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7	-	De	zorg	in	Amsterdam.	Beschrijf	hier	de	meningen,	verhalen	en	voorbeelden	die	jij	
hoort.	

 
 

 

Ik ken meerdere mensen met bejaarde ouders in Amsterdam die helemaal gek worden 
van de decentralisatie van de zorg. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd als 
hun ouders hulp nodig hebben, er wordt enorme druk op ze gelegd om zelf veel te 
mantelzorgen ongeacht de vraag of ze daar tijd, energie of een voldoende goede relatie 
met hun ouders voor hebben - ook al is je vader een lul die je moeder in de steek liet en 
voor jou als kind nooit iets gedaan heeft, de gemeente verwacht dan toch nog van je dat 
je gaat mantelzorgen. Ik vind dat echt onrealistisch. Amsterdam heeft nu al veel meer 
alleenstaande ouderen dan het gemiddelde in Nederland en dat wordt gegeven de groei 
van het aantal eenpersoonshuishoudens alleen maar meer. Ook ik wil geen kinderen en 
zal dus t.z.t. geen beroep op mijn familie kunnen doen. Ik zou als ik oud ben juist niet 
alleen thuis willen blijven wonen, maar gezellig in een bejaardentehuis met andere 
mensen, waar ik bovendien niet het risico loop dat ik twee dagen in de badkamer blijf 
liggen als ik struikel in de douche. Zoals ik zijn er vermoedelijk velen, ook mensen die nu 
al oud zijn. Ik vind het echt belachelijk dat de overheid voor die mensen bepaalt dat ze 
thuis moeten blijven wonen, dat er mantelzorg voor hen georganiseerd moet worden etc. 
etc. Ik vind dat net zo betuttelend en irritant als de druk die er vroeger was op mensen 
die wel thuis wilden blijven om toch vooral naar een bejaardentehuis te verkassen. In 
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mijn ideale samenleving kan ieder oud worden zoals hij of zij dat wil - en is een 
bejaardenhuis dus ook een werkbare keuze. Ik verwacht van Amsterdam dat het ook hier 
een eigen mening over heeft en niet meedoet met de participatie-blabla die uit Den Haag 
over ons wordt uitgestort. Ik verwacht van de gemeente nuchterheid en verstand, en 
meer oog en oor voor de behoeftes van de mensen zelf dan voor Haags beleid. 
  
 

Zorg moet zoals in het verleden uitsluitend een overheidstaak zijn. Doctoren, 
wetenschappers en verpleegkundigen behoren ambtenaren te zijn en te blijven. Medische 
zorg kan niet bedrijfsmatig. Er moeten brede maatschappelijke discussies gevoerd 
worden over de kosten van de zorg. Wat wel en niet vergoed wordt, bijvoorbeeld bij 
ouder worden en zorg daarvoor. Eerlijk delen is hierbij het hoofdprincipe. 
  
 

Gaat goed 
  
 

Meer verantwoordelijkheid voor elkaar prima en voorzieningen die hierop aansluiten . 
  
 

Geen beeld van. 
  
 

Weet ik te weinig vanaf 
  
 

Toereikend op het moment 
  
 

Over het algemeen is mijn omgeving redelijk tevreden met het aanbod en de kwaliteit. 
Behalve van de tandartszorg. 
  
 

Zorg is nog niet op,orde. 
  
 

Geen ervaring, ook geen horen van ervaring. 
  
 

Heb ik geen ervaring mee en heb ik ook geen mening over 
  
 

x 
  
 

De zorg is te weinig en kwalitatief te sterk uiteenlopend. Zorg thuis door 
ongediplomeerden moet worden bevorderd en bij aanbesteding van zorg veel meer letten 
op handen aan bed; uitnodigen van kleine organisaties die de huidige monopolies 
ondergraven. 
  
 

Prima zorg 
  
 

De nazorg na opname in een ziekenhuis van ouderen is niet goed geregeld. Er zijn veel 
alleenstaanden of ouderen zonder kinderen in de nabijheid, die weer alleen naar huis 
gaan na opname zonder goede begeleiding.  Zorgelijk is het verdwijnen van 
verzorgingshuizen zonder dat er nieuwe mogelijkheden voor wonen gebouwd worden 
  
 

Geen idee. 
  
 

Mijn ervaring is dat als ik zorg nodig heb (of mijn dierbaren, vrienden, kennissen) dat 
altijd binnen handbereik is. We hebben fantastische ziekenhuizen, gezondheidscentra en 
thuiszorgers. Vaak is het wel druk en bureaucratisch. 
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zie boven 
  
 

positief 
  
 

zie 3. 
  
 

Er is zorg over de zorg. Te weinig handen aan de bedden, er werden te veel zorgwerkers 
ontslagen. Bezuinigingen op de verkeerde dingen. 
  
 

Je kan wel willen dat ze langer zelfstandig blijven maar dan komen ze met meer zorg in 
tehuizen en is er dus professionele hulp nodig 
  
 

Geen mening. Nauwelijks ervaring ermee. 
  
 

geen echte mening. Ik ben altijd tevreden geweest. 
  
 

Niets over gehoord van anderen 
  
 

In het algemeen wordt goede zorg geboden. Problematisch is het vinden van voldoende 
personeel in de verzorgings- en verpleeghuizen. 
  
 

Prima, veel keuze. 
  
 

Ik bezie de zorg in de stad vooral uit het perspectief van de ouderenzorg en dan word je 
niet vrolijk. De verpleeghuiszorg schiet op heel veel plekken te kort. Via WMO en WLZ 
zijn de eigen bijdragen sky-high gegaan. Ik vind het zeer te prijzen dat er met 
vrijwilligers gewerkt wordt, maar laten we ook eerlijk zijn en zeggen dat vrijwilligerswerk 
nooit totaal als substituut voor professionele zorg kan bieden. Daarnaast zorgelijk: de 
zorg voor dak - en thuislozen. Het worden er steeds meer en die groei houdt absoluut 
geen gelijk tred met het aantal voor hulpverlening beschikbare mensen. 
  
 

Goed geregeld. 
  
 

x 
  
 

Idem 
  
 

De gemeente Amsterdam wil alle residentiële voorzieningen voor jeugd sluiten. Dat is 
een heel slecht plan. Er zijn teveel gezinnen met een stapeling van problemen waar 
kinderen uit gehaald moeten kunnen worden, terwijl het aanbod aan pleeggezinnen door 
de regelgeving opdroogt. 
  
 

Geen mening over. Zelf goede ervaringen met de artsen en de ziekenhuizen. Zeer 
klantgericht vergeleken bij 10 jaar geleden! Ben een principieel voorstander van de 
huidige zorgontwikkeling. Vind veel van de huidige voorbeelden neigen naar stemming 
  
 

Vooral de mogelijkheid om in de stad beschermd, of met zorg te wonen is een knelpunt. 
Hoe blijf je  in je eigen wijk, als het niet meer gaat thuis? 
  
 

.... 
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Zelfs illegalen kunnen met hun kind naar de huisarts. Ik hoor verder weinig klachten of 
meningen om mij heen over de zorg. 
  
 

Ik vind het lastig om voor geestelijk gehandicapte stiefdochter te weten wat hier goed en 
leuk is.Bij mij gaat t goed. Ik woon in Amsterdam, ik werk in Utrecht. Dat zal ook 
andersom gebeuren. Kinderen zitten op school in amsterdam. Mijn stiefkinderen zitten in 
Utrecht en Zeist op school. Doordat heel veel voorzieningen van den haag naar lokaal 
zijn gegaan gaat er heel veel mis. Het komt dus ook voor dat mijn eigen kind en 
stiefkinderen anders behandeld worden. Dat is ongewenst. 
  
 

Alsjeblieft!!!  Zie boven. 
  
