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Geachte leden van de Partij van de Arbeid Afdeling Amsterdam Noord, 

 

 

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering Afdeling 

Amsterdam Noord  op maandag 30 november 2013. De vergadering begint om 20.00 uur in 

het Buurcentrum de Meeuw hoek Meeuwenlaan / Motorwal, naast Dirk vd Broek.  

Als agenda stel ik voor: 

 
1. Vaststellen agenda 

2. Korte verantwoording inzet bestuur bij kandidaatstelling lijsttrekker, lijst en 

gemeenteraad (zie toelichting) 

3. Vaststellen werkplan en begroting (bijlage 1) 

4. Benoemen leden stemcommissie 

5. Vaststellen verkiezingsprogramma (bijlage 2) 

6. Vaststellen kandidatenlijst (bijlage 3 en 4) (zie toelichting bestuur) 

7. Rondvraag  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Marjolein Schadé 

 

Toelichting agendapunt 2 

Het bestuur heeft zich afgelopen maanden op drie punten ingezet om goede kandidaten 

te vinden en een correct proces te waarborgen voor lijsttrekker en lijst in Noord en 

Noorderlingen op lijst gemeenteraad. 

 

Lijsttrekker Noord:  

Van tevoren was de verwachting dat er weinig kandidaten zouden zijn. Er was gekozen 

voor een ledenraadpleging, het bestuur vond dat dat betekent dat er iets te kiezen moet 

zijn en dat er een gelijk speelveld is. Het bestuur heeft in een vroeg stadium 4 personen 

benaderd die niet actief zijn in de politiek in Noord met de vraag kandidatuur te 

overwegen. Kandidaten uit het actieve politieke circuit zijn niet benaderd, in de 

verwachting dat zij zelf die afweging zouden maken. Toen Rob Post bekendmaakte zich 

niet kandidaat te stellen, meldden zich meer kandidaten dan verwacht. In eerste 

instantie hebben zich 7 kandidaten gemeld, 2 hebben zich alsnog teruggetrokken. 

 

Lijst:  

Het bestuur verwachtte een moeilijke selectie. Immers: we hebben 10 goed fractieleden 

en 2 goede wethouders, in de bestuurscommissie is er maar plek voor 4 personen 

((inclusief wethouder) en er is ook vernieuwing nodig.  
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Het bestuur was daarom blij dat enkele zeer ervaren partijgenoten bereid waren de 

kandidaatstellingscommissie te vormen: piet Jonker, 12 jaar wethouder centrale stad en 

behoren en getogen noorderling, Fatima Elatik, stadsdeelvoorzitter Oost, koen Maas, oud 

bestuurslid PvdA Amsterdam en deelraadslid in West, met als adviserend lid Marjolein 

Schade, secretaris van het bestuur.  

Het bestuur is van mening dat zij op een zorgvuldige wijze een evenwichtig bouwwerk 

hebben neergezet. Daarin zijn keuzes gemaakt waarbij ook mensen met uitstekende 

kwaliteiten niet op verkiesbare plaatsen terecht zijn gekomen. Het bestuur ziet het als 

haar plicht na afloop van het hele traject met hen te spreken over mogelijkheden hun 

kwaliteiten op andere wijze voor de partij te behouden. 

 

Noorderlingen in de gemeenteraad: 

Veel beleid wordt voortaan in de Stopera gemaakt. Daarmee is het cruciaal dat er in de 

PvdA fractie in de gemeenteraad iemand zit die de situatie en de mensen in noord kent. 

Het bestuur heeft zich ingezet om mensen te motiveren zich kandidaat te stellen. 

Oorspronkelijk leek succes gegarandeerd: Rob Post, Klaas loef, Jesse bos, Marianne 

Ringma en Aissa Zanzen zaten bij de laatste 40 kandidaten. Om verschillende redenen 

bleven van hen alleen Aissa en Marianne over. 

Het bestuur heeft voor en achter de schermen actie gevoerd om hen op een verkiesbare 

plaats of een goede opvolgplek te krijgen. Op het moment van schrijven weten we niet of 

dat gelukt is, op de alv zullen we dat wel weten. 

 

 

Toelichting agendapunt 6 

Het bestuur is blij met het evenwichtige en zorgvuldig afgewogen en geformuleerde 

advies van de kandidaatstellingscommissie en neemt dat volledig over met dien 

verstande dan Aissa Zanzen heeft aangegeven te willen focussen op zijn plek op de lijst 

voor de gemeenteraad en zich terug te trekken van plek 7 in Noord. Het bestuur stelt 

hem voor als lijstduwer op plek 10. 



 

 

Werkplan en Begroting PvdA 2014 
 
Vanaf januari 2014 start de feitelijke campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en de 
verkiezingen voor de bestuurscommissie. Deze vindt plaats op 5 maart. 
2014 zal in het teken staan van deze nieuwe context waarbinnen de afdeling Noord van de 
PvdA zich inzet voor de belangen van inwoners van Noord. Deze context verandert 
aanzienlijk omdat veel formele bevoegdheden door de centrale stad zijn teruggenomen. 
Meer dan voorheen zal voor maximale invloed de juiste timing en goede kwaliteit bepalend 
zijn voor het effect. 
De PvdA zal, net als andere partijen, een veel kleinere fractie in de bestuurscommissie 
hebben. Dit heeft effect op de hoeveel werk die verzet kan worden en ook op de begroting. 
Naar verwachting zal de bijdrage van commissieleden en DB halveren.  
Het bestuur neemt zich voor om in een goede samenwerking tussen met in de 
bestuurscommissie, Noorderlingen in de gemeenteraad en actieve leden tot maximaal 
resultaat te komen. 
In 2014 zijn er ook Europese verkiezingen, Noord zal de campagne die landelijk wordt 
gecoördineerd ondersteunen, onder andere met een extra afdracht van het partijbureau 
voor de verkiezingscampagnes. 
De begroting van de afdeling zal na 2014 aanzienlijk soberder worden om nog toe te 
kunnen komen aan enige reservering voor de volgende gemeentelijke verkiezingen. 
 
 
Frank de Graaff 
penningmeester 
18 november 2013 
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Verder bouwen aan Noord 
 

Verkiezingsprogramma PvdA Amsterdam-Noord 2014-2018 
 

(Zesde, laatste concept dd. 15-11-13) 

 

 

Een stem op de PvdA is een stem voor de toekomst van Noord 

 

 

De PvdA: samen met u verder bouwen aan Noord 
Veel in Noord gaat goed en zelfs steeds beter. We hebben veel bereikt. Maar tegelijkertijd zijn er zaken 

die voor verbetering vatbaar zijn. Op vier terreinen zijn er concrete signalen waar wij onze ogen niet voor 

kunnen en willen sluiten. Juist hier willen we een succesvolle aanpak: 

 ondanks de toegenomen werkgelegenheid blijft de werkloosheid in Noord hardnekkig hoog 

 buurten en wijken kunnen schoner en veiliger en moeten meer profiteren van alle positieve 

ontwikkelingen in Noord 

 de woningmarkt zit op slot, met name voor starters en huurders met een smalle beurs 

 verschijnselen van armoede en isolement zijn een hardnekkige barrière voor een volwaardige 

deelname aan de samenleving. 

 

In dit programma kunt u lezen wat de PvdA de komende vier jaar op deze vier punten, maar ook op tal 

van andere vraagstukken, wil doen voor Noord en haar bewoners. Er is voor de PvdA genoeg om de 

schouders onder te zetten, ook in de nieuwe bestuurlijke verhoudingen in een nieuwe bestuurscommissie. 

Als PvdA willen we verantwoordelijkheid blijven nemen om lastige problemen succesvol aan te pakken. 

 

Dat betekent: hardnekkig blijven opkomen voor Noord, voor u als bewoner of als ondernemer. We 

moeten verder bouwen aan Noord en vraagstukken aanpakken die om een oplossing vragen. De crisis is 

immers nog steeds niet over. Veel Noorderlingen worden ook in de komende periode op de proef gesteld 

door werkloosheid, door een te laag inkomen, door schulden, door hogere zorgkosten, door 

huurverhogingen, door te weinig kans op een betaalbare woning. Juist de mensen met een smalle beurs 

rekenen op de PvdA – en die mensen zullen we zeker niet teleurstellen. 

Daarbij moet meer ruimte komen voor initiatieven in buurten en wijken: wat bewoners zélf tot stand 

willen brengen. De alomtegenwoordige verzorgingsstaat maakt, zeker op lokaal niveau, steeds meer 

plaats voor de doe-democratie: de burger aan het roer. Dat betekent veel meer zeggenschap van burgers, 

initiatiefnemers, vrijwilligers en bedrijfsleven: het sociaal kapitaal van Noord. Overheidspaternalisme 

maakt plaats voor eigen initiatief. Het openbaar bestuur durft los te laten. De vanouds actieve 

Noorderlingen krijgen meer kansen. Dat kan alleen door intensief samen te werken en verbindingen te 

maken tussen tal van buurtinitiatieven: van zelfbouwkavels tot buurtfestivals, van adoptie van 

afvalbakken tot pierenbadjes voor de kinderen uit de buurt, van nieuwe buurtondernemingen tot 

zeggenschap over zorg in de wijk. De PvdA juicht die verandering toe, omdat mensen zelf veel meer 

zeggenschap krijgen over hun eigen buurt en wijk. 

 

Deze ontwikkeling betekent niet dat de PvdA zich terugtrekt en de handen in de zakken steekt. 

