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AMSTERDAM, DE STAD 
VAN MOGELIJKHEDEN
Pieter Hilhorst in 
gesprek met Noraly 
Beyer over familie,  
politiek, voetbal en de 
liefde voor Amsterdam

DE VOORLEESEXPRESS DE STAD VAN COBY VAN 
BERKUM

Over fractievoorzitter 
Marjolein Moorman, die 
zich inzet om kinderen 
zonder taalachterstand 
naar de basisschool te 
laten gaan. 

Coby vertelt over het 
belang van lokale 
politiek: ‘Wij kennen 
de mensen, wij kennen 
Noord’.
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Job Cohen
 Een heel groot deel van die 800.000  
 Amsterdammers is niet in de stad geboren.  
 Heel veel Amsterdammers zijn op enig 
moment in hun leven daarheen verhuisd.
Waarom? Omdat zij het gevoel hadden dat zij daar, in 
Amsterdam, hun talent tot ontplooiing konden  bren-
gen, wat dat talent ook maar is. Velen zijn hier ooit 
komen studeren, velen zijn er na hun studie komen 
werken. Amsterdam biedt een thuis voor  iedereen. 
En zo is het maar net, Amsterdam biedt zoveel kansen 
en mogelijkheden. De stad geeft inspiratie, lokt cre-
ativiteit uit, laat ongelofelijk veel toe, vindt haast niets 
gek. Heel veel kan, maar niet alles mag, zeg ik vaak. De 
stad is  eigenzinnig.  Niet voor  niets vonden  in Amster-
dam  de eerste huwelijken van personen van hetzelfde 
geslacht plaats. Niet voor niets is Amsterdam een stad 
die een bijzondere relatie met asiel heeft. 

De bouw van de stad 
lokt dat allemaal uit.  De 
prachtige historische bin-
nenstad, die er mooier 
bijligt dan ooit, maakt 
contact gemakkelijk. 
De afstanden zijn klein, 
mensen weten elkaar snel 
te vinden, maar laten elkaar ook met rust.  

En eens Amsterdammer, altijd Amsterdammer.  Hoe 
vaak is het me niet overkomen dat ik, reizend door het 
land, mensen tegenkwam, die me vertelden dat ze in 
Amsterdam waren geboren of er gewoond hadden. En zo 
is Amsterdam veel meer dan zijn 800.000 inwoners. Am-
sterdam is wereldberoemd.  En dat komt niet alleen door 
die prachtige stad, maar ook door die eigenzinnigheid. 
En door zijn sociale karakter.  Amsterdammers hebben 
oog voor anderen. Dat is door de hele geschiedenis het 
geval geweest, en dat zal vast wel zo blijven.

De stad geeft  
inspiratie, lokt  
creativiteit uit,  
laat ongelofelijk  
veel toe, vindt  
haast niets gek.

E

Coby van Berkum

'Wij   kennen  de   mensen,   
wij  kennen   Noord'
Je hoeft niet groot te zijn om leuke dingen te kunnen doen 
voor een ander. De kinderen  van basisschool De Poolster zijn 
enthousiast plannen aan het maken. Ze overleggen in  een 
kring in de aula van de school. Samen  bedenken ze hoe ze 
hun buurt leuker en  leefbaarder kunnen maken. Zoals een 
 rommelmarkt organiseren, ouderen helpen en een speelplein 
opruimen.
‘Er gaat in elk geval iets gebeuren’, zegt een van de kinderen 
tegen de maatschappelijk werkers en buurtbewoners die 
langskomen.
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 Coby van Berkum is een van die toehoorders. Sinds 2010 
 is zij wethouder zorg, welzijn, jeugd & onderwijs en   
armoedebeleid in stadsdeel Amsterdam-Noord. 
Aandachtig luistert ze naar wat er wordt gezegd. ‘Sommige mensen in 
Noord willen dat we meer voor ouderen doen. Ik ga ze vertellen wat 
voor prachtige plannen jullie hier voor de ouderen hebben bedacht.’ 