 

>bij zorginstellingen: opleiding en niveau personeel verbeteren en selecteren zelfstandig 
wonen voor gehandicapten en ouderen centraal stellen; maak collectieve oplossing/ 
zelfzorg mogelijk >inventariseren welke woningen met kleine, zelf uit te voeren 
aanpassingen ouderdom proof gemaakt kunnen worden 
  
 

Goed genoeg; voldoende variatie. Gelukkig weinig prive klinieken. 
  
 

Geen mening 
  
 

De ziekenhuizen zijn van hoge kwaliteit maar de zorg en ondersteuning is na de 
invoering van de WMO vanuit de gemeente sterk achteruit gegaan dit is mede 
veroorzaakt door de inzet van boventallige ambtenaren in te zetten als participatie 
medewerker welke dus t.l.v. het WMO budget komt 
  
 

Wij bezoeken als ouderencommissie van de afdeling Zuid regelmatig 70+leden.  Wij 
horen nauwelijks klachten over de zorg. Zelfs heel positieve geluiden over de huisarts en 
praktijkverpleegkundige die de gezondheidssituatie in de gaten houden. Ook veel 
complimenten over de vele initiatieven voor ouderen in de wijk. Eettafels, hulptelefoon 
bij eenzaamheid, ontspanning enz.  Wij hebben ook de drie Hospices bezocht die Zuid 
heeft. Gevraagd naar wat de politiek beteken. Niets! wel hebben we voor alle drie een 
parkeerontheffing voor personeel en bezoekers.geregeld. Wij bezoeken ook de diverse 
eettafels, eten mee en leggen contact. De klachten zijn meer gericht op veiligheid en OV. 
Ons ombudsteam in Zuid wil zichzelf opheffen, er komen geen mensen. Is alles goed?  
Klachten die via de media tot ons komen over de uitvoering van de WMO zullen er ook in 
Amsterdam zijn. 
  
 

'de' zorg bestaat niet. Amsterdam heeft uitstekende ziekenhuizen. Bezuinigingen hebben 
vooral gevolgen gehad voor huishoudelijke hulp. Er is inmiddels een groot gebrek aan 
verzorgenden op niveau 3 en 4. De zelfredzame bewoners bestaat vooral in de hoofden 
van beleidsmakers. Hoewel ik een prima relatie heb met mijn buren wil ik niet van hen 
afhankelijk zijn voor zorg. 
  
 

De zorg in Amsterdam heeft extra aandacht nosig. Te veel oude en zieke mensen zitten 
eenzaam thuis. Zorg dt de WMO simpeler en gemakkelijker uitgevoerd kan worden. Ga er 
niet zo maar vanuit dat buren en familie iets voor mensen kunnen doen. Je maakt 
mensen daarmee afhankelijk en dat is niet fijn. Zorg voor veel kleinschaleige 
ontmoetingsplekken in de buurt of organiseer onder begeleiding koffieochtenden bij 
mensen thuis. 
  
 

Die staat door landelijke maatregelen onder druk maar Amsterdam doet het gemiddeld 
naar wat ik hoor redelijk al is er meer aandacht nodig voor mensen met lage inkomens 
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en ernstige of duurzame gezondheids- en zorgproblemen.  Vorm van 
opvoedondersteuning is een goed idee. 
  
 

Ook hier in algemene zin: De doorgeschoten verzorgingsstaat is omgebouwd tot een 
doorgeslagen verwaarlozing van behoeftigen. Solidariteit heeft plaatsgemaakt voor 
egocentrisme en egoïsme. 
  
 

Weet ik te weinig van af. 
  
 

Meer smoel maken, mensen opzoeken, geen burocratie maar wel maatwerk. 
  
 

Hoef er tot nu toe gelukkig weinig gebruik van te maken. Er zijn wel mensen die meer 
thuiszorg nodig hebben dan ze krijgen. 
  
 

(Betaalbare) en bereikbare zorg in de buurt. 
  
 

Ik weet en ik zie dat er op beleidsniveau een heleboel goeds gebeurt. De transitie is 
voorbeeldig voorbereid en begeleid (nog steeds). Maar. Aangezien de zorgaanbieders nog 
veel ruimte hebben en omdat beleid natuurlijk in zekere zin ook maar beleid is, is de 
echte omkering (dicht bij de zorgvragers, vraag centraal) nog niet tot stand gekomen. En 
het tekort aan financien is schrijnend. 
  
 

sinds de transitie kwaliteit v sommige zorgverleners beneden peil  medicatie niet 
zorgvuldig bewaakt door verpl. bijv. 
  
 

h oud bejaardenhuizen open die zijn gezelliger dan alleen thuiszitten  en voor de helpers 
beter bereikbaar omdat de mensen vlak bij elkaar wonen 
  
 

Ik maak me zorgen over de zorg in Amsterdam, te veel te gelijk en niet bij te benen door 
de burger. Nog veel onduidelijkheid bij ouderen en gehandicapten die aangewezen zijn 
op wijkzorg en de druk is erg hoog op de mantelzorgers. Migranten ouderen hebben het 
extra moeilijk om te begrijpen waar ze naar toe moeten voor hun zorg en daar zou extra 
aandacht voor moeten komen! 
  
 

Voornamelijk slechte verhalen. 
  
 

De decentralisatie in de zorg zorgt ervoor dat er een zwaardere taak bij de gemeente 
terecht is gekomen. Zorg hoort dicht bij huis en goed geregeld te worden. De gemeente 
heeft daar een verantwoordelijkheid in. In veel wijken in Amsterdam is de sociale cohesie 
laat waardoor er weinig geleund kan worden op mantelzorgers. 
  
 

De beste zorg van heel Nederland,goede ziekenhuizen,binnen de vijf minuten een 
ziekenauto en in iedere straat een dokterspost die 24 uur te bereiken is voor 
spoedgevallen.we 
  
 

Decentralisatie van de zorg staat in de kinderschoenen.  Instellingen zijn tijden lang te 
veel op zichzelf gericht geweest en niet op de klant/burger. De hele structuur moet zich 
richten naar de burger/klant. Bij meerdere hulpverleners/organisaties moet er een 
eindverantwoordelijke persoon zijn die namens de klant de hulpverleners/organisaties 
aanstuurt 
  
 

De zorg is goed maar wordt zo langzamerhand onbetaalbaar 
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WMO moet goed uitgevoerd worden door de gemeente, waarbij niet de laagste kostprijs 
maar de kwaliteit voorop moet komen te staan. Marktwerking in de zorg is rampzalig 
gebleken. De gemeente mag absoluut niet op zorg beknibbelen en miljoenen overhouden 
aan het eind van het jaar, terwijl ouderen diep in de portemonnaie moeten tasten. 
  
 

Weinig opvattingen over. 
  
 

prima 
  
 

- 
  
 

buiten kantooruren maar 2 eerste hulpposten in de hele stad? dat kan toch niet?   verder 
goed op orde 
  
 

veel griezel verhalen...ik negeer mijn eigen ongemakken omdat ik bang ben voor de 
molen waar ik in terecht kom. 
  
 

Groot zorgpalet, breed en toegankelijk. 
  
 

meer zorgcomplexen, met controlesysteem van zeer oudere bewoners ,(op eigen 
verzoek),voorkomt vereenzaming en mogelijkheid bijtijds, na indicatie ,naar gerichtere 
zorg te verhuizen . 
  
 

De zorg is goed maar de eenzaamheid is groot. Amsterdam zou moeten investeren in 
ontmoetingscentra. In de bejaardenhuizen van vroeger. Niet voor de zorg maar wel voor 
de gezelligheid. 
  
 

Ouderen die niet willen, maar MOETEN thuis blijven wonen want voor verpleeghuis 'moet 
je bijna dood zijn' en dan zelfs euthanasie overwegen omdat ze niemand tot last willen 
zijn. Verder zorgmijders om financiële redenen 
  
 

Ik hoor alleen dat mensen bang zijn hulp kwijt te raken. Keukentafelgesprekken worden 
als dreigend ervaren. 
  