Integendeel. Er is immers heel veel van waarde in Noord waar we als PvdA samen met u voor blijven 

opkomen. We staan voor meer gevarieerde werkgelegenheid, betere én betaalbare huisvesting, de 

stedelijke vernieuwing van oude wijken, goed onderwijs, jeugdvoorzieningen, sport, veiligheid en 

leefbaarheid. De bestuurscommissie nieuwe stijl heeft minder bevoegdheden dan de stadsdeelraad. We 

zullen onze plannen dus veel meer samen met anderen moeten ontwikkelen en pleiten voor de belangen 

van ‘ons’ Noord en de Noorderlingen. 
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Dat komt misschien wel mooi uit: dit is immers de tijd dat de lokale overheid, dus ook het 

stadsdeelbestuur, meer vertrouwen aan bewoners moet geven. Dat is vernieuwend, al hebben bewoners 

van Noord altijd al een rijke traditie gehad van zélf de handen uit de mouwen steken. In de komende 

periode krijgt die typisch Noordse eigenschap meer kansen, door vernieuwing van een lokale overheid die 

niet meer alles bedisselt. Meer zeggenschap van de burger betekent immers minder regels. Geen 

overbodige ambtenarij, geen vernieuwing onder de voogdij van een allesbestierende overheid, maar 

vertrouwen in de eigen kracht en het organisatievermogen van burgers zijn de bestanddelen van deze 

nieuwe aanpak. Trustvorming, de beweging van onderop in buurt en wijk, is een uitstekende vorm van 

georganiseerd vertrouwen. Dat betekent het loslaten van overbodige regels en procedures en de 

ondersteuning en stimulering van sociaal doe-het-zelven. Maar daar waar de overheid deze beweging kan 

ondersteunen, moet ze er ook zijn. De PvdA maakt zich daarvoor sterk in de komende vier jaar. En 

daarbij blijven we opkomen voor de belangen van alle Noorderlingen en in het bijzonder voor mensen 

met een smalle beurs. 

 

De PvdA: succes dankzij hard werken aan Noord 

De afgelopen periode heeft de PvdA hard gewerkt aan de toekomst van Noord en haar bewoners. Dat 

gebeurde overal – én met succes. Aan de IJ-oever zijn tal van nieuwe bedrijven gevestigd, nieuwe cultuur, 

nieuwe horeca, nieuw toerisme. De werkgelegenheid is ondanks de crisis fors gegroeid. Er wordt hard 

gebouwd aan moderne duurzame bedrijventerreinen zoals Buiksloterham en Cornelis Douwes. 

Verouderde wijken zijn verbeterd: nieuwe woningen en nieuwe winkelcentra in Banne en 

Waterlandpleingebied. Het onderwijs is verstevigd en vernieuwd: nieuwe scholen, vermindering van 

voortijdig schoolverlaten en een uitgebreid programma om taalachterstanden bij kinderen aan te pakken. 

Ouderen hebben meer keus gekregen om zelfstandig en comfortabel te wonen in de nieuwe grote 

woonservicecentra zoals Het Schouw en Kadoeler Breek. Nieuwe wijken verrijzen in Noord. In vele 

buurten is veel meer te beleven: winkels en horeca in de Van der Pekstraat, festivals in Noorderpark en 

Banne, verbetering van sportvoorzieningen zoals het nieuwe zwembad in het Noorderpark. Er komt 

steeds meer cultuur en kunst in de wijk. Uitgaansgelegenheden en horeca langs de IJ-oever rijzen als 

paddenstoelen uit de grond. Oude en nieuwe cultuur groeit en bloeit in Noord. “Ik verveel me zo in 

Amsterdam-Noord” bestaat niet meer. 

Het nieuwe komt tot stand maar het oude Noord zijn we niet vergeten: Noord blijft het groenste stadsdeel 

van Amsterdam, we houden van de cultuurhistorie en bijzondere architectuur van karakteristieke Noordse 

tuindorpen en dijken, we voelen ons rijk met het prachtige landschap van Waterland. In de Van der 

Pekbuurt willen we niet slopen, maar renoveren. Verbindingen zijn verbeterd. De Noord-Zuidlijn komt 

eraan, waardoor Noord veel beter verbonden zal zijn met de rest van de stad. De ponten zijn gratis 

gebleven en er komt een nieuwe pontverbinding over het IJ met het Java-eiland. 

 

Deze succesvolle aanpak is mogelijk gemaakt door de kiezers die de PvdA hun vertrouwen gaven en de 

vele vrijwilligers en professionals die hard aan Noord hebben gewerkt. De Noorderlingen zélf, de 

bewoners, instellingen en ondernemers hebben – zoals ze dat gewend zijn te doen – hun schouders gezet 

onder de toekomst van Noord. Dat zal ook de komende vier jaar gebeuren. 

 

 

Verkiezingsprogramma 2014 - 2017 

 

Meer werk, minder werkloosheid 
Verschijnselen van armoede hebben veel te maken met werkloosheid. Betaalde banen zijn het beste 

middel om mensen uit armoede, isolement en werkloosheid te halen. Je zelfrespect groeit als je voor 

jezelf en je naasten kunt zorgen. Daar willen we als PvdA dan ook hard aan werken in de komende vier 

jaar. 

Sommige signalen staan gelukkig op groen. De groei van werkgelegenheid in Noord en het aantrekken 

van talloze nieuwe bedrijven is buitengewoon positief. Er komen immers meer arbeidsplaatsen bij. Van 

alle stadsdelen kende Noord de afgelopen jaren de grootste groei van het aantal nieuwe banen. Bestaande 

en nieuwe bedrijfstakken (creatieve industrie, horeca, toerisme maar ook maakindustrie, bouw en 

detailhandel) zorgen voor een minder kwetsbare lokale economie. Vestiging van (maak)industrie 

bevordert de PvdA door faciliteren (vestigingslocaties), verleiden (IJ-oever bijvoorbeeld) en stimuleren 

(hardnekkig erop af blijven gaan). 

Hoe positief ook, de banengroei in Noord komt nog te weinig ten goede aan (langdurig) werklozen in ons 

stadsdeel. Vooral forensen van buiten Amsterdam vinden werk in Noord. Een van de oorzaken van dit 

verschijnsel is de groeiende kloof tussen opleiding en arbeidsmarkt. Sommige bedrijven staan 
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bijvoorbeeld te springen om technisch personeel, dat echter te weinig vanuit de scholen in Noord 

uitstroomt naar een betaalde baan. De PvdA wil samen met ondernemers en scholen optrekken om te 

stimuleren dat de werkgelegenheidsgroei ook echt banen voor mensen uit Noord oplevert. Waar dat 

daaraan bijdraagt zal de PvdA in de gemeente pleiten voor  vermindering van regeldruk, meer 

stageplaatsen en praktijkleerplekken, meer aantrekken van bedrijven die ook voor lager opgeleiden 

voldoende werk hebben. 

Werk moet zich niet alleen aan de IJ-oevers en op de grote bedrijventerreinen concentreren, maar ook in 

de wijken en buurten en in de winkelcentra. Nu komt het aan op locaties als Hamerstraatgebied (fashion 

en nieuwe maakindustrie), detailhandel in nieuwe winkelcentra en versmarkten, de vernieuwing van het 

grote winkelcentrum Buikslotermeerplein in het CAN-gebied, de ontwikkeling van Buiksloterham en 

andere veelbelovende clusters. Ondernemers moeten kansen krijgen, ook via bijvoorbeeld winstgevende 

buurtondernemingen. Daarbij moet plaats zijn voor iedereen, hoogwaardige werkgelegenheid maar ook 

eenvoudige arbeid.  

 

De versterking van de buurteconomie in Noord willen wij voortzetten: de ontwikkeling van kansenzones, 

afspraken met corporaties over de inzet van onderhouds- en klussenteams, overleg met DWI om 

belemmerende regels overboord te gooien, doelgericht winkelstraatmanagement. De aanpak in de Van der 

Pekbuurt is een goed voorbeeld: daar zijn in de afgelopen jaren tal van ondernemers bij hun start op weg 

geholpen. Ook het Zonneplein in Tuindorp Oostzaan verdient een dergelijke winkelstraat-aanpak. We 

ondersteunen de oprichting van buurtcoöperaties en andere ondernemersinitiatieven. 

De agrarisch ondernemers in Noord willen we zeker blijven helpen, onder andere door 

gebiedsmanagement en verkorting van lastige procedures: de boeren zorgen voor het prachtige landschap 

van Waterland en dat is alleen mogelijk als ze kunnen uitbreiden, ook met toeristische voorzieningen. Het 

initiatief van de Poort van Waterland als toeristisch bezoekerscentrum op de grens van stad en land 

ondersteunen we van harte, temeer omdat toerisme een sterk groeiende bedrijfstak is met veel 

arbeidsplaatsen. 

 

Inzet van de PvdA: 

 meer mensen uit Noord aan de slag, dus ruimte voor banenprojecten en toeleiding naar de 

arbeidsmarkt voor mensen met een grote afstand tot werk 

 stimuleringsprojecten voor werkgevers in Noord. We prikkelen scholen en bedrijfsleven om 

intensief samen te werken in arbeidsmarktprojecten, met name t.b.v. technische beroepen 

 voortzetting van het vestigingsbeleid voor grote bedrijven, creatieve industrie en kleinschalige 

maakindustrie, MKB-ondernemingen en start van nieuwe (kleine) ondernemers in Noord 

 stimuleren van wijkeconomie en zelfbouwprojecten met ondersteuning en gerichte subsidies, 

kansenzones en winkelstraatmanagement 

 voldoende stage- en praktijkplekken zodat leerlingen hun opleiding af kunnen maken 

 we zetten ons in voor een gebiedsmanager die boeren in Landelijk Noord helpt bij agrarische 

uitbreidingsplannen en initiatieven voor landschappelijk toerisme. 