‘Basisschoolkinderen zijn nog zo bezig hun wereld op te bouwen’, zegt 
Coby na de bijeenkomst. ‘Ik wil ze de kans bieden als democratische 
burgers op te groeien. In wijken waar ze veilig op straat kunnen spelen 
en waar je op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaat.’  
De samenwerking tussen scholieren en buurtbewoners heet ‘De 
vreedzame wijk’.Coby: ‘We doen dit project nu in Tuindorp, maar we 
gaan het ook oppakken in de Vogelbuurt en Nieuwendam.
Dit soort projecten wil ik voortzetten in Noord.’ Coby weet hoe be-
langrijk scholing is voor jongeren. ‘Ik had een vervelende hoofdonder-
wijzer die kinderen indeelde op het feit of ze thuis een verwarming 
hadden op hun slaapkamer of niet. Kinderen zonder verwarming, 
arme kinderen, konden ’s avonds hun huiswerk niet maken, dacht hij. 
We werden niet gestimuleerd eruit te halen wat erin zat. Als je uit een 
arbeidersgezin kwam, was het niet  vanzelfsprekend dat je doorleerde. 

Ik had het geluk dat mijn ouders en andere onderwijzers wel wat in me 
zagen.’Coby groeide op in Alkmaar. ‘Mijn vader werkte bij de krant als 
drukker en mijn moeder kwam uit een vissersgezin uit Egmond aan 
Zee. Mijn vader is jong overleden, toen hij 51 was. Ik was toen 13 jaar 
oud. Dat tekent je natuurlijk wel. 
Mijn moeder was een ijzersterke vrouw. Ze is gaan werken als 
 schoonmaakster en is dat blijven doen om onze studies te betalen.  Toen 
haar eigen dochter 13 jaar werd, realiseerde Coby zich pas welke  
invloed haar vaders overlijden op haar heeft gehad. ‘Ik dacht: jeetje, 
was ik nog zo jong? ’Weet je, ik ben nooit puber geweest, ik heb me 
nooit ergens tegen verzet. Je moest er gewoon met het gezin wat van 
maken. Het besef dat niets vanzelf gaat,is wel een kracht die me heeft 
gebracht waar ik nu ben.

Voordat ze actief werd in de politiek, was Coby maatschappelijk  werk-
ster. Ze ving jongeren op die spijbelden en die buiten de boot dreigden 
te vallen. De thuissituatie van die jongeren was vaak slecht. Ouders 
met drank- of gokproblemen en schulden. ‘Ik heb gemerkt dat in 
gesprek gaan met jongeren over wat hen beweegt, hoe ze hun toekomst 
zien, heel belangrijk is om hen goed te begeleiden. Dat doe ik nog 
steeds: ik ga in gesprek met de bewoners in Noord om te horen wat 
hen beweegt. Maar ik kan niet alles waarmaken van wat ze mij vragen. 
Dat was bij die jongeren net zo. Ook zij moesten zichzelf soms bij de 
kladden grijpen.’

De komende vier jaar worden spannend voor Noord. De stadsdeelraad 
wordt vervangen door een bestuurscommissie, maar dat mag niet ten 
koste gaan van buurtinitiatieven.  Coby: ‘Het is ontzettend belangrijk 
dat we in Noord de ruimte krijgen om het gemeentebeleid uit te  
voeren op een manier die past bij dit stadsdeel. In plaats van dat het 
centrale bestuur van Amsterdam projectleiders invliegt die zich   
bemoeien met de uitvoering zonder de lokale situatie te kennen. 
Wij kennen de mensen, wij kennen Noord.

C

Eten bij  
hotel de 

Goudfazant
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Helden uit Noord

Sibel en 
Şenol Kuzu

Els 
Annegarn

Ingrid van  
der Oord

Tien jaar geleden organiseerde Ymere 
een open inschrijving voor een pand 
in het hart van de Van der Pekstraat. 
Daar zit sindsdien Wasserette De Roos 
van Sibel en Senol Kuzu. Bereikbaar 
voor alle Noorderlingen die via de 
Van der Pek en de pont naar de stad 
gaan, weten Sibel en Senol een cultuur 
van continue bedrijvigheid te combi-
neren met aangeboren gastvrijheid. 
Als ik een jasje met een kapotte rits 
of een zoom voor een pantalon kom 
afgeven voor reparatie, is het meestal 
zo gepiept, hebben we ondertussen 
boven de strijkplank korte verhalen 
uitgewisseld en heeft hij tussendoor 
klanten geholpen die hij bijna zonder 
uitzondering bij voornaam kent. Dit 
soort kleine en onthaaste dynamiek is 
voor Noord van grote waarde. 
                                        Syb Groeneveld 