 

Medische zorg lijkt me perfect geregeld. (Thuis)zorg voor ouderen moet een speerpunt 
voor de PvdA zijn: minder bureaucratie, zorg voor ouderen en gehandicapten op maat. 
  
 

Niet genoeg op de hoogte. Gelukkig onstaat hier en daar een buurtgebondenheid, 
participatie, onderlinge zorg. Dat moet hard gestimuleerd. Mensen moeten gefaciliteerd 
worden zichzelf & elkaar te helpen. 
  
 

De wachttijden zijn overal lang, maar verder is de situatie b.v. voor demente bejaarden 
niet veel slechter dan 30 jaar geleden. Er is zelfs meer begrip voor gekomen door de 
grotere bekendheid van de ziekte. Op het gebied van de thuiszorg is de manier waarop 
buurtzorg werkt een verademing. 
  
 

We zijn heel tevreden met ons kleinschalig ziekenhuis; dit nooit sluiten. We gaan nu met 
de fiets of bus. We voelen ons er thuis en kunnen de weg vinden. Ook in het 
verpleeghuis bezoeken we graag onze bekenden. 
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medische noodhulp kan wel beter/ sneller, het duurt te lang tot de telefoon wordt 
opgenomen en of iemand komt. echter wel beter centraal georganiseerd (een lijn per 
buurt, denk ik?). veel diversiteit aan zorg (fysio/ alternatieve geneeswijzen etc) 
  
 

Woonvormen combineren van oud, jong, rijk en arm. We moeten dit beter en origineler 
kunnen fixen dan we nu doen. Er gaat zoveel geld in om, maar is dat nu op de meest 
effectieve manier? 
  
 

geen mening 
  
 

De zorg is rampgebied #2 voor de PvdA in Amsterdam. Het beleid komt uit Den Haag en 
wordt verrommeld in Amsterdam. De PvdA ontwikkeld geen alternatief. Het kan alleen 
maar bij de notabelen meekijken en niets meer. Mensen zien hun zorg verdwijnen zonder 
alternatie. Mensen zijn bang voor de dreiging. En als er al een positieve uitspraak van 
een rechter is dan wordt die bestuurlijk democratisch aan de kant geschoven. Tel uit je 
vertrouwen bij de bevolking. Het kabinet heeft niet de problemen in de zorg opgelost 
maar het falen van het zorgmanagement bestendigd. ik ken geen plaatsen waar de PvdA 
echt iets gedaan heeft voor de mensen. 
  
 

Goede ervaring met thuiszorg, ik hoor eigenlijk geen klachten. Een familielid dat 
terminaal was kreeg wekenlang 's nachts iemand via de thuishulp in huis omdat ze bang 
was. Een geweldige voorziening. Vervolgens kon ze naar een heel goed hospice in De Pijp 
dat vooral draait op vrijwilligers, midden in de stad dus. Heel positief. 
  
 

Iedereen is altijd erg tevreden over het OLVG Oost, AMC, AvL. Van andere zorg weet ik 
niets. 
  
 

Wonen en zorg is jaren geleden gescheiden, verzorgingshuis oude stijl bestaat niet meer. 
maar ouderen hebben veel zorgen, langer thuis wonen en minder hulp leidt tot meer 
incidenten, eenzaamheid en onveiligheid. Huisartsen trekken hierover ook aan de bel. 
  
 

Geen goed zicht op  Behalve: lovende woorden voor ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek 
  
 

De zorg is uitgebreid en goed, ziekenhuizen, thuiszorg huisartsen. Bij sommige zieken 
huizen zols bv het AMC is de werksfeer echter dusdanig slecht dat de kwalitet ervan 
gevaar loopt. Met de ggd in de vorm van het consultatie bureau heb ik niet zo'n goede 
ervaring 
  
 

Amsterdam presteert vergeleken met de rest van het land heel behoorlijk in de zorg. 
Heeft voor een deel te maken met de bevolkingssamenstelling, relatief jonge bevolking. 
Maar de vergrijzing gaat hier ook in de toekomst belangrijk worden. 
  
 

De zorg start op het moment dat je het nodig hebt. Wij leven goed en gezond en zie 
zelden een dokter. Voor een onderzoek aan de prostaat heb ik een afspraak met de 
ziekenhuis specialist afgezegd. De arts wou gelijk snijden. Via internet vond ik een 
zorginstelling gespecialiseerd in prostaatonderzoek en behandeling. Ik ben ze nog steeds 
dankbaar. De moraal: specialiseer ! Er is een overschot in nodeloze kostbare zorg. Een 
wildgroei aan zorgaanbieders. Onbetaalbaar geworden voor kwalen die niet bestaan. 
Stop daarmee en biedt uitsluitend de broodnodige zorg. Helemaal niet als de patiënt 
niets aan zijn of haar gezondheid over heeft. 
  
 

Geen mening 
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(Ik verneem vooral meningen van partijgenoten.) 
  
 

Hoe breed mag je Zorg interpreteren? De eenduidigheid over zorg en zorgvoorzieningen 
is helaas verdwenen. Waar moet je terecht met je vragen? bij de Gemeente, bij de 
wijkposten, de huizen van de wijk, of andere particuliere instellingen. Moet je lid worden 
enz? 
  
 

Pretpark Amsterdam 
  
 

De zorg is ontkerkelijkt. Mantelzorg is eerder uitzondering dan regel. Doordat nu beide 
partners willen werken is de hele samenleving vercommercialiseert. Zorg wordt 
uitbesteed aan ziekenhuizen en andere zorgcentra wat uiteraard meer kosten en minder 
menselijke warmte met zich meebrengt. 
  
 

Mijn moeder is ruim een jaar geleden overleden. Ze vertelde altijd hoe goed de zorg was. 
Ze was blij met alle behandelingen, thuiszorg en de huisarts. Mijn zus en ik moesten dat 
wel behoorlijk sturen en ben blij dat we dat konden doen. Als je er als oudere alleen voor 
staat is het lastiger. 
  
 

Goed. 
  
 

Ik hoor alleen over problemen in de ouderenzorg (verpleeghuizen en thuiszorg), maar 
dat is landelijk en niet speciaal Amsteram. Mooi verhaal over de bestrijding van 
eenzaamheid (Maarten Poorter). 
  
 

Meer middelgrote opvanglocaties (verpleeg- en verzorgingshuizen) zijn noodzakelijk en 
geef buurthuizen een rol bij de wijkgerichte (thuis-) zorg 
  
 

Er wordt te veel overgelaten aan (commerciele) zorgaanbieders. Budget gaat voor 
kwaliteit!! 
  
 

totnutoe geen klacten 
  
 

Niet zo'n uitgesproken mening over. Ik denk dat Amsterdam het in vergelijking met veel 
andere gemeenten in NL goed doet in het uitvoeren van haar (decentrale) zorgtaken. 
Problemen zitten vooral bij de grote groep eenzame ouderen en de zorg mijdende 
inwoners (om financiële redenen). 
  
 

Lijkt mij hier redelijk goed geregeld. Zeker met het AMC in de nabijheid, maar kan hier 
eigenlijk (gelukkig) niet echt over oordelen. 
  
 

De stadsdorpen zijn fantastisch initiatief van onderop. 
  
 

Ik heb hierover weinig te melden. Ken geen verhalen die als voorbeeld kunnen dienen. 
  
 

Betere zorg op maat bij ouderen die thuis wonen. Meer uren voor huishoudelijke hulp en 
meer uren voor dagbesteding, en meer uren voor de basis zorg voor zieke ouderen. 
  
 

persoonlijk heb ik  er heel weinig ervaring mee, maar wat ik om me heen zie geeft me 
geen reden tot klagen 
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Over de zorg wordt veel geklaagd. Met name over de manier waarop de thuiszorg is 
geregeld, mer iedere heer weer andere verzorgers over de vloer. Het eigen  risico is veel 
te hoog. Dat moet terug naar ca. € 100,- 
  
 

Veel lof voor huisartsen, thuiszorg, ziekenhuizen, ambulance. Bezorgdheid over oud 
worden met gebreken/dementie. Bezorgdheid over gezondheid kinderen: obesitas. 
  
 

Landelijke mening: zorg is duur en wordt steeds duurder. Mensen, die in de zorg werken, 
voelen zich vaak benadeeld (salaris, werkomstandigheden, gebrek aan respect, 
formulierencircus). 
  
 

Eenzaamheid moet beter bestreden worden. 
  
 

Kwaliteit is matig (eigen ervaring) 
  
 

Zo slecht hebben we het niet en mensen zeggen wel dat ze 100 euro p.m. premie 
moeten betalen maar zeggen niet dat ze 83 euro Zorgtoeslag krijgen. Dan is 20'- per 
maand niet veel. 
  
 

Erg afhankelijk van goede huisarts of niet. Over OLVG ziekenhuis zijn mensen zeer 
tevreden. 
  
 

Zorg voor voldoende verpleegkundige hulp in de wijk zodat men thuis kan blijven wonen 
  
 

Eerder genoemd 
  
 

geen info 
  
 

- 
  
 

Ook over de zorg, de kwaliteit en breedte, in Amsterdam hoor je weinig slechts. 
  
 

De zorg moet er op gericht zijn om beter te faciliteren dan ouderen en hulpbehoevenden 
thuis kunnen (blijven) wonen. 
  
 

afhankelijk van landelijke ontwikkeling, zorg om ouderen die alleen wonen 
  
 

nvt 
  
 

Kan altijd beter. 
  
 

problemen met halvering thuiszorg. Nu tijdelijk teruggedraaid maar toekomst is ongewis. 
  
 

Hier heb ik te weinig mee te maken om een goede mening te geven. 
  
 

Hoor regelmatig dat er lange wachtlijsten zijn voor een en ander. Ouderenzorg is 
verslechterd door sluiting van bejaardentehuizen, hoor het Marjolein Noorman tijdens 
een bijeenkomst nog zeggen: het is allemaal vreselijk duur geworden en daardoor 
onbetaalbaar. Maar zoals het nu gaat kan ook niet, je kunt niet alles op familie, 
mantelzorgers of vrijwilligers schuiven 
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thuiszorg blijven borgen voor oude van dagen, minder bureaucratie meer handen! 
  
 

De zorg wordt alsmaar duurder. 
  
 

geen 
  
 

weet ik te weinig van 
  
 

Het opheffen van buurtvoorzieningen wordt als negatief ervaren. Ouderen blijven langer 
op zich zelf wonen, maar op voorzieningen om dat mogelijk te maken (bijvoorbeeld 
laagdrempelig buurthuis, vervoer) wordt gekort. 
  
 

Ik hoor eigenlijk alleen maar positieve verhalen. En dat in een wijk met veel ouderen en 
minder validen. 
  
 

Waardeloos 
  
 

Geen idee. Gezondheidszorg is uitstekend. De zorg voor ouderen kan ik niet overzien 
(hoewel zelf 72) 
  
 

Ouderen zorg. Zorgen dat we daar een beeld van hebben waar problemen kunnen zijn 
door kleine wijk met teams die overzicht hebben 
  
 

Mensen weten weinig over de mogelijkheden, die er zijn over hulp (WMO) bij ziekte of na 
opname. Zorgverleners in een wijk kennen elkaar niet goed genoeg. 
  
 

Ik geloof niet dat ze zorg in Amsterdam een uitzondering is; het is overal in dit land om 
te huilen. Iedereen zegt maar steeds dat we de beste zorg van Europa hebben, zonder 
blikken of blozen. Nooit afhankelijk van de zorg geweest? 
  
 

Goede zorg zo mogelijk thuis moet bereikbaar en betaalbaar voor iedereen zijn. Maar 
biedt voldoende intramurale opvangmogelijkheden. Aanbesteding WMO moet meer op 
kwaliteit dan op kosten Eenzaamheid is in sommige wijken groot probleem. 
  
 

Er zijn genoeg ziekenhuizen, artsen in de buurt. Maar of je tegenwoordig nog blij moet 
zijn als je over de 80 jaar bent en niet helemaal gezond? 
  
 

- 
  
 

De zorg is in Amsterdam in mijn ogen heel goed. Goede ziekenhuizen die met openbaar 
goed bereikbaar zijn. De ontwikkeling van buurtzorg voor kleinschaligere zorg dichtbij: 
prima. 
  
 

Fijn dat gay care ontstond, jammer dat ze het niet lijken te redden financieel. Hun zorg 
ervaart een vriendin als erg prettig. Andere vriendinnen hebben goede ervaringen met 
verpleeghuizen/instellingen waar hun oude, soms dementerende, ouders worden 
verzorgt. Fijn, dat er een groot aanbod van ziekenhuizen is. Maar je mag niet zomaar 
naar ieder ziekenhuis van je keuze? 
  
 

Door het langer thuis wonen maak ik in mijn omgeving mee dat mensen tig keer moeten 
vallen, bijna brand moeten hebben veroorzaakt tot een zelfmoordpoging aan toe voordat 
er eindelijk hulp komt. Vrouwen raken overbelast (want die zijn meestal mantelzorger). 
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Het syteem van bejaardenhuizen is opgeheven zonder een goede analyse hoe deze 
overgang er in de praktijk moet uitzien. Brrrr 
  
 

(Nog) geen ervaring mee. 
  
 

Ik ben in mijn beroep nauw betrokken bij de ontwikkeling van de zorg per stadsdeel 
(Wijkzorg). Ik vind dit over het algemeen goed verlopen. De verhalen doen soms anders 
geloven, maar ik denk, dat het goed geregeld is in Amsterdam. 
  
 

Goede zorg voor ouderen en zwakkeren in onze samenleving moet ook in Amsterdam 
een speerpunt blijven! Thuiszorg is ontzettend belangrijk om het zelfstandig wonen 
langer mogelijk te houden. 
  
 

Ouderenzorg in de toekomst voor thuisblijvende ouderen. Beschikbaarheid van 
psychologische/psychiatrische hulp. Verwarde mensen op straat. Kinderpschiatrie is al 
helemaal niet direct beschikbaar. Probleem van de jeugdzorg. 
  
 

Holt achteruit. Mede dankzij de PvdA die de markt  ruim baan heeft gegeven. Ten koste 
van degenen die zorg nodig hebben en die het verlenen. Terwijl aan de ridicule inkomens 
van specialisten en directeuren nog steeds niets is gedaan. 
  
 

Waar zijn de conventionele verzorgingshuizen? Mijn schoonvader is 88! Woont zijn hele 
leven in Amsterdam! Komt niet in een seniorenwoning, want die zijn sociaal! En krijgt 
geen indicatie voor een verpleeghuis! Moet alles met thuiszorg doen! 
  
 

De diversiteit aan zorg is van grote waarde. Helaas zorgt ook hier de financiele zorg voor 
verminderde kwaliteit waar de aandacht verslapt. Er ontstaan grote verschillen in zorg en 
de bereikbaarheid voor de mensen in de stad 
  
 

Perfect, geen klachten. Elk ziekenhuis is top. Huisartsen goed bereikbaar. 
  
 

zelf ben ik nog steeds blij met onze gezondheidszorg. 
  
 

Heb geen verhalen hierover gehoord. 
  
 

Er worden stappen gezet naar wijkzorg e.d., maar er wordt te veel te vrijblijvend 
gepraat, er wordt nog erg veel langs elkaar heengewerkt, er is concurrentie. Niemand 
heeft overzicht. Voor clienten is dat zeer onoverzichtelijk. Uitgangspunt is nog steeds niet 
het plan van de client, met zijn of haar netwerk (gezin), en de ene hulpverlening die 
doorzettingsmacht heeft om dat plan ook daadwerkelijk te laten werken.   Er wordt veel 
gesignaleerd, maar wie  dan ook werkelijk er op af gaat is een tweede.  En over echte 
preventie wordt nog veel te weinig systematisch nagedacht. Er is een grote samenhang 
tussen werkloosheid en toenemende zorgbehoefte, tussen eenzaamheid en schulden, 
tussen huiselijk geweld en woonsituatie, etc. Wonen, werk / inkomen en zorg wordt niet 
verbonden. Alleen als er op alle vlakken problemen zijn mag 'Samen Doen'  het als 
multiptroblematiek aanpakken. Men vergeet dat  vrijwel altijd er relaties zijn tussen deze 
gescheiden beleidsterreinen.Dit kan veel preventiever worden ingezet. Zo blijven we 
achter de feiten aan lopen. 
  
 

Ik hoor veel gemopper Ik ben er tevreden mee Ik ben 
  
 

goed 
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Geen mening, geen ervaring mee. (ik zorg voor mezelf) 
  
 

Veel goede centra, waar met zorg gewerkt wordt. 
  
 

geen mening over. 
  
 

Uitstekende zo 
  
 

Verpleeghuizen die te weinig geld en middelen hebben - langdurig zieken die te weinig 
mondig zijn om van zich te laten horen. Maar ook ouderen met gebreken die met veel 
plezier thuis blijven wonen, dankzij ambulante zorg en goed bereikbare huisartsen en 
ziekenhuizen. 
  
 

Wel goed, geloof ik. 
  
 

Gelukkig heb ik hier niet zoveel mee te maken gehad- ik heb er ook geen negatieve 
verhalen over gehoord. 
  
 

Geen idee. Maak af en toe gebruik van de huisarts en die is goed en toegankelijk. 
  
 

ervaringen heel uiteenlopend. Te weinig zekerheid of de zorgtransitie niet bepaalde 
groepen tekort doet (zoals mensen die nog wel thuis wonen maar eigenlijk gaathet niet 
meer)/ tekort aan ouderenwoningen 
  
 

De zorg kan en moet in een welvarend land als Nederland de hoeksteen zijn van onze 
beschaving. Door de bezuinigingen ontbreekt daar teveel aan, vooral aan de zorg voor 
ouderen die toch tot de zwaksten in de samenleving behoren dus heeft vooral de Partij 
van de Arbeid  heel veel in te halen of zich anders op te heffen. 
  
 

Zie boven. 
  
 

Kleinschaliger zorginstellingen en meer respect (salaris( voor de werkers. Fusering is 
geen optie meer. 
  
 

heb ik hierboven al iets over gezegd, met name voor ouderenen gehandicapten. 
Overigens is de huidige zorg lang niet slecht voor wie nog goed ter been is en goed bij 
zijn of haar hoofd. 
  
 

Geen apart onderwerp als de financiering niet leidend wordt bij meer of minder. 
zorgbehoefte vaststellen en waar grenzen liggen... 
  
 

Ook hier hoor ik niet zoveel over. Maar ik hoop dat ik heel lang op mijn adres kan wonen, 
eventueel met behulp van die stoeltjeslift en burenhulp en georganiseerde zorg. Ook de 
openbare ruimte in de stad moet dan rollator-proof zijn. En winkels in de buurt. 
  
 

De onmenselijke bureaucratie uitbannen, kleinschsligheid. 
  
 

Betere opvang voor daklozen.  De ingang voor alle vormen van zorg naar één loket. 
  
 

Wat daar vooral belangrijk aan lijkt is......communicatie. Dus.....even bellen als je wat 
later komt, tijd voor een praatje, weg met al het getrut van papieren en protocollen. 
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Overigens.....de ' zorgmedewerkers' zouden zich misschien, zonder schending van de 
privacy, iets meer met de directe buren of buurtgenoten kunnen verbinden. Ze staan er 
echt niet alleen voor. 
  
 

Meer invloed pakken op landelijk beleid 
  
 

A'dam kent óók een snel vergrijzend deel van zijn inwoners. Die moeten alle 
mogelijkheden blijven houden in A'dam te kunnen blijven wonen. Dus niet verdreven 
worden naar de periferie van de stad. Dat heeft wél zijn consequenties: ouderenzorg 
MOET beschikbaar én betaalbaar blijven, desnoods moet de gemeente (financieel) 
ingrijpen. 
  
 

Participatiesamenleving is nog lang geen praktijk 
  
 

ls vrijwilliger voor mensen van voorheen St.Jacob en de Gooijer zie ik dat deze 
instellingen hun uiterste best doen, maar erg afhankelijk zijn van de improvisatiekunst 
van vrijwilligers. 
  
 

Heb ik nu niet zo heel veel mee te maken. 
  
 

lijkt me uitstekend 
  
 

Goed! Van buitenlandse gasten toch iets te vaak gehoord dat een (te) haastige diagnose 
werd gesteld op de Spoedeisende Hulp (OLVG, VU) 
  
 

Dat laat te veel te wensen over. 
  
 

Gelukkig nog wat keuze, zij het dat het samengaan van VU + AMC, OLVG + Lucas + 
Andreas twee te grote ziekenhuisorganisatie heeft opgeleverd. Dat gaat, bij gebrek aan 
alternatief / concurrentie, uiteindelijk toch ten koste van de patient. 
  
 

Geen recente ervaring. 
  
 

Idem, hier hoor ik weinig over. Mijn eigen ervaringen zijn alleen maar positief. 
  
 

Ik ben zelf inmiddels een jaar als vrijwilliger actief in dit domein, 1 dag per week. Ik ben 
dus niet echt ervaren, maar mijn beeld is dat onze voorzieningen op tal van punten ( heb 
inmiddels ziekenhuis, ooginstituut, rolstoelleverancier, Reade, WMO  etc. etc. wat beter 
leren kennen), maar dat de voorzieningen voortreffelijk zijn. Wat wel heel moeilijk is: wie 
neemt de verantwoordelijkheid voor het geheel van gezondheidsaspecten van een cliënt? 
Zelfs de huisarts niet, in tal van gevallen, de thuiszorg?? ( wettelijk verplicht, maar als 
puntje bij paaltje komt..... Kortom: dit moet en kan beter, maar dat moet met een 
positieve instelling, weg met die hatelijke, ontevreden S.P. mentaliteit, waar sommige 
sociaal democraten ook wel last van hebben.... 
  
 

Op termijn zullen we naar een centralisatie van zorg toe moeten. Toegankelijkheid is dan 
het allerbelangrijkst. Eventueel Sloten aanwijzen als zorgcentrum van Amsterdam. 
  
 

Daarover hoor ik niemand klagen. Zelf heb ik een prima huisdokter (waar ik zelden tot 
nooit kom) en de keren dat ik in een ziekenhuis geholpen ben verliep alles naar wens. 
Nooit hoor ik iemand over de zorg in Amsterdam klagen. l 
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Armoede en soms niet voldoende steun. Woningproblemen: grote gezinnen in kleine, 
slecht onderhouden woningen, teveel sociale-huurwoningen die verkocht worden, te 
weinig bijgebouwd. Onvoldoende steun en aandacht voor jongeren die radicaliseren, 
gepaard aan het gebrek aan stageplaatsen en banen voor mensen met een niet-westerse 
achtergrond. Vervuiling en verkeersdruk, mede door de overregulering van het verkeer. 
Daaraan gepaard de afbraak van het OV; die is schrijnend. 
  
 

Geen ervaringen 
  
 

De zorg voor alle Amsterdammers moet minimaal op het peil van 2012 voor iedereen 
gegarandeerd te zijn/ worden. Voor zover dat kan zal de Gemeente uitsluitend zaken 
doen met zorginstellingen waarvan medewerkers/ directeuren maximaal de Balkenende-
norm verdienen en Amsterdam sluit zich aan bij het Nationaal Zorgfonds, in elk geval doe 
de PvdA dat!! 
  
 

weet ik niet voldoende van 
  
 

Die ziekenhuizen zijn prima. De verpleeghuizen legendarisch slecht. 
  
 

==== 
  
 

Hier heb ik geen verstand van. Er is veel angst voor de toekomst bij de babyboomers 
natuurlijk. De dood is in zicht. 
  
 

Grote problemen met mensen met ggz problematiek die vaak zomaar op straat et en veel 
overlast voor buurt veroorzaken! Onvoldoende voorzieningen voor ouderen om langer 
thuis te blijven. Idioot lange wachttijden voor jeugd psychiatrische zorg!!! ACHT 
maanden bij de Bascule voor een jongere met ernstige problematiek. 
  
 

Ik weet dat er echt teveel plekken in verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn 
opgeheven. Nu is er al een noodsituatie in Z.Limburg. Je kunt erop wachten dat die hier 
ook komt; dus : genoeg instellingen voor opname behouden! 
  
 

Weet niet 
  
 

Er zouden meer faciliteiten moeten zijn in buurten voor ouderen, die bijv. zelf geen 
boodschappen meer kunnen doen(tijdelijk, door ziekte bijv.) of hun huis kunnen 
schoonhouden. 
  
 

Meer buurtgerichte zorg nodig, zorg ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven 
wonen. Goedkopere zorg die door verzorgende zelf wordt geregeld, verminder 
bureaucratie en verslaglegging. 
  
 

Meer handen aan het bed, gezelschap voor dementerende ouderen. 
  
 

Ik begreep dat de Amsterdamse ziekenhuizen amper nog in de landelijk top 10 komen 
qua kwaliteit en het volledig richten op patiënten. Da's zorgelijk. Het OLVG scoort zelfs 
dramatisch. 
  
 

Landelijk regelen. 
  
 



Ledenpanel Koersdocument November 2016 

Powered by CheckMarket  Pagina 15 van 90 

Meer handen aan het bed in de verpleeg/verzorgingshuizen  Managers weg Neem meer 
verzorgenden aan 
  
 

De zorg in Amsterdam is gebaad bij het serieus nemen van vrijwillige inzet. Met relatief 
weinig kosten kan veel bereikt en bespaard worden, terwijl de kwaliteit van de zorg 
wordt verbeterd. 
  
 

nu geen concrete mening 
  
 

Geen plek in zorg - en verpleeghuizen. 
  
 

er is veel eenzaamheid in de stad, met name bij ouderen. 
  
 

? 
  
 

mijn kinderen zitten in de zorg, ze doen wat ze kunnen, maar de beschikbare tijd is erg 
kort. opgeleid personeel is er onvoldoende. 
  
 

Gezondheidszorg blijft met een tekort aan personeel kampen!  het ontstaan van 
gezondheids centra in de wijken is efficient en prettig voor de bewoners. Ziekenhuizen de 
binnenstad uit beter voor de bereikbaarheid, maar dan moeten de ziekenhuizen buiten de 
ring wél allemaal een dokterspost en of een EHBO afdeling hebben. Er moeten veel meer 
wijkverpleegsters en huishoudelijke hulpen komen met zoveel hoog bejaarde inwoners! 
  
 

De zorg wordt een zorg. Bejaardenhuizen zijn gesloten. Bejaarden moeten zelfstandig 
blijven wonen en het verder maar uitzoeken. Weg geborgenheid, weg veiligheid. Die 
meneer van de thuiszorg zag er zo betrouwbaar uit, na mijn verzoek om voor mij geld te 
pinnen heb ik hem niet meer teruggezien. Wel dat er geld van mijn rekening was 
afgehaald. 
  
 

Ik ben redelijk tevreden over het tehuis waar mijn moeder woont. 
  
 

geen mening, want ik ken niemand persoonlijk die in de zorg zit. 
  
 

Weet ik niet. Er is een steeds groter gebrek aan frisse lucht.  Met name de scooters 
veroorzaken op windarme dagen een verstikkende smog zodat steeds meer mensen 
gedwongen worden om binnen te blijven of fijnstofmaskers te dragen. Bij mij in de buurt 
zijn er nogal wat astmalijders die op die dagen niet meer naar buiten kunnen. 
  
 

Voorziening in de buurt staan onderdruk en/of dreigen te verdwijnen. Probleem als 
bewoners niet meer in hun eigen huis kunnen blijven wonen, geen mogelijkheid om in 
hun buurt te blijven.  Bewoners vinden niet makkelijk de weg om zorg te regelen of 
vrezen dat ze het niet kunnen betalen en zien daarom af van zorg. 
  
 

Laat ik het vanuit mijn perspectief zien; Landelijk beleid aangestuurd door VVD en PvdA 
is fnuikend 'Marktwerking' ?  De zorg voor kwetsbare ouderen is ver onder de maat. Ook 
in Amsterdam. De W.M.O. werkt niet en er blijft geld op de plank liggen. Amsterdams 
beleidsmakers zijn van goede wille, maar het ontbreekt aan inzicht en organisatorisch 
vermogen. 
  
 

uitstekende ziekenhuizen GGZ miserabel maar dat ligt niet aan Amsterdam 
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Ouderen, landelijk hoor ik veel over eenzaamheid. Er zijn veel alleeenstaande ouderen in 
Amsterdam. Hier zou een netwerk voor opgericht moeten worden. 
  
 

Dat weet ik niet. Geen ervaringen. 
  
 

Het is wisselend, in het ene zorgcentrum heel goed en in het andere niet al te best, 
vooral afhankelijk van de motivatie van het individuele personeelslid. Er zijn er die altijd 
de kantjes eraf lopen en je hebt in dezelfde instelling geweldige lieve zorgzame 
verpleegkundigen. 
  
 

Het wordt hier steeds meer New York, in die zin dat je full gas moet leven om mee te 
kunnen komen. Dat heeft effect op tal van terreinen - een beetje meer ontspannenheid 
zou welkom zijn. Verder is de kinderopvang echt schrikbarend duur. 
  
 

Mantelzorg is niet voor iedereen. Het terugvallen op een netwerk kan alleen als er een 
netwerk bestaat. Zo ken ik een 90+er die haar kinderen al verloor (60-70 jaar) en met 
kleinkinderen die ver weg wonen. Zij heeft niemand om op terug te vallen. 
  
 

Geen ervaring mee. Maar ik zou in een verzorgingshuis willen, met veel eigen vrijheid en 
meewerken als medebewoner. In iedere buurt een verzorgingstehuis. Met theaterzaal 
voor jeugd en oud Ook zo dat ouderen op kunnen passen , kinderopvang bij de ouderen. 
Veel goedkoper dan die afbraak van Van Reijn. Echt slecht.!!!!!  Het meest slechte van 
de PvdA dat ze denken dat we in de vijftigerjaren zitten met iedereen om de hoek. 
Absoluut slecht voor de ontwikkeling van een maatschappij. Zeker van een sociale 
(istische) samenleving. Vereenzaming juist door thuis alleen in je eigen huisje te zitten 
wachten. Veel beter en voordeliger als je mooie moderne verzorgingshuizen bouwt. En 
mensen daar samen dingen regelen. Ook voor de buurt. Dus andersom !!!!! Het 
verzorgingstehuis heeft ook betekenis voor de omgeving en in het huis help je elkaar 
voor zover dat kan. 
  
 

In mijn buurt worden particuliere initiatieven ontplooid, omdat de zorg zo verschraald is. 
  
 

meer woningen die ouderen-proof zijn (liften) en waar ouderen elkaar kunnen helpen en 
gezelligheid aan elkaar hebben, wellicht gezamenlijk zorg kunnen regelen. In Utrecht 
weet ik dat een buurt (tuinstad) een co'operatie is gestart waar buurtbeoners elkaar 
helpen, met klusjes, koken, voorlezen, met de hond wandelen, etc. 
  
 

Ik sta achter de eigen kracht theorie, maar daar moeten we wel in investeren. Mijn zoon 
is dokter en bezekt eens in de week bejaardenhuis. De oudere willen graag een praatje 
met hem maken, maar met elkaar willen ze kennelijk niet praten. Er nmoet meer ingezet 
worden op verbinden en contact maken, een praatjes fabriek, cursus praatjes maken zou 
niet misstaan. Veel armen kunnen moeilijk voor zichzelf zorgen en een gezond leven lijkt 
als je arm bent met name van geest een probleem, daar moet meer geld naar toe. 
  
 

Is voor zover ik merk goed geregeld. 
  
 

Weet ik niet veel van 
  
 

Vooralsnog goed en adequaat. 
  
 

Slechte zorg voor ouderen. Eerst een rapportje schrijven en dan even de de handjes 
laten wapperen. 
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- 
  
 

Kleinschaliger met meer handen aan het bed 
  
 

Er wordt te veel gezeurd over incidenten, de zorg is over het algemeen prima. Natuurlijk 
kan de bureaucratie wat minder. 
  
 

De (alleenstaande) ouderen zijn te zwak om voor zich zelf op te komen 
  
 

Heb ik niet zo'n beeld van. De Ouder-kind centra functioneren uitstekend. 
  
 

Geen mening over. 
  
 

wisselende berichten uit mijn omgeving 
  
 

De medische zorg is goed. Maar hoe het is als je thuiswonend extra zorg nodig hebt weet 
ik niet. Gezien de politiek van de afgelopen jaren heb ik daar weinig vertrouwen in. En 
mantelzorg vind ik en loze kreet. 
  
 

goed 
  
 

Amsterdam zou een voorbeeld van supergoed georganiseerde zorg moeten zijn. Met heel 
veel persoonlijke aandacht en gebruik van moderne technologie. Zet veel innovaties op 
en laat mensen samen leren hoe het beter kan. 
  
 

schijnt niet al te best te zijn 
  
 

Ik kan daar niet over schrijven zonder in woede uit te barsten. Hoe is het mogelijk dat 
onze partij (Samsom en Spekman   o.a.) bij de coalitiebesprekingen met de VVD zo 
roekeloos met 'de zorg' zijn omgegaan? Het is verworden tot een catastrofe voor onze 
partij. Ik hoor alleen maar vernietigende commentaren en terecht. 
  
 

Nu ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, zal de zorg dichterbij huis 
verbeterd moeten worden. Niet iedereen heeft buren en familieleden die kunnen 
opdraven als mantelzorgers. Er zijn veel meer alleenstaanden dan vroeger, dat wordt in 
Den haag ook vaak vergeten. En niemand wil afhankelijk zijn van buren/familie/vrienden. 
  
 

Ondanks alle klachten over de zorg is die in Nederland en dus ook in  Amsterdam redelijk 
georganiseerd. De vraag hoe een verouderende bevolking de zorg te geven die nodig is 
binnen niet onbegrensd oprekbare financiele kaders is niet een uniek Amsterdams 
probleem. Wat verder zorgen baart is de zichtbare toename van psychotische patiënten. 
  
 

Er is nog steeds sprake van veel bureaucratie. De kosten voor de zorg, de eigen 
bijdragen, zijn weliswaar aangepast, maar voor veel groepen nog hoog. De marktwerking 
levert niet altijd goede kwaliteit. Er zou meer aandacht moeten zijn (en financiën) voor 
eigen wooninitiatieven van ouders met een kind met beperkingen. 
  
 

x 
  
 

Ook hier wegtik te weinig van. 
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Heb er (nog) geen ervaring mee, maar krijg de indruk dat er best zorg is mocht dat 
nodig zijn 
  
 

Heb het idee dat dit wel redelijk loopt ondanks participerende bezuinigingen, gelukkig 
zijn er in A'dam veel vrijwiligers, mantelzorgers e.d. die zich inzetten en de klappen 
opvangen. 
  
 

In Amsterdam komen per 100.000 inwoners veel meer en veel ernstigere psychische 
stoornissen voor dan gemiddeld in Nederland. Er zijn ook meer dan tweekeer zoveel 
dwangopnames. Door de marktwerking in de zorg wordt het steeds moeilijker deze zorg 
te bekostigen. In het systeem van de risicoverevening krijgen zorgverzekeraars te weinig 
geld om de meerkosten voor Amsterdam te betalen. De zwaarste patiënten zijn hiervan 
de dupe. De PvdA zou moeten aandringen op een systeemwijziging of op aanpassing van 
de risicoverevening. 
  
 

Decentralisatie leidt nog onvoldoende tot echt maatwerk. Zonder maatwerk vallen steeds 
meer mensen die zorg nodig hebben buiten de boot. 
  
 

Slechts sinds de Regering Rutte/Samson. Terwijl de gemeente (n) geld overhoud. Slechte 
zaak. 
  
 

prima 
  
 

De thuiszorg schiet te kort. Ouderen die slecht ter been zijn zouden sneller een 
benedenwoning moeten kunnen krijgen. 
  
 

Decentralisatie niet altijd goed. 
  
 

Wel wat geklaag, maar meer algemeen. Volgens mij functioneert de zorg redelijk tot 
goed. Er zijn incidenten (die veel media aandacht krijgen), maar niet extreem. Leg 
nadruk op de trotse verhalen en successen; houd het kleinschalig.  Zorg bestaat over 
verdwijnen OLVG uit Oost. Mensen willen dichtbij naar een ziekenhuis kunnen. 
  
 

De pensioenen en ook gewoon lagere inkomens stijgen niet veel. De zorg des te meer. 
Achmea Avero stijgt nu met iets van 11 a 12 euro per maand. Ik heb verleden jaar al een 
eenvoudiger pakket genomen en het komend jaar (2017) gooi ik mijn 
tandartsverzekering er maar uit. Dat ga ik dan zelf maar sparen. Het is niet anders. De 
AOW zou ook moeten stijgen rekening houdend met deze grote onkostenpost maar dat 
gebeurt  helaas niet. Dus de gepensioneerden en mensen met een laag inkomen zitten in 
een negatieve spiraal (naar beneden) waarvoor al die (zorg)toeslagen uiteindelijk niet 
voldoende zijn. Die dekken een bepaald percentage van de kostenstijgingen NIET alle 
kostenstijgingen. Dat geldt ook voor de huurtoeslag. 
  
 

Mijn ervaringen zijn goed. Ik denk wel dat de thuiszorg meer aandacht nodig heeft en dat 
er geld bij moet. 
  
 

Ik woon al 20 jaar in een flatgebouw, waar een medebewoner de lucht verpest door 
constant stinkende sigaren te roken. Toen hij een paar jaar geleden zijn heup brak, heb 
ik als enige medebewoner hulp geboden en geprobeerd hulp voor hem te krijgen voor de 
verregaande staat van vervuiling waarin zijn appartement zich bevindt. Overal ving ik 
bot, hij moet zelf weten wat hij in zijn eigen huis doet! Ondertussen komt hij ook nog 
regelmatig aan de deur om eten vragen omdat hij niets meer in huis heeft en de laatste 
tijd komt hij ook vragen welke dag het is. Kennelijk behoorlijk aan het dementeren dus. 
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Een klacht bij meldpunt overlast levert na maanden ook pas de mededeling op dat hij 
onder toezicht staat en dat ze verder vanwege de privacy niets kunnen zeggen. 
  
 

Hier heb ik te weinig zicht op. 
  
 

Mantelzorgers die voor hun kinderen moeten zorgen worden veel te weinig gezien. Het 
aanbod is op volwassenen gericht, niet op ouders / gezin. Hierdoor komen gezinnen in de 
problemen, vaak is er pas hulp als het haast een crisissituatie is. De decentralisatie heeft 
te weinig tijd gehad, te snel zijn er als weer veranderingen en de transformatie in de 
hoofde (hulpverleners, ouders, jongeren en het ambtelijke apparaat) komt erg langzaam 
op gang. Mag vanuit gemeente / partijen echt bevordert worden 
  
 

in algemene zin veel meer beweging op scholen/werk introduceren. Creer er mee weer 
gemeenschapszin. bijvoorbeeld zoals vroeger Avondvierdaagse met slotdag uit RAI...NU 
OLYMPISCH STADION 
  
 

Sinds de marktwerking in de zorg is er veel veranderd ten nadele. Maar omdat elke 
internationale lijst bewijst dat onze Nederlandse zorg stelsel heel goed is verandert er 
niets voor de mensen met kleine beurs. Je komt bijna niet meer zo makkelijk bij de 
huisarts soms moet je bellen voor je ziek wordt omdat je opde dag dat je ziek bent de dr 
is volgeboekt. De zorgverzekeraars maken vele winsten maar wij blijven betalen. De SP . 
Wil de basisverzekering er weer in goede zaak. Maar natuurlijk de mensen die rijker 
worden van het zorgstelsel willen dat natuurlijk niet. 
  

 

8	-	Hoe	de	stad	er	uit	ziet	en	bereikbaar	is:	denk	aan	openbare	ruimte,	groen,	afval,	
verkeer	&	vervoer.		Beschrijf	hier	de	meningen,	verhalen	en	voorbeelden	die	jij	hoort.	

 
 

 

Er blijft teveel afval liggen. Door slecht gecoördineerde werkzaamheden en teveel 
afsluitingen wordt het steeds moeilijker om door de stad heen te komen. Het wordt ook 
te moeilijk gemaakt om fiets of auto te parkeren. 
  
 

In Nieuw-West is de laatste jaren veel bezuinigd hierop om het sociale beleid van het 
stadsdeel overeind te houden. Die keuze heb ik altijd gesteund en steun ik nog steeds, 
maar inmiddels begin je het wel te merken bij mij in de buurt. De straat is gewoon viezer 
omdat er minder vaak geveegd wordt, er liggen meer tegels scheef etc. Ik vind dat de 
stad veel te onnadenkend is bij het opleggen van bezuinigingen aan de stadsdelen, 
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Nieuw-West krijgt als stadsdeel met heel veel vierkante meters groen en openbare 
ruimte daar bovendien niet meer geld voor dan stadsdelen die met hetzelfde budget 
minder hoeven te onderhouden. Dat vind ik scheef - het groen wat we hier hebben wordt 
immers ook gebruikt door mensen van buiten het stadsdeel. De openbare ruimte in de 
hele stad is van ons allemaal, en ik vind eigenlijk dat elke burger gewoon recht heeft op 
openbare ruimte en groen met een bepaalde basiskwaliteit. Verder vind ik het met de 
bereikbaarheid op dit moment eigenlijk slecht gesteld. Er is weer enorm veel file, en de 
werkzaamheden om de spoorcapaciteit uit te breiden leiden in de toekomst vast tot 
verbeteringen, maar nu vooral tot veel overlast en vertragingen voor dagelijkse 
treinreizigers als ik.Ik vind bovendien dat er de laatste jaren veel te weinig is gedaan om 
de bereikbaarheid te verbeteren - er wordt al jaren gepraat over meer en betere P&R 
mogelijkheden aan de rand van de stad, maar ik heb die nog niet zien komen, 
bijvoorbeeld. Verder zouden ik en velen bij mij in de buurt graag meer investeringen zien 
in het OV. Wij zien de Noord-Zuid-lijn graag doorgetrokken naar Schiphol, en lijn 50 naar 
Amsterdam Centraal. Beiden zou werken om het nu al overbelaste treinennet te 
ontlasten. Verder is er enorm gesnoeid in buslijnen in mijn buurt, met name in 
Geuzenveld-Slotermeer. Delen van Nieuw-West zijn daardoor slecht of niet te bereiken 
per OV. Ik vind dat echt niet kunnen voor een grote stad als Amsterdam. Hier zou je 
nergens een auto nodig moeten hebben. 
  
 

Goed, maar beter is het dat er in de directe omgeving aansluiting komt op de ecologische 
hoofdstructuur van Europa en Nederland, anders gezegd, aansluiting op het nationaal 
natuurnetwerk. Voor schone lucht, schoon water, en een schone bodem, voor iedereen 
bereikbaar. Zorg voor ecologisch evenwicht en handel ecologisch.  Dus goed openbaar 
vervoer voor minder-validen, effectief goederenvervoer en Amsterdam (Electrische) 
FIETS-Hoofdstad van de Wereld. 
  
 

Meer openbaarvervoer en veel blauwe zone 
  
 

Prima honden moeten los kunnen blijven koken in de parken en geen rare regels aks 
verbieden can honden danwel barbecuen in t Vondelpark 
  
 

Op zich best veel groen. Op de één of andere manier is er altijd die ene uitzondering die 
niet weet hoe je met afval om moet gaan. Auto zou ik zoveel mogelijk ontmoedigen voor 
bezoekers. OV is prima. Fietsroutes naar de binnenstad kan beter: erg druk en vol. 
  
 

Bereikbaarheid wordt immer vergroot, oa door de noordzuidlijn en schiphol almere 
project. Stad mag hier enn daar groener. Vooral erg verdrietig over het beleid dat al 
jaren gevoerd wordt door hele goedkope bomen te planten die na twintig jaar gekapt 
moeten worden omdat ze gevaarlijk overhellen. Ook vind ik het jammer dat het frederik 
hendrikplantsoen, dat een mooi ruig parkje was, verandert is in een sfeerloze 
kinderspeelplaats. 
  
 

Te veel zwerfvuil op straat, toenemende overlast meeuwen en ratten. 
  
 

In mijn wijk wordt voor het ophalen van het grofvuil op vrijdag de straat schoongemaakt. 
Waarna die daarna natuurlijk weer helemaal vies is. Zeer logisch toch? Bus 21, een zeer 
belangrijke lijn voor de bewoners van Geuzenveld is onterecht ingekort. Een wijk met 
zoveel ouderen. Mensen moeten nu meer dan 500 meter lopen. Een schande. 
  
 

Het kan veel schoner 
  
 

Hoe onbelangrijk het ook lijkt in het grote geheel persoonlijk vind ik de hoeveel heid 
afval op straat een verschrikking.  De weigering van bewoners, in mijn wijk vooral 
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expats,om bijv. een zak IN de container te doen maar ernaast te zetten... Ook bezoekers 
van buiten Amsterdam die de wijk bezoeken en hun vuil achter laten bij de container. 
Een aantal mensen maken hier melding van en doen er wat aan maar het grootste 
gedeelte van het weekend ligt er vuil bij de container. 
  
 

Met het groter worden van de stadsdelen heb ik het idee gekregen dat de stad minder 
schoon is. Dat vind ik erg jammer. Vooral hondenpoep zie ik weer overal... Ik ben erg 
tevreden over de weg die ingeslagen is met het openbaar vervoer. In de binnenstad mag 
het autoverkeer meer beperkt worden. Misschien moeten we gaan denken aan 
binnenstad vrachtvervoer. Dat vrachtauto's tot aan de rand van de stad mogen komen 
en dan moeten overladen in kleinere elektrische stadsauto's. Een soort overlaadstations 
aan de rand. Een beetje het idee van de 17e eeuw waar de grote zeeschepen buiten de 
stad bleven en de lading werd overgeladen in kleine boten voor vervoer naar de Dam. 
  
 

Positief behalve op afval. En soms klachten over gebrek aan parkeerplekken. 
  
 

De binnenstad zoveel mogelijk autovrij, de scooters in heel Amsterdam van het fietspad 
en een schonere stad 
  
 

Amsterdam is redelijk bereikbaar met openbaar vervoer. Houden zo. Meer en betere 
fietspaden, scheiding van de fiets en gemotoriseerd verkeer, verder weren van auto's uit 
binnenstad, meer electrisch vervoer (ook op water) zijn elementen daarvan. Schiphol 
moet geluids- en vervuilingