petruskerk
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FlinDers WeekenD
Prosecco Brunch

elke zaterdag en zondag
van 9.30 tot 16.30!

Bij Flinders cafe kun je goed ontbijten lunchen
borrelen en dineren op een inspirerende plek.
Je kunt ons elke dag bezoeken op het Frederik
hendrikplantsoen 36 te Amsterdam - 020-2231583
info@flinderscafe.nl - www.flinderscafe.nl