Els is een betrokken en vrolijke coach 
en trainer van de training ‘op eigen 
kracht’. Een training voor klanten 
van de Voedselbank  Amsterdam, en 
bedoeld om de (financiële) zelfred-
zaamheid en de  eigenwaarde van deel- 
nemers te vergroten.Honderden 
Noordelingen volgden deze training. 
In 2012 nam Els het initatief voor de 
loop en wandelgroep ‘Noorderpark in 
Beweging’. De groep bestaat voor een 
deel uit mensen die voorheen amper 
 bewogen. Els: ‘We proberen voor 
alle deelnemers ook sportkleding en 
loopschoenen te regelen.’ Op 12 no-
vember 2013 liepen de lopers de 1000 
km sponsorloop van het Noorderpark! 
‘Prachtig hoe trots de mensen over de 
finish kwamen’.  
    Alphons Muurlink

Ik ontmoet Ingrid voor het eerst op 
het terras van Il Pecorino. Ze vraagt 
wat ik doe en waar ik woon. Ik ben 
op dat moment werkzoekend en ze 
ziet meteen allerlei mogelijkheden. Ik 
ontmoet Ingrid op allerlei plekken in 
Noord. Ze is zichtbaar en alert. 
Ik kom erachter dat ze zich al jaren 
inzet om Noorderlingen aan het werk 
te helpen. Eerst als mede-oprichter 
van BSN, waar ze allerlei originele 
werkprojecten heeft opgezet, en later 
als mede-eigenaar van Bring at Work 
in de Van der Pekstraat. Dat Ingrid nu 
projectleider is van Noord Werkt, het 
100 banenplan van Stadsdeel Noord, 
is logisch. Daarom is Ingrid mijn held. 
Ze ziet altijd kansen.

 Anne-Mieke Bulters

Mijn  
favoriete  

plek  in  
Amsterdam

Paul Tang

“Waar de kinderen  
‘s zomers zwemmen  

en ’s winters schaatsen”

De westelijke eilanden: Bickerseiland,  Prinseneiland en  
Realeneiland. “Een menging van oude gevels, donkere pakhuizen 
en strakke  nieuwbouw, met vele hoekjes, kronkels en  bruggetjes, 
omringd met water waar de kinderen ‘s zomers zwemmen en ‘s 
winters schaatsen.  Het is een dorp in de stad. 
Er kan doordeweeks een  zondagse rust hangen. 
 En even onder het spoor  door lopen, en daar 
is de  leukste winkelstraat van  Nederland, de 
Haarlemmerdijk & straat, en de drukte van de 
Jordaan.”

Lijsttrekker Europese verkiezingen PvdA



PvdA 2014    13

Meer werk en minder werkloosheid 
Dit willen wij bewerkstelligen door een actieve samenwerking met het bedrijfsleven op te bouwen, het stimuleren 
van de wijkeconomie en zelfbouwprojecten. We willen voor voldoende stage- en praktijkplekken zorgen en steunen 
duurzame ontwikkeling en intitiatieven in (Landelijk) Noord.

Waaronder zetten we als PvdA Noord onze schouders?

Schone en veilige buurten in de wijken van Amsterdam Noord 
Door bewoners de mogelijkheid tot regie te geven bij het beheer van buurten en wijken en veiligheid, door de 

veiligheid preventief te vergroten en de gratis pontverbinding uit te breiden. Ten slotte willen wij voor meer 
beeldende kunst, muziek- en theaterprojecten in de wijk zorgen.    

Betaalbaar wonen 
Wij willen betaalbaar wonen in Amsterdam Noord stimuleren door meer woningen voor ouderen, starters en stu-
denten beschikbaar te stellen. 30 procent van de nieuwbouw zijn goedkope huurwoningen en corporaties stimuleren 
tot onderhoud van huurwoningen. 

Zorgen voor elkaar en aanpak van Armoede 
Regie op samenwerking bij armoedebestrijding, arbeidstoeleiding en vrijwilligerswerk. 

 De Spoedeisende Hulp in Amsterdam Noord moet behouden blijven.  
Er mag geen isolement ontstaan bij ouderen, mensen met een beperking of  psychiatrische patiënten, moderne 

woon- en zorgarrangementen worden gestimuleerd.  
 

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
Wij steunen de voorschool en het bestrijden van de taalachterstand.  
Wij willen het onderwijs en de arbeidsmarkt in Noord beter verbinden, dit houdt in dat er voldoende stage- en 
praktijkplekken voor scholieren en studenten moeten komen. Daarnaast zou een HBO of Universiteitsvestiging in 
het stadsdeel een enorme vooruitgang zijn voor Amsterdam Noord.