 

 

Buurten en wijken: schoon, heel en veilig 
De openbare ruimte staat steeds meer onder druk. Niet alle wijken in Noord zien er even fraai uit. Er zijn 

gebieden waar de openbare ruimte dreigt te verloederen. Zwerfvuil, achterstallig woningonderhoud, 

graffiti en het gebrek aan straatmeubilair en kinderspeelplaatsen bepalen hier teveel het straatbeeld. 

Schoon, heel en veilig moet overal in Noord aanwezig zijn – iets waarvoor bewoners ook zelf 

verantwoordelijkheid dragen. Dat gebeurt gelukkig ook, zoals bijvoorbeeld het project in de Molenwijk 

van SMS Alert om de buurtveiligheid te vergroten. Ook de wijkveiligheidsteams dragen bij aan 

vermindering van vandalisme en overtredingen. 

Soms is het contrast groot: door de groei en de bloei van de IJ-oevers dreigen achterliggende wijken te 

worden vergeten. De PvdA wil juist in die wijken een fraaie publieke ruimte en de gelegenheid voor 

allerlei culturele en zorginitiatieven: ook de bewoners in die wijken moeten mee kunnen profiteren van de 

bloei van Noord! Daarom blijft de PvdA een groot voorstander van gemengde wijken waar verschillende 

bevolkingsgroepen prettig en betaalbaar kunnen wonen. De PvdA blijft bij woningcorporaties aandringen 

op het nemen van verantwoordelijkheid niet alleen voor de kwaliteit en betaalbaarheid van woningen, 

maar ook van de buurt. Daarbij willen we meer inzetten op de kwaliteit van de openbare ruimte: 

zorgvuldig beheer van groen en straatmeubilair, opknappen van buurtpleinen en speelplaatsen (zoals de 

renovatie van het Van der Pekplein) en tegengaan van zwerfvuil. 

We blijven opkomen voor de stedenbouwkundige kwaliteiten van typisch Noordse tuindorpen en wijken. 

Zoals de Van der Pekbuurt, waarvoor de PvdA succesvol heeft gevochten samen met bewoners: wel 
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renovatie en betaalbare huren, geen nieuwbouw. Bij die verantwoordelijkheid hoort ook het koesteren van 

fraaie oude pakhuizen, loodsen in het havengebied, kerken en andere historische of beeldbepalende 

gebouwen. Hergebruik staat hierbij voorop, in plaats van sloop. De renovatie van de bekende kraan op de 

NDSM-werf tot een hotel is daarvan een fraai voorbeeld, evenals de verbouwing van hét symbool van 

Noord: de Shelltoren aan het IJ. 

Een belangrijke kwaliteit van Noord is ons prachtige Waterland. De PvdA wil dat graag behouden, niet 

alleen vanwege de kwaliteit van landschap en natuur maar ook voor de recreatie van alle 

Amsterdammers. 

 

Inzet van de PvdA: 

 beheer en behoud van de typische stedenbouwkundige en landschappelijke waarden van Noord 

 goede bereikbaarheid door uitbreiding gratis pontverbindingen. En die brug over het IJ moet er 

nu toch eens komen 

 bewoners aan het roer bij het beheer van buurten en wijken, onder andere door stimuleren van 

tegengaan van zwerfvuil 

 extra inzet voor de publieke ruimte, onder andere door beter beheer van groen en straatmeubilair, 

opknappen van pleinen en speelplaatsen 

 aanpak van veiligheid in preventieve sfeer, bijvoorbeeld door SMS Bewoners Alert en goede 

samenwerking in wijkveiligheidsteams 

 meer beeldende kunst en muziek/theaterprojecten in wijk en buurt 

 hergebruik van historische gebouwen in plaats van sloop. 

 

 

Betaalbaar wonen 
Het PvdA-principe ‘betaalbaar wonen’ komt steeds meer onder druk te staan. Veel (duurdere) nieuwbouw 

is vervangend voor bestaande goedkope oudbouw maar voegt niets toe aan de netto woningvoorraad. De 

doorstroom van huurders naar duurdere woningen willen we dan ook met kracht bevorderen in nauwe 

samenwerking met de woningcorporaties, zodat er meer betaalbare huisvesting voor onder andere starters 

ter beschikking komt. Het onderhoud van (verouderde) woningen door corporaties blijft teveel achter. 

Ouderen willen betaalbaar en comfortabel wonen met zorg dicht in de buurt. Er is meer behoefte aan 

woonservicezones voor ouderen. Studenten hebben steeds meer belangstelling voor een woning in Noord. 

Dat betekent dat we als PvdA meer moeten doen voor starters- en studentenwoningen, koopwoningen en 

ouderenhuisvesting, waarbij ook zelfbouwprojecten tegemoet komen aan woonwensen en eisen van 

duurzaamheid. Maar deze inzet mag niet ten koste gaan van de regel dat nieuwbouwprojecten ten minste 

voor 30 procent uit goedkope huurwoningen moeten bestaan. 

De PvdA is een groot voorstander van duurzaam bouwen en wonen, waarbij ten minste wordt gestreefd 

naar energieneutraal wonen. Experimenten in de nieuwbouw (bijvoorbeeld de vrije kavels in 

Buiksloterham en de nieuwe drijvende groene wijk Schoonschip in het Johan van Hassseltkanaal) willen 

we actief ondersteunen, ook in de sfeer van voorlichting, stimulans en terugdringen van onnodig 

beperkende regels. Bestaande woningen energieneutraal maken is meestal lastiger, maar ook daarvoor wil 

de PvdA een stimulans geven aan woningcorporaties en huiseigenaren. Extra voordeel van duurzaam 

bouwen en wonen is de verlaging van energielasten voor bewoners. 

 

Inzet van de PvdA: 

 realiseren van meer woningen voor starters en studenten 

 beschikbaar maken van koopwoningen voor huurders, meer ruimte geven tot zelfbouw 

 zorgen voor voldoende ouderenhuisvesting 

 nieuwbouwprojecten bestaan voor ten minste voor 30 procent uit goedkope huurwoningen 

 corporaties stimuleren tot tijdig (groot) onderhoud van huurwoningen 

 geen sloop maar renovatie, zeker in de karakteristieke wijken en tuindorpen van Noord 

 stimuleren van duurzaam bouwen en wonen, met name bij zelfbouwprojecten in o.a. 

Buiksloterham. 

 

 

 

 

Zorgen voor elkaar en voor ouderen 
Vertrouwen én zelf actief worden floreren bij de aanwezigheid van solidariteit: het besef dat je er niet 

alleen voor staat. De PvdA staat voor deze solidariteit: door op te treden bij dreigende huisuitzettingen, 

door stimuleren van samenwerking tussen zorginstellingen en schuldhulpverlening, door het ondersteunen 
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van voedselbanken die door vrijwilligers en bewoners in stand worden gehouden, door gratis openbaar 

vervoer voor ouderen met een smalle beurs, door voorzieningen voor ouderen om isolement te 

voorkomen. Het blijft van groot belang dat mensen én vrijwillig, maar ook als professional, voor elkaar 

en voor ouderen zorgen die dat zelf niet (meer) zo goed kunnen. De PvdA probeert hier veel aan te doen, 

onder andere door buurtnetwerken en vrijwilligerswerk te stimuleren en te ondersteunen. Juist hier wordt 

de kracht van sociale netwerken zichtbaar én bruikbaar. 

De samenwerking tussen organisaties die zich richten op armoedebestrijding en zorg voor ouderen en 

mensen met een beperking wordt in de komende periode steeds belangrijker. De gemeente krijgt nieuwe 

taken op het gebied van de AWBZ en WMO. Instellingen als Leefkringhuis, Doras en 

vrijwilligersorganisaties hebben daarin een essentiële rol. Samenwerking in programma’s en projecten is 

de beste manier om meer effect te bereiken. We hebben een hoogwaardig aanbod aan gezondheidszorg, 

mede dank zijn ‘ons eigen’ Noordse ziekenhuis Boven ’t IJ. Dat moet zo blijven: de Spoedeisende Hulp 

van het ziekenhuis is van belang voor alle inwoners van Noord en moet open blijven voor iedere 

Noorderling die acuut medische zorg nodig heeft. 

 

Belangrijke taak van het lokaal bestuur is en blijft preventie en zorg gericht op zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven wonen. Dat kan alleen door sociale netwerken in buurten en wijken te stimuleren en 

mantelzorg te ondersteunen. Ontmoeting voorkomt isolement. Betaalbare maaltijdvoorzieningen, 

inloopvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten en licht dementerenden (zoals De Driehoek, het 

Baken en Resto Van Harte in De Meeuw) zijn daar allemaal een onderdeel van. Afwisselende 

dagbesteding voor psychiatrische patiënten is gunstig voor hun zelfredzaamheid en sociale verbetering. 

De PvdA wil de aanpak daarvan stimuleren door de mogelijkheden voor diverse vormen van werk 

(gecombineerd met zorg) in Landelijk Noord te benutten evenals klussen in de wijken, onderhoud van 

groen en dergelijke. 

De verdergaande vergrijzing van de bevolking van Noord vereist het tijdig regelen van woon- en 

zorgvoorzieningen voor ouderen. Hiervoor kunnen ook verouderde verzorgingscentra worden opgeknapt 

en hergebruikt, bijvoorbeeld voor beschermde woongroepen of zelfstandig wonen. De PvdA onderzoekt 

de komende periode de behoefte aan ouderenhuisvesting en stimuleert moderne woon- en 

zorgarrangementen. De PvdA blijft voor gratis openbaar vervoer voor ouderen met een smalle beurs, ook 

als de Noord-Zuidlijn in 2017 gaat rijden. 

De PvdA vindt sport belangrijk voor de gezondheid van kinderen en jongeren, met name om overgewicht 

te bestrijden. Sporten in verenigingsverband is een goed middel hiervoor. Waar nodig wil de PvdA 

sportverenigingen steunen en sport in verenigingsverband ook voor gezinnen met een smalle beurs meer 

toegankelijk maken. Wij steunen het Sportfonds die dit kan financieren. 

 

Inzet van de PvdA: 

 terugdringen van huisuitzettingen 

 regie op samenwerking bij armoedebestrijding, mantelzorg en vrijwilligerswerk 

 behoud Spoedeisende Hulp van het Boven IJ ziekenhuis 

 voorkomen van isolement van ouderen en mensen met een beperking, onder andere door meer 

inloop- en maaltijdvoorzieningen 

 vervanging van verouderde verzorgingscentra benutten voor beschermde woongroepen of 

zelfstandige eenheden voor ouderen, in combinatie met buurtfuncties 

 zinvolle dagbesteding voor psychiatrische patiënten, onder andere door zorgboerderijen in het 

landelijk gebied 

 moderniseren van ouderenhuisvesting, stimuleren bijdetijdse woon- en zorgarrangementen 

 gratis openbaar vervoer voor ouderen met een smalle beurs 

 door middel van sport bijdragen aan vermindering van overgewicht bij kinderen. 

 

 

Leren 
Leren is weer leuk in Noord. De kwaliteit van het onderwijs in Noord wordt steeds hoger. Scholen zijn 

vernieuwend, gaan voor kwartjes maar laten dubbeltjes niet in de steek, primair onderwijs wordt ook 

fysiek (schoolgebouwen) sterk vernieuwd en uitgebreid. Onze belofte om categoraal vwo aan de IJ-oever 

te realiseren is met de komst van het Hyperionlyceum ingelost. Tegelijk constateren we dat onderwijs nog 

te weinig aansluiting heeft met de (lokale) arbeidsmarkt, te weinig vaklieden en technici aflevert en zich 

nog te weinig deel voelt uitmaken van de hele jeugdketen (dus inclusief jeugdzorg). 

Wat nog ontbreekt is de vestiging van een instituut voor hoger onderwijs in Noord: HBO en/of 

universitair. Naarmate het bedrijfsleven zich steeds verder ontwikkelt, groeit de behoefte aan een hogere 

opleiding binnen onze stadsdeelgrenzen die goed aansluit bij het voortgezet onderwijs. Scholen in het 
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VMBO en het MBO moeten meer aansluiting zien te vinden bij het lokale bedrijfsleven, zodat er wordt 

opgeleid voor baanzekerheid en met name tegemoet komt aan de toenemende behoefte aan professioneel 

technisch personeel. 

De PvdA ziet in scholen belangrijke partners in de wijk om een aanbod te organiseren gericht op 

talentontwikkeling, bewegen en schoolwerkondersteuning. Scholen investeren in gedrag (bijvoorbeeld de 

vreedzame school), en de PvdA wil dit uitbreiden naar ouders en instellingen in de wijk. Het 

taalonderwijs aan peuters en kleuters is in ons multiculturele stadsdeel van groot belang. Juist door 

vroegtijdig Nederlands te leren voorkom je achterstanden in het onderwijs op latere leeftijd. De PvdA wil 

de Voorschool blijven ondersteunen als belangrijkste middel hiervoor. Ook wil de PvdA in de komende 

periode de integratie op scholen bevorderen. Scholen moeten niet strikt ‘zwart’ of ‘wit’ zijn, maar horen 

een afspiegeling te zijn van de bevolkingssamenstelling in de buurt waar ze zijn gevestigd. Ouders kiezen 

uiteraard zelf de school van hun kinderen, maar centrale aanmelding helpt mee om een evenwichtiger 

samenstelling van groepen op school na te streven. 

Een lastig vraagstuk is het verschijnsel van voortijdig afhakende jongeren in het VMBO- en MBO-

onderwijs. Hiermee worden hun kansen op de arbeidsmarkt sterk verminderd. En ook is voortijdig 

schoolverlaten doodzonde van alle inspanningen die al zijn geleverd door scholen aan deze leerlingen. De 

PvdA wil door middel van projecten op scholen het aantal jongeren dat zonder diploma voortijdig de 

school verlaat met ten minste een derde verminderen. 

 

Inzet van de PvdA: 

 steun voor de Voorschool en andere programma’s die vroegtijdig taalachterstand bestrijden 

 vestiging van een HBO-opleiding in Noord 

 verbinden onderwijs en arbeidsmarkt. Voldoende stage- en praktijkplekken, stimuleren van 

technisch onderwijs in nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven 

 in gesprek met scholen vorm geven aan de verantwoordelijkheid van scholen in de hele 

jeugdketen 

 basisscholen zijn meer een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling in de wijk 

 verlaging met ten minste een derde van het aantal jongeren dat zonder diploma de school verlaat. 

 

 

Jeugd 
Een belangrijke ontwikkeling in de komende periode is de overheveling van de jeugdzorg naar 

gemeenten, dus ook in Amsterdam en zijn stadsdelen. De PvdA wil vooral een goede aansluiting tussen 

alle partners in de hele jeugdketen: van peuterschool tot hbo en van jeugdgezondheidszorg tot 

vrijetijdsbesteding. De Ouder-Kindcentra die de afgelopen jaren in Noord zorgen voor 

opvoedingsondersteuning en preventie zijn succesvol gebleken. Vaste gezichten van deze centra en 

Bureau Jeugdzorg in wijken en buurten zijn nog nodig. 

Het verschijnsel dat teveel zorg- en hulpverleners zich bemoeien met multiprobleemgezinnen willen we 

vervangen door één duidelijke regisseur. Het mag niet meer zo zijn dat bij een probleemgezin gemiddeld 

dertien instanties betrokken zijn die elkaar allemaal voor de voeten lopen, terwijl er niemand is die 

knopen doorhakt. In deze situatie zet de professionele hulpverlening zich in om het plan van mensen zelf 

te realiseren, bijvoorbeeld met inschakeling van het sociale netwerk rond het gezin (familie, vrienden, 

buren), op eigen kracht maar met hulp van buitenaf. Als dat niet lukt of niet mogelijk is, moet er inzet zijn 

voor regie over de hulp, met name bij multiprobleemgezinnen. 

Sport is en blijft belangrijk als gezonde vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren in Noord. De PvdA 

wil zich blijven inzetten voor goede sportaccommodaties en voor een grote verscheidenheid aan 

teamsportbeoefening. Er moet relatief meer geld naar de uitvoering en de accommodaties zelf en minder 

naar beleid en overhead. 

 

Inzet van de PvdA: 

 één vaste regisseur bij de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen 

 goede samenwerking tussen scholen en wijkteams jeugd 

 het gezin en het netwerk daaromheen voeren zoveel mogelijk regie over zorg 

 minder geld naar beleid, meer naar sportaccommodaties en sportclubs zelf. 

 

Bewoners, vrijwilligers en de rol van lokaal bestuur 
Noord is vanouds vooruitstrevend als participatie-stadsdeel in Amsterdam: er zijn heel veel 

vrijwilligersinitiatieven, veel actieve bewoners, er is een bloeiend verenigingsleven en dat wordt nog eens 

extra gestimuleerd door de toeloop van nieuwe Noorderlingen die hun handen uit de mouwen steken op 

de NDSM-werf, de Zamenhofstraat, het Repair Café, de Overkant, de broedstraten etc. De Noorderling 
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doet het zélf wel: eigenzinnig maar creatief. En steeds meer Amsterdammers willen – heel anders dan 

vroeger – Noorderling worden en komen in Noord wonen en werken. Die nieuwe talenten kunnen we 

goed gebruiken in Noord! 

De PvdA wil deze bewonersinitiatieven de komende vier jaar met kracht uitbouwen. Wijkontwikkeling en 

vrijwilligersinitiatieven willen we veel meer overlaten aan bewoners zelf. De overheid moet daarin niet 

zozeer reguleren als wel stimuleren. Bewoners kunnen zelf veel meer het heft in handen nemen. Dan is er 

geen reden om allerlei lastige regels in stand te houden: het gaat om dóór u, niet vóór u. Loslaten moet 

ook écht loslaten betekenen. Het denken in risico’s moet plaats maken voor het denken in kansen en eigen 

initiatief. 

Vrijwilligers zijn de kurk waarop tal van culturele, sport- en zorginitiatieven drijven. Zonder vrijwilligers 

geen buurtcohesie, geen sport, geen verenigingsleven en geen zorg voor elkaar. Misschien wel de 

belangrijkste taak van de bestuurscommissie nieuwe stijl is het verbinden van initiatieven aan elkaar om 

nog meer kansen te bieden aan wijken en buurten. Niemand kan alles, maar iedereen kan iets. De PvdA 

wil voor bewoners- en vrijwilligersinitiatieven maatwerk en waar nodig bij de ‘centrale stad’ opkomen 

voor die initiatieven en de eigen kracht van bewoners. Kennis van Noordse wijken is er bij uitstek bij de 

nieuwe bestuurscommissie: die moet leidend zijn ook voor het stedelijke beleid en de samenwerking 

tussen instanties. 

 

Inzet van de PvdA: 

 bewoners- en vrijwilligersinitiatieven ondersteunen met bewoners- en meedoensubsidies 

 een belangrijke rol van de nieuwe bestuurscommissie is het met elkaar verbinden van bewoners 

en buurtinitiatieven 

 actieve bestrijding van overbodige en belemmerende regels en procedures, meer vertrouwen en 

ondersteuning van initiatieven van onderop. De PvdA durft risico’s te nemen om 

buurtondernemingen, trusts, vrijwilligersinitiatieven en wijkprojecten te stimuleren en te 

faciliteren. 

 

 

Kunst en cultuur 
Kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met het oude en nieuwe Noord. Dankzij tal van sociale, 

toeristische, economische en architectonische ontwikkelingen hebben kunst en cultuur in Noord een 

prominente rol gekregen. Kunst en cultuur versterken de identiteit van Noord, geven plezier, geven ook 

economische impulsen en werkgelegenheid, zorgen voor verrassing en vernieuwing en zijn de essentie 

voor de verdere ontwikkeling van Noord. Kunstenaars en cultuuruitingen dragen op allerlei manieren bij 

aan ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Noordbreed, maar zeker ook in wijken en buurten. 

Kenmerkend voor de PvdA-aanpak van kunst en cultuur is verbinding: tussen bewoners onderling maar 

ook van bewoners met kunstenaars: bijdragen aan buurtcohesie, ook door tal van kleinere projecten van 

de broedstraten tot aan de buurtsoap De Wasserette en de muziek in jongerencentrum De Valk tot de 

voorstellingen in M-Lab over Asterdorp. Verleiding, experiment, kennismaking en plezier zijn de 

belangrijkste ingrediënten voor de verbinding. Vernieuwing van het culturele aanbod moet niet alleen de 

bezoeker en grootstedelijk publiek aanspreken; de opgaaf zal zijn – zoals bijvoorbeeld de Tolhuistuin en 

De Overkant laten zien – om nieuwe cultuur ook interessant te maken voor de Noorderlingen en de 

verbinding met wijken en buurten. 

De PvdA wil het nieuwe omarmen, maar het oude niet vergeten. Wij willen blijvende aandacht geven aan 

de Noordse traditie t.a.v. cultuurhistorie en buurtaanbod: het Historisch Centrum Amsterdam-Noord, 

beeldende kunst in de buurt, monumenten en hergebruik van beeldbepalende panden. Dit is immers óók 

verbinding: het verleden met het heden. Hierbij hoort ook onze rijke Noordse traditie op het gebied van 

amateuristische kunstbeoefening: fanfares en muziekverenigingen, koren, de Muziekschool Noord en 

muziekbeoefening op basisscholen. De vernieuwde bibliotheken leveren een uitstekende bijdrage aan 

verbreding van de kijk van jonge en oudere Noorderlingen op de samenleving, met uitgebreide 

programma’s. Vernieuwing van het cultuuraanbod is van belang. Zo zou de beeldende kunst een grote 

impuls krijgen door de ontwikkeling van een ‘galerieboulevard’ op de NDSM-werf. De PvdA wil zich 

ook inzetten om stedelijke culturele instellingen en mogelijk zelfs een hogere kunstopleiding naar Noord 

te trekken. 

Lastig voor veel kunstenaars, groepen en initiatiefnemers is fondswerving. De PvdA wil door middel van 

fondsen van het stadsdeel én door stimulering van het lokale bedrijfsleven kunst en cultuur blijvend 

stimuleren. Een ‘fondsenloods’ kan daarbij heel effectief zijn, met name bij fondswerving in het 

bedrijfsleven en landelijke/regionale fondsen. Hulp, met name aan veelbelovende initiatieven in het woud 

van fondsen en funding, is van belang om experiment en verbinding verder te helpen. 
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Inzet van de PvdA: 

 Blijvende steun voor programmering op bijzondere locaties zoals theater op het Vuurtoreneiland 

en landelijk Noord, evenementen op de scheepshellingen van NDSM, theater op het Zonneplein 

en het Purmerplein, poëzie op de pont. 

 De PvdA stimuleert de aanstelling van een fondsen- en subsidieloods voor initiatiefnemers ten 

behoeve van ondersteuning en wegwijzen bij fundraising e.d. 

 Onderzoek naar de mogelijkheden van een boulevard met kunstgaleries in de rij loodsen bij de 

NDSM-pont (Van Riemsdijkweg) 

 Versterken van cultuur- en kunstaanbod in wijken en buurten 

 Muziek en kunst op scholen (cultuureducatie): blijvend aanbod van muziekschool en beeldend 

kunstenaars in primair onderwijs 

 Cultuur aan de IJ-oever intensiever verbinden met cultuur in de achterliggende wijken. Meer 

afspiegeling van Noord bij publiek 

 Permanente verleiding om culturele instellingen én hoger kunstonderwijs naar Noord te trekken 

 Stimuleren samenwerking bewoners en kunstenaars voor en in de buurt. 

 

 

Samengevat 

Ook in de nieuwe bestuurlijke verhoudingen, in de nieuwe bestuurscommissie, blijft de PvdA bouwen aan 

Noord. We laten ons niet verleiden tot gesomber over de vraag waar je wel of niet over gaat, maar komen 

op voor bewoners en bedrijfsleven van Noord. De vier speerpunten waarop de PvdA de komende vier jaar 

extra wil inzetten is: 

 werk en de aanpak van groei van werkgelegenheid voor de Noordse beroepsbevolking 

 schone, hele en veilige buurten met verbetering van de publieke ruimte 

 voldoende betaalbare huisvesting, verbetering van de doorstroming op de woningmarkt en tijdig 

opknappen van woningen 

 armoedebestrijding en zorg voor elkaar. 

 

Bij de aanpak van deze vier speerpunten en alle andere punten uit dit verkiezingsprogramma wil de PvdA 

de rol van vrijwilligers en van buurtinitiatiefnemers versterken. Bewoners komen meer aan het roer te 

staan, buurtinitiatieven en buurtondernemingen krijgen meer vertrouwen en dus meer mogelijkheden om 

zélf, dichtbij de mensen in buurten en wijken, vragen en problemen aan te pakken. De PvdA wil 

bewonersinitiatieven extra ondersteunen, met kracht en zonder overbodige regels en procedures. Daarmee 

wil de PvdA ook meer verbinding stimuleren: tussen buurtinitiatieven, tussen actieve 

bewonersorganisaties, tussen bewoners, corporaties en bedrijfsleven.  

De PvdA wil leefbare en vitale buurten en wijken in Noord, de buurteconomie krijgt nieuwe impulsen. 

Maar daarbij laat de PvdA mensen met een smalle beurs niet in de steek. Wij willen blijven investeren in 

betaalbaar wonen, in een resultaatgerichte aanpak van werkloosheid, in schone, hele en veilige buurten en 

in voldoende zorg voor ouderen en mensen met een beperking.  

Noordbreed wil de PvdA blijven investeren in een verdere versterking van de werkgelegenheid en de 

aantrekkingskracht van Noord voor nieuwe bedrijven, instellingen en hoger onderwijs. We werken hard 

aan vermindering van voortijdige schooluitval en verbetering van de kwaliteit van scholen. Kunst en 

cultuur blijven we stimuleren met fondsen en ruimte voor nieuwe initiatieven. Oude wijken worden 

opgeknapt, nieuwe gevarieerde wijken worden gebouwd. En Noord blijft groen en mooi. De PvdA blijft 

bouwen aan Noord! 

 

Kies voor een actieve politiek die initiatieven in wijk en buurt versterkt! 

Kies voor de PvdA! 

Kies voor de toekomst van Noord! 
 

 

 

6e concept 15-11-13/Tom Tossijn 
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Proces-verbaal  
              Amsterdam Noord 
 

 VOOR afdelingsbestuur  VAN: Stembureau 

DATUM: 27 okt 2013 

BETREFT: Ledenraadpleging lijsttrekker PvdA  

1.   Procedure: 

In de periode van  zaterdag 12 oktober 2013 tot en met zondag 20 oktober 2013 uur is er een 
ledenraadpleging gehouden voor de lijsttrekker PvdA Amsterdam noord. Vanwege het feit dat veel leden 
aangaven dat het stemmen via internet niet lukte is op maandag 14 oktober en op vrijdag 18 oktober een 
mail naar alle leden gestuurd waarin de mogelijkheid werd geboden een papieren stembiljet aan te vragen. 
In verband daarmee is de uiterste ontvangstdatum voor papieren biljetten verlengd tot en met zaterdag 26 
oktober.  
 Aan de raadpleging hebben de volgende vijf kandidaten meegedaan, in de volgorde zoals vermeld op het 
stembiljet: 
 

1. Abdelhak Belkasmi  
2. Markus Sanders  
3. Alphons Muurlink  
4.  Jesse Bos 
5. Coby van Berkum  

 
Het stembureau bestond uit 4 bestuursleden van de afdeling Amsterdam noord: Marjolein Schade 
(secretaris), Frank de Graaff (penningmeester), Maarten Adelmeijer (voorzitter) en Patricia Croese (lid). 
Huseyin Erarslan was verhinderd.  
Op uitnodiging van het bestuur was bij de zitting van het stembureau aanwezig Ellis van der Meulen, vice 
voorzitter PvdA Amsterdam, om toe te zien op een correct verloop. 
Op vrijdag 10 oktober zijn door het partijbureau papieren biljetten verstuurd naar de leden waarvan in de 
ledenadministratie geen mailadres bekend is (ongeveer 25%), op zondag 13 oktober hebben de leden van 
wie een mailadres bekend is per mail van het partijbureau steminstructies ontvangen (ongeveer 75%). 
Instructies en biljetten zijn verstuurd aan alle leden die minimaal 30 dagen lid waren en de eerste 
contributiebetaling hadden verricht en dus ledenrechten hadden.  385 leden waren stemgerechtigd. 

1.1 Opkomst 
Bij deze ledenraadpleging hebben 110 leden hun stem uitgebracht. 86 stemmen zijn via het internet 
uitgebracht en 24 stemmen via het terugsturen van het stembiljet. Dit leidt tot een opkomstpercentage van 
28% (minimale vereiste is 15%). Er waren geen ongeldige of blanco stemmen. Zie voor een vergelijking met 
voorgaande landelijke ledenraadplegingen onderstaande tabel. 
 

Ledenraadpleging Jaar Opkomstpercentage 

Lijsttrekker Tweede 
Kamerverkiezingen   

2002 54% 

Lijsttrekker Eerste Kamer  2006 21% 

Partijvoorzitter  2007 35% 

Lijsttrekker verkiezing Europees 
Parlement 

2008 18% 
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BETREFT: Proces verbaal  

 

Ledenraadpleging lijsttrekker PvdA  

 

 
 

Lijsttrekker Eerste Kamer  2010 28% 

Partijvoorzitter  2011 35% 

Partijleider (Samson) 2012 69% 

 

1.2 Bepalen van de uitslag  
Alle per post uitgebrachte stemmen zijn door twee leden van het stembureau (Marjolein Schade en Patricia 
Croese), in aanwezigheid van de andere twee leden en het bestuurslid centrale stad, ingevoerd in een 
daarvoor ontwikkelde applicatie. Alle stembiljetten waren volstrekt helder. Er is een ingescand stembiljet 
per mail binnen gekomen. Door het stembureau is besloten deze wel mee te nemen in de telling, aangezien 
deze aan alle voorwaarden voldeed: er was een uniek nummer zichtbaar, alle 5 kandidaten hadden een 
nummer gekregen.  
 
Vervolgens is de uitslag automatisch bepaald door middel van het alternative vote systeem.  
 
Na afsluiting van het systeem kwam het stembureau tot de conclusie dat 1 schriftelijk uitgebrachte stem 
niet was meegeteld door het systeem. Op basis van het vergelijken van de kiescodes die in het systeem 
waren geregistreerd met een uitgebrachte stem,  kon het ontbrekende formulier worden geïdentificeerd 
namelijk behorend bij kiescode 022668511744. Deze stem is door het stembureau meegeteld en in de 
uitslag opgenomen.  
 

1.3 Uitslag 
 

 Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 

Abdelhak Belkasmi 6    

Markus Sanders 16 17 22  

Alphons Muurlink 10 10   

Jesse Bos 39 39 42 54 

Coby van Berkum 39 44 46 
 

56 

 
 
 
Aldus verklaard door het stembureau, 
Zondag 27 oktober 2013 

   
 
Marjolein Schade 

   

 Patricia Croese 
 

 

Frank de Graaff  

   
 Maarten Adelmeijer  

 

 
 
En bevestigd door de toezichthouder:  Ellis van der Meulen 



Partij van de Arbeid 
Afdeling Amsterdam-Noord 

Kandidaatstellingscommissie 2014 

 

 

      Amsterdam, 14 november 2013. 

 

Aan het Afdelingsbestuur. 

 

Waarde partijgenoten, 

Hierbij brengt de door u ingestelde Kandidaatstellingscommissie haar advies uit over de lijst voor de 

verkiezing van de Bestuurscommissie Noord in maart 2014. 

De opgave 

De Stadsdeelraad Noord houdt in 2014 op te bestaan. De stadsdeelraden hebben zich in de 

afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot een volwaardig lokaal bestuur op ruimtelijk en sociaal gebied. De 

Partij van de Arbeid heeft deze ontwikkeling altijd gesteund. Naar onze mening zijn stadsdeelraden 

beter in staat om het bestuur dicht bij de burger te brengen dan een gemeenteraad die voor heel 

Amsterdam verantwoordelijk is. Het uitgangspunt was: lokaal doen wat kan, centraal doen wat moet. 

De Partij van de Arbeid heeft bij alle verkiezingen voor de stadsdeelraad Noord de meeste stemmen 

gekregen en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten, zowel de 

goede als de slechte. De nu aflopende bestuursperiode wordt gekenmerkt door positieve 

ontwikkelingen: de werkgelegenheid in Amsterdam-Noord neemt toe, de ruimtelijke vernieuwing 

wordt steeds meer zichtbaar en Amsterdam-Noord is meer dan voorheen een onderdeel van de stad 

Amsterdam geworden in sociaal en cultureel opzicht. Dat wil niet zeggen dat het lokaal bestuur op 

zijn lauweren kan gaan rusten. Er is nog veel te doen. Er is nog steeds veel armoede in Noord. Veel te 

veel inwoners van Noord hebben het gevoel dat zij de controle over hun leefomgeving kwijt zijn 

geraakt. De komst van de Noord-Zuidlijn vraagt om een grondige herbezinning op zowel de sociaal-

culturele als verkeerstechnische inpassing van Noord in het geheel van Amsterdam. Hier liggen 

belangrijke opgaven voor sociaaldemocratische bestuurders. 

Veel van het werk van de Stadsdeelraad gaat over naar Bestuurscommissie. Het 

bevoegdhedenpakket staat echter nog niet vast, en ook over het budget is nog veel onzekerheid. 

Bestuurscommissies zullen anders (moeten) gaan werken dan stadsdeelraden. Er zullen minder zaken 

zijn waarover de Bestuurscommissie zelf zal kunnen beslissen. Daarvoor in de plaats komen 

adviestaken. De leden van de Bestuurscommissie zullen, meer dan voorheen, bezig zijn met het 

beïnvloeden van beleidsprocessen: zorgen dat de juiste onderwerpen op de agenda komen, zorgen 

dat voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de inwoners van Noord, zorgen dat de 



inwoners van Noord op de juiste wijze worden betrokken bij het maken van het beleid en de 

uitvoering daarvan en zorgen voor een goede communicatie en afhandeling van klachten. De 

politieke verschillen tussen de bestuursleden zal tot uitdrukking komen in wat onder “juist” wordt 

verstaan. Bestuurscommissies kunnen alleen effectief zijn als zij overtuigingskracht hebben, zowel in 

de richting van de beleidsprocessen als in de richting van de inwoners. Wat helpt om te overtuigen is 

het goed kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken en het kunnen aantonen dat de voorstellen 

kunnen rekenen op een breed draagvlak. 

De Kandidaatstellingscommissie heeft daarom bij de opstelling van haar advies veel aandacht 

gegeven aan de kwaliteiten van de kandidaten als overtuigingskracht en het opbouwen en 

onderhouden van netwerken. 

De Bestuurscommissie zal bestaan uit dertien leden. Drie daarvan zullen worden aangewezen als 

dagelijks bestuurders. Als de resultaten bij vorige verkiezingen maatgevend zijn voor de komende 

verkiezing, dan zou de Partij van de Arbeid mogen rekenen op vier bestuursleden. Daarvoor is nodig 

dat 30% van de uitgebrachte stemmen op de Partij van de Arbeid wordt uitgebracht. Vroeger was de 

PvdA goed voor 40% van de stemmen in Noord. Dat zou een vijfde zetel opleveren. Maar de 

bevolkingssamenstelling van Noord verandert meer in de richting van de samenstelling van de 

Amsterdamse bevolking als geheel en stedelijk haalt de PvdA de laatste verkiezingen telkens rond de 

30%. Bovendien staat de PvdA er in de landelijke peilingen slecht voor. De ervaring leert dat het 

landelijke beeld van de PvdA sterk doorwerkt in de uitslag van lokale verkiezingen. Als niet meer dan 

ruim 20% van de stemmen op de PvdA wordt uitgebracht zal de fractie uit drie personen bestaan. Bij 

een nog slechtere uitslag, 15%, worden slechts twee kandidaten verkozen. De 

kandidaatstellingscommissie heeft daarom als uitgangspunt gekozen dat de fractie uit vier personen 

zal bestaan, en dat een van deze vier zal toetreden tot het dagelijks bestuur. Bij een betere uitslag 

kan dan meer aandacht worden gegeven aan vernieuwing, bij een slechtere zal het nog meer dan 

anders aankomen op overtuigingskracht om onze denkbeelden ingang te doen vinden. 

Het proces 

Op 2 september sloot de kandidaatstelling, zowel voor de Bestuurscommissie als voor de verkiezing 

voor de lijsttrekker. Het bestuur heeft de kandidaat-lijsttrekkers gevraagd om ook kandidaat te zijn 

voor de Bestuurscommissie voor zover zij dat nog niet gedaan hadden. Hiertoe waren allen bereid. 

Ook de drie partijgenoten uit Noord die toegelaten waren tot de tweede ronde van de 

kandidaatsstelling voor de gemeenteraad hebben zich, op verzoek van het afdelingsbestuur, 

eveneens kandidaat gesteld voor de Bestuurscommissie voor zover zij dat nog niet gedaan hadden. 

Ook zij waren hiertoe bereid. De commissie kreeg zo de taak om te adviseren over zestien 

kandidaten. Met allen van hen is door de commissie gesproken. 

De leden zijn geraadpleegd over de lijsttrekker. Vijf partijgenoten hebben zich daarvoor kandidaat 

gesteld. Coby van Berkum is als winnaar uit de bus gekomen. Vóór het afronden van dit advies heeft 

de commissie de lijsttrekker geraadpleegd.  

Twee kandidaten hebben zich in de periode waarin de gesprekken plaats vonden om persoonlijke 

redenen teruggetrokken. Na het opstellen van het advies aan het afdelingsbestuur hebben vier 

kandidaten zich alsnog teruggetrokken. De commissie heeft daarop het advies aangepast zodat het 

advies alleen betrekking heeft op de tien kandidaten die beschikbaar zijn. 



Het volledige advies is op 10 november ter kennis gebracht van de kandidaten. Enkele kandidaten 

hebben verzocht om de toelichting bij hun persoon te corrigeren. De commissie heeft deze 

verzoeken beoordeeld en verwerkt in dit aangepaste definitieve advies. 

Het advies 

Bij het opstellen van het advies heeft de commissie rekening gehouden met het profiel dat het 

bestuur heeft opgesteld en dat door de ledenvergadering is goedgekeurd. Aandachtspunten daarbij 

zijn volgende: 

 De top van de lijst 

Indien de PvdA een lid mag leveren voor het dagelijks bestuur, dan is de lijsttrekker daarvoor 

de eerste kandidaat. Op de tweede plaats van de lijst staat de beoogde fractievoorzitter. 

 Ruimte voor vernieuwing 

Het is een goed gebruik om bij iedere verkiezing ruimte te maken voor vernieuwing van de 

fractie. Ongeveer een derde van de verkiesbare plaatsen zouden moeten worden ingenomen 

door kandidaten die geen lid van de vorige fractie waren. Dat geeft kansen voor 

partijgenoten die graag een bijdrage willen leveren aan het werk van de partij door een 

vertegenwoordigende functie te vervullen. Een gedeeltelijke vernieuwing maakt het ook 

mogelijk dat de nieuwkomers van nu bij een volgende verkiezing als kandidaten met ervaring 

weer kandidaat kunnen zijn voor een nieuwe bestuursperiode. De commissie meent dat in 

dit geval het beste kan worden voldaan aan de wens tot vernieuwing door de derde en vijfde 

plaats van de lijst te reserveren voor kandidaten die nog geen lid van de stadsdeelraad waren 

of zijn geweest. 

 Steunfractie 

De Bestuurscommissie zal slechts dertien leden tellen, en de fractie van de PvdA zal dus 

onvermijdelijk veel kleiner zijn dan de huidige fractie die uit tien personen bestond. Van alle 

kandidaten die geplaatst worden op de kandidatenlijst mag worden verwacht dat zij bereid 

zijn om de straks gekozen fractie te ondersteunen. Alle kandidaten die hierna genoemd zijn, 

hebben een actieve bijdrage toegezegd. 

 Diversiteit 

De Partij van de Arbeid streeft er naar om de kandidatenlijst een afspiegeling te laten zijn van 

de samenstelling van de bevolking van Noord naar geslacht, leeftijd en sociaal-culturele 

kenmerken. Bij dat laatste kan worden gedacht aan de wooncarrière (“traditionele 

Noorderling” of “recente import”) en aan het zich rekenen tot een van de verschillende 

etnische groepen die in Noord wonen. Als alle tien kandidaten op de lijst geplaatst worden, 

dan bestaat de lijst uit vier vrouwen en zes mannen. Zeven kandidaten wonen al lang in 

Amsterdam-Noord, drie wonen er korter dan vier jaar. Zowel de Marokkaanse, Turkse als 

vluchtelingen gemeenschappen kunnen zich in de lijst herkennen. Er zijn onder de 

kandidaten twee twintigers, een dertiger, vier veertigers, twee vijftigers en een zestiger. 

De commissie is van mening dat de tien beschikbare kandidaten allen in staat zijn om een goede 

bijdrage te leveren aan het werk van de fractie in de Bestuurscommissie. In het profiel wordt gesteld 

dat de kandidatenlijst uit acht tot tien personen zou moeten bestaan. De commissie is daarom van 

mening dat alle beschikbare kandidaten op de lijst kunnen worden geplaatst. 



De commissie adviseert aan het afdelingsbestuur om de kandidaten als volgt te plaatsen op de 

kandidatenlijst:  

1. Coby van Berkum (56) 

Coby is door de leden gekozen als lijsttrekker. Coby was in de vorige bestuursperiode succesvol 

stadsdeelwethouder. Het ligt voor de hand dat Coby na de verkiezingen wordt voorgedragen als 

lid van het dagelijks bestuur en mogelijk voorzitter van de Bestuurscommissie. 

2. Alphons Muurlink (47) 

Alphons heeft een ruime ervaring als fractievoorzitter. Van 2004 tot 2006 was hij 

fractievoorzitter in de stadsdeelraad Noord. Kort na zijn verhuizing naar Almere werd hij daar in 

2006 gekozen tot lid van de gemeenteraad en in 2009 tot fractievoorzitter benoemd. In 2010 was 

hij lijsttrekker in Almere en werd hij opnieuw fractievoorzitter. Sinds kort woont Alphons weer in 

Amsterdam-Noord. Alphons werkt als hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken van de Vrije 

Universiteit. Wij verwachten dat Alphons goed in staat zal zijn om met een kleine fractie tot 

effectief werken te komen en samen met de lijsttrekker/dagelijks bestuurder het politieke 

gezicht te worden van de PvdA in de Bestuurscommissie.  

3. Syb Groeneveld (42) 

Syb Groeneveld werkt bij het Mediafonds en houdt zich daar vooral bezig met de nieuwe media. 

Hij heeft op dit gebied ook internationale ervaring, zowel bij de Europese Unie als in Rusland. Hij 

heeft zowel politieke wetenschappen als bedrijfskunde gestudeerd. Syb is in Overhoeks komen 

wonen en heeft zich daar meteen ingezet voor activiteiten met zijn buurtbewoners en het leggen 

van verbanden met de Van der Pekbuurt. De commissie adviseert om Syb als hoogste 

“nieuwkomer” op de derde plaats te zetten. Wij verwachten dat hij een belangrijke bijdrage kan 

leveren aan het verbinden van de snel groeiende creatieve industrie met het traditionele Noord 

en het op een effectieve manier betrekken van de inwoners van Noord bij het beheer van de 

leefomgeving en het werk van de Bestuurscommissie. 

4. Anne-Mieke Bulters (56) 

Anne-Mieke is sinds 2010 raadslid. Na een inwerkperiode heeft zij zich ontwikkeld tot een 

enthousiast deelraadslid dat veel contact onderhoudt met diverse bewonersgroepen. Zij heeft 

een ruime ervaring in het onderwijs en is nu zakelijk leidster van de Noorderparkkamer. Wij 

denken dat Anne-Mieke in een kleine fractie kan zorgen voor het verbinden van het werk in de 

Bestuurscommissie met de inwoners van Noord. 

5. Farzana Shams (43) 

De ouders van Farzana zijn om politieke redenen uit Afghanistan naar Nederland gevlucht. 

Farzana heeft in Kabul een technische opleiding op universitair niveau gevolgd en een HBO-

opleiding op sociaal gebied. In Nederland heeft zij een MBO-opleiding in management gevolgd. 

Zij is nu adviseur wijkontwikkeling  bij het Amsterdams Steunpunt Wonen en werkt vooral aan 

projecten gericht op het bevorderen van emancipatie, integratie en participatie van migranten in 

het algemeen en vluchtelingenvrouwen in het bijzonder. De commissie adviseert om Farzana als 

tweede “nieuwkomer” op plaats vijf te zetten. Wij verwachten dat Farzana in een fractie van vijf 

een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan het werk van de Bestuurscommissie om de 

sociale samenhang in Noord te versterken. 

6. Jacob Oost (65) 

Jacob is sinds 2006 lid van de fractie en woordvoerder Ruimtelijke Ontwikkeling en Sport. Jacob 

heeft veel kennis van het stadsdeel in alle opzichten en heeft een sterke inhoudelijke inbreng 



geleverd. Jacob wil graag doorgaan, het liefst als lid van de fractie, maar als het niet anders kan 

ook vanuit een opvolgersplaats. Door Jacob hoog op de lijst te plaatsen hoopt de commissie de 

inbreng van Jacob de komende jaren te garanderen. 

7. Aissa Zanzen (36) 

Aissa is bestuurslid van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders en was 

hiervoor voorzitter van de Nederlandse Moslim Omroep en woordvoerder van de Marokkaanse 

Unie Noord. Hij is werkzaam als hoofd Algemene Zaken van de Penitentiaire Inrichtingen 

Amsterdam Over-Amstel. Aissa heeft behalve voor de “grote” sociale vraagstukken in de 

traditionele gemeenschappen ook veel tijd en energie over voor leefbaarheid, ouderparticipatie 

in het onderwijs en ombudswerk. Sinds kort is hij ook lid van de cliëntenraad van het BovenIJ 

ziekenhuis. De commissie verwacht dat Aissa juist op deze onderwerpen een bijdrage kan 

leveren aan het werk van de fractie. 

8. Canan Uyar-Ozcan (47) 

Canan was voorzitter van Vrouwen Federatie Milli Görüş Noord Nederland tot 2009. Zij is in 2010 

met voorkeurstemmen in de stadsdeelraad gekozen. Zij heeft zich vooral bezig gehouden met de 

aanpak van armoede en voortijdige schooluitval. Canan maakt zich sterk voor de positie van 

vrouwen en doet veel huiskamerbezoeken bij vrouwen in huis. Canan is werkzaam in de 

gezondheidsvoorlichting en lid van de Cliëntenraad van het BovenIJ ziekenhuis. De commissie 

verwacht dat Canan op deze terreinen in de komende periode een belangrijke bijdrage kan 

leveren. 

9. Wiljan Linders (25) 

Wiljan combineert zijn studie in de sociale wetenschappen met veel (vrijwilligers)werk voor de 

Partij van de Arbeid op alle niveaus. Zo is hij nu assistent van de deelraadsfractie. Wiljan is 

enthousiast en positief ingesteld. Als ondersteunend lid van de fractie kan hij zich warmlopen 

voor een volgende ronde en ondertussen de belangen van de jongeren behartigen. 

10. Jean-Michael Veen (24) 

Jean-Michael woont sinds kort in de Bloemenbuurt. Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Jean-

Michael al veel meegemaakt. Hij was lid van het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten. Hij is 

werkzaam op het gebied van de sociale media. De commissie hoopt dat Jean-Michel de komende 

jaren een bijdrage zal leveren aan het werk van de fractie. 

Met vriendelijke groet, 

Piet Jonker, voorzitter 

Koen Maes, secretaris 

Fatima Elatik, lid 

 



MARIANNE RINGMA 

 

Beste partijgenoten, 

 

Ik heb mij kandidaat gesteld voor de gemeenteraad in Amsterdam voor de periode 

2014-2018. De bereikbaarheid, leefbaarheid en identiteit van Noord zijn belangrijke 

zaken waaraan ik wil werken. Wonen en werken in Noord moet  aantrekkelijk en 

betaalbaar zijn! Om in de gemeenteraad gekozen te kunnen worden heb ik echt uw 

stem nodig op de ALV van 29 november. Kom op voor Noord!  

Actief in de deelraad van Amsterdam-Noord, wat heb ik bereikt tot nu toe? 

Vanaf 2010 ben ik voor de PvdA  actief in de deelraad van Noord. In de afgelopen drie jaar 

heb ik mij met succes ingezet voor behoud en renovatie van de Van der Pekbuurt. Ook ben 

ik waardevol gebleken als aanspreekpunt voor de Centrale Dorpenraad en daarmee voor de 

ontwikkeling en bescherming van ons prachtige Landelijk Noord. Beide grote dossiers 

waarbij mijn vasthoudend en expertise op het gebied van ruimtelijke en stedelijke 

ontwikkeling goed van pas zijn gekomen. Daarbij heb ik contacten gelegd met vele 

maatschappelijke organisaties in Noord die hun zorgen met de PvdA wilden delen.  

Wat zijn mijn kwaliteiten en wat wil ik daarmee doen voor Amsterdam en voor Noord? 

Ik ben van vele markten thuis. Door mijn brede werkervaring heb ik mijn functie als raadslid 

en volksvertegenwoordiger echt betekenis kunnen geven. Na jaren werkzaam te zijn 

geweest in de geestelijke gezondheidzorg (psychiatrie), heb ik de overstap gemaakt naar 

andere werkgebieden. De afgelopen 15 jaar ben ik bezig met vragen op het gebied van 

ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, monumentenzorg, openbare ruimte en 

burgerparticipatie. Als programmamanager bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) ben ik goed op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in onze samenleving en het 

belang daarvan voor burgers en ondernemers. 

De positionering en leefbaarheid van Amsterdam binnen de Metropoolregio is belangrijk voor 

de economie en ons welzijn. Noord heeft binnen Amsterdam een geheel eigen en bijzondere 

plek waar wij trots op kunnen zijn. Die plek moeten wij koesteren. Waar wij de leefbaarheid 

en aantrekkelijkheid van Noord kunnen verbeteren, moeten wij dat doen met oog voor de 

identiteit van Noord.  

De crisis treft veel mensen, daar heeft de PvdA oog en hart voor. De crisis biedt ook de kans 

om te hervormen en weer eens goed na te denken over de manier waarop wij de 

samenleving willen inrichten met elkaar. Bewonersbetrokkenheid is hierbij belangrijk en moet 

meer kans en inhoud krijgen.  

Het nieuwe bestuurlijke stelsel 

Ik zet mij in om stad en stadsdelen / gemeenteraad en bestuurscommissies goed met elkaar 

te laten samenwerken. Noord moet hiervoor goed vertegenwoordigd zijn in de 

gemeenteraad. Daarvoor heb ik uw stem nodig op de ALV van 29 november!  

 

Marianne Ringma, IJdoornlaan 58N3, 1024 KV Amsterdam, 06 411 900 17 

Website PvdA Amsterdam Noord  
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Beste partijgenoten, 
 
Ik vind het erg fijn dat ik mij via deze weg aan u allen mag 
voorstellen. Mijn naam is Aissa Zanzen. 36 jaar geleden werd ik 
geboren in een kleine stad in Noord Marokko. Mijn vader was 
naar Europa vertrokken op zoek naar betere kansen voor hem en 
zijn gezin. 
 
Enkele jaren later mocht ik me bij hem voegen. Mijn vader had al snel door dat ook mijn 
toekomst hier lag. Mijn komst naar dit mooie land was een ontdekkingsreis en een uitdaging. 
De ontplooiingskansen, de cultuur, de vrijheden, de gelijkheid tussen mensen, de 
democratische verworvenheden en de directheid van de Amsterdammers lieten mijn 
nieuwsgierigheid alleen maar groeien. Ik wist het zeker, bij deze samenleving wil ik horen en 
aan deze samenleving wil ik een bijdrage leveren. Tijdens en na mijn studie ben ik actief 
geworden in Noord en ben ik actief gebleven. Ik vond dat meer mensen bewust moesten zijn 
van de kansen die onze samenleving bood en dat het een eer en een verantwoordelijkheid is 
om die kansen met beide handen te grijpen. Emancipatie en verheffing komen niet zo maar 
en zijn geen makkelijke processen. Daar is energie, doorzettingsvermogen en wilskracht voor 
nodig. Ik begon eerst lokaal binnen de Marokkaanse gemeenschap deze boodschap te 
verkondigen en daarna landelijk omdat ik vond dat er binnen de gemeenschap nog veel 
terrein te winnen viel. In Noord heb ik mij de afgelopen jaren ingezet in een aantal buurten 
op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie. 
 
En hier sta ik dan 20 jaar na mijn komst naar Nederland, kandidaat voor de Partij van de 
Arbeid in de gemeenteraad van mijn stad Amsterdam.  
 
Als ik namens u deel mag nemen aan de gemeenteraad, wil ik me graag hard maken voor de 
volgende onderwerpen: 
 
1. Onderwijs: 

 geen kind verlaat meer het onderwijs met een taalachterstand 

 geen zwakke scholen meer in onze stad 

 energiezuinige en schone scholen 
 

2. Armoede:  

 goede voorlichting over maatregelen waar mensen recht op hebben 

 meer werkgelegenheidstrajecten lokaal in de wijk 

 meer werkervaringplekken voor jongeren en vrouwen 

 betere samenwerking tussen instanties om schuldenopstapeling te voorkomen 

 meer groepsvoorlichting in de diverse gemeenschappen 
 
3. Veiligheid: 

 elk stadsdeel maakt gebiedsgericht veiligheidsplannen samen met bewoners 

 elke wijk krijgt een veiligheidscoördinator 

 gerichte aanpak op jeugdoverlast in de openbare ruimte en in panden 

 bewonersbetrokkenheid bij veiligheid in de buurt versterken 
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4. Ouderen: 

 meer groepsactiviteiten voor ouderen in de buurt 

 betere ondersteuning en facilitering van mantelzorgers 

 ondersteuning van vrijwilligersprojecten die isolement bij ouderen doorbreken 
 

5. Diversiteit: 

 op alle basisscholen programma gelijk = gelijk invoeren 

 burgerinitiatieven die taboes doorbreken in gemeenschappen ondersteunen 

 een sterke anti-discriminatiecampagne voor de hele stad 

 een integraal emancipatiekader voor 1 Amsterdam 
 
Ik hoop dat dit ook onderwerpen zijn die u nauw aan het hart liggen. Ik ga me 100% inzetten 
om elke Amsterdammer te dienen en om het belang van Noord in de gemeenteraad 
constant onder de aandacht te brengen. Ik hoop dat ik op uw steun kan rekenen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Aissa Zanzen 
A_zanzen@hotmail.com 
 
 

mailto:A_zanzen@hotmail.com


DOE MEE! Canvassen in Noord op 30 november met Achmed Marcouch 

 

Zaterdag 30 november gaat het 
campagneteam samen met Achmed 
Marcouch en Coby van Berkum en 
de overige bestuurskandidaten 
canvassen in Noord. We beginnen 
om 13.00 uur. De locatie word nog. 
DOE MEE!  

En geef je op bij Wiljan Linders. 
Wiljan.linders@gmail.com 06‐
34530394 

_____________________________________________________________________________________________ 

15.000 kiezerscontacten / verkiezingstijdschrift 
Het campagneteam wil samen met de bestuurskandidaten 15.000 
Noorderlingen spreken om te luisteren naar hun verhalen en om het PvdA 
verhaal te vertellen. We delen onder andere 10.000 verkiezingstijdschriften uit 
met mooie verhalen over Noord, onze mensen en onze idealen. Anne-mieke 
Bulters, Tom Tossijn en Willem Don maken er een prachtige ‘Glossy’ van. 

20 kratten voedsel ingezameld voor voedselbank in Noord 

 

Zaterdag 16 November stond het campagneteam van de PvdA Amsterdam 
Noord samen met vrijwilligers van de voedselbank de hele middag op het 
Mosveld, Banneplein en op het waterlandplein. Daar zamelde zij voedsel in 
voor de voedselbank. De ruim twintig kratten met voedsel werden later op de 
dag door Coby van Berkum en Pieter Hilhorst overgedragen aan de 
voedselbank.  
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