Het mooie is dat ook het Noordse karakter is behouden. 
Een goed voorbeeld is de Van der Pekbuurt, waar de afgelo-
pen jaren veel nieuwe winkels zijn bijgekomen. Sommigen 
vinden het maar niets, al ‘die nieuwe, dure zaken’, maar de 
meeste inwoners zien juist dat de straat hierdoor enorm is 
verrijkt. 

De komende jaren zal Noord zich alleen maar verder 
ontwikkelen. Voor de PvdA is het belangrijk dat zowel de 
nieuwe als oude Noorderlingen hiervan profiteren. Wijken 
worden opgeknapt en bedrijvigheid wordt binnengehaald. 
Met de komst van de Noord-Zuidlijn wordt Noord boven-
dien definitief vastgeknoopt aan die andere kant van het IJ. 
Zo is een tripje naar Noord straks voor niemand meer een 
wereldreis. 

Noorderlingen zijn al decennialang trots op hun stadsdeel:  
in Noord kijkt men naar elkaar om en maakt men er – in 
voor- en tegenspoed – met elkaar het beste van. De rest van 
de stad dacht daar anders over. Voor veel Amsterdammers 
was ‘de overkant’ hetzelfde als de andere kant van de wereld.

Hoe anders is dat tegenwoordig. Amsterdam-Noord is 
opeens het hipste jongetje van de klas. Ga maar na: hier zijn 
de NDSM-werf, filmmuseum Eye en spannende nieuwe 
restaurants. Hier verrijzen nieuwe woonblokken, vind je de 
culturele vrijplaats de Tolhuistuin en wordt de oude Shellto-
ren het nieuwe clubhuis van evenementenorganisator ID&T. 

Kortom: Noord is een stadsdeel dat ongelooflijk in ontwik-
keling is. Dat zorgt af en toe voor spanningen: bewoners die 
al jaren in Noord wonen, vinden soms dat hun wijk wordt 
overgenomen door nieuwe Noorderlingen. Maar gelukkig 
gaat het in de meeste gevallen goed en leven nieuwe en oude 
bewoners juist gezellig naast en mét elkaar. 

Noord:  Het  Hipste  Jongetje  van  de  klas
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de
Op 

kaart
De Partij van de Arbeid  
is trots op onze prachtige 
hoofdstad: Amsterdam. 
Daar zetten wij ons met 
hart en ziel voor in.  
Dit zijn de plekken in  
Noord waar we het  
meest trots op zijn. 
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Foto’s: Tilly Duijts

1. Landelijk Noord 

Genieten van de natuur op een steenworp van de stad. 
Een oase van rust in Amsterdam en een waar paradijs 
voor fietsers en wandelaars. Omgeven door weilanden 
en water fiets of wandel je langs pittoreske dorpjes als 
Ransdorp, Holysloot, Durgerdam en Zunderdorp.

2. Waterlandpleinbuurt 

Een buurt die zich de laatste tijd ontwikkeld heeft 
tot aantrekkelijke plek om te leven. Nieuwbouw, 
opgeknapte winkelcentra, en vele andere voorzien-
ingen maken dit gebied steeds meer een aangename 
omgeving om te wonen, werken, winkelen en 
ontspannen.

3. Overhoeks/Eye 

Het ‘nieuwe’ Amsterdam Noord. Hier vinden we 
naast nieuwbouw het Eye filminstituut. Een grote 
internationale publiekstrekker maar ook een plek 
waar Noorderlingen koffie drinken en naar de film 
gaan. De naastgelegen Shelltoren wordt ontwikkeld 
tot een multifunctionele plek met een combinatie 
van horeca, cultuur, toerisme en kantoren. 

4. NDSM 

Het NDSM-terrein is een grote trekpleister voor 
de creatieve industrie. Met de komst van grote 
bedrijven is hier ook een grote toename van de meer 
traditionele werkgelegenheid gerealiseerd. Daarnaast 
werken er kunstenaars, wonen er studenten en is er 
horeca. Je hebt er een uniek uitzicht over het IJ. De 
oude scheepswerven zijn opnieuw een bruisende 
plek geworden.

5. Metroverbinding 

De pont vormt al decennia de verbinding van  Noord 
met de stad. Dagelijks worden duizenden passagiers 
vervoerd. Het wordt steeds drukker op de pont. We 
blijven zorgen dat Noord goed (en gratis) bereikbaar 
blijft. Met de komst van de Noord-Zuidlijn is Noord 
definitief verbonden met de rest van de Amsterdam.



In Amsterdam Noord voel ik mij thuis. Die speciale binding heb ik 
doordat ik er een belangrijke periode van mijn leven heb gewoond 
en er mijn kinderen zie opgroeien. 
Het is een bijzonder deel van Amsterdam. Het is ruim, het is 
afwisselend, en het heeft een fantastisch potentieel. Als sociaal 
democraten hebben we een belangrijke opgave om de ontwikkeling 
van Noord een krachtige impuls te geven. Die rol spelen we in de 
stedelijke ontwikkeling, het voorzieningenniveau en de bereikbaar-
heid. We willen ook de bewoners helpen zich verder ontwikkelen.
Als je een huis hebt in een veilige buurt met voorzieningen die 
bijdragen aan de leefbaarheid en je ontwikkeling, dan is dat je thuis.

 Amsterdam Noord was te ver, er reed geen tram en er waren geen 
voorzieningen, althans dat dachten wij thuis. Na gezinsuitbreiding 
vond mijn vader dat de woning dan toch echt veel te klein was 
geworden en zijn we verhuisd naar Amsterdam Noord –Nieuwen-
dam. Het duurde wel lang voordat Amsterdam Noord ons thuis 
was geworden. We bleven boodschappen doen in Amsterdam Oost 
en ook de moskeegang was in Oost. Supermarkt-boodschappen 
deden we wel in noord, op het Waterlandplein. 

Sommige dingen waren wel even wennen, bijvoorbeeld dat we 
bijna de enige allochtonen waren in buslijn 37.In Noord was veel 
ruimte, even onder de A10 door en je waande je op het platteland 
en ver weg van de drukke hoofdstad. Nieuwendam was rustig, 
opgeruimd en veilig. Je kon je auto open laten staan en de straten 
waren prachtig schoon. Dat is helaas niet meer zo. Verloedering en 
verpaupering, gepaard met overlast en criminaliteit doen eerder 
denken aan het toenmalige klimaat van  
Zuidoost dan aan het Noord dat wij toen aantroffen. Gelukkig 
heeft Rob Post zich de afgelopen tien jaar stevig ingezet om het tij 
te keren.Dat werpt zijn vruchten af, maar het is nog niet af. De 
stedelijke vernieuwing, de renovatie van het waterlandplein en de 
ontwikkelingen aan het IJ zijn veelbelovend en laten zien dat goed 
sociaal democratischbestuur leidt tot verheffing.Ik steun het verhef-
fingsideaal van de PvdA dat niet tegen mensen zegt: “ik regel het 
wel even voor je”, maar zegt “ik stel je in staat om de architect van 
je eigen leven te worden. 
”Veel kinderen in buurten in Amsterdam Noord vertellen mij dat 
zij in hun straat geen enkele vader kennen met een wekker en een 
brooddoos. Geld is iets dat uit de muur komt. 
 
Daarom zeg ik: sociale zekerheid is een grote verworvenheid, 
maarhet is alleen een noodverband. Het kan geen alternatief zijn 
voor werk. Ik vind dat je tegen iemand die zonder werk zit en ge-
zond is, moet zeggen: doe wat terug voor je bijstand. Ik vind dat je 
van werklozen mag verwachten dat ze vrijwilligerswerk doen. Ga 
aan de slag bij het beheren van je buurt, bij het leefbaar maken van 
je woonomgeving, of als conciërge in een school.Dat is ook wat wij 
in Noord moeten doen. Met verheffing nieuwe stijl onze wijken 
verbeteren, zorgen dat mensen vorm kunnen geven aan hun leven.

Ahmed
Marcouch
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Zorg dat je een geldige legitimatie bij je hebt.

Op www.pvdaamsterdam.nl leggen we uit wat de PvdA met Amsterdam wil 
 en hoe het stemmen precies gaat.

Stemmen: Waar & Wanneer?
De verkiezingen zijn op woensdag 19 maart 2014. De stembussen zijn open 
van 7.30 tot 21.00 uur. Er is altijd een stembureau bij jou in de buurt. Op je stempas 
staat het stembureau dat voor jou het meest dichtbij is.

Een paar weken ervoor krijg je de stemkaarten in de bus. Per persoon krijg je  
een stemkaart voor de gemeenteraad en een stemkaart voor Amsterdam Noord.  

Bewaar deze goed!

Let op: je mag maar 1 vakje aankruisen per stembiljet en er niets bijschrijven.

Heb je geen tijd om te stemmen? Machtig dan iemand uit jouw omgeving.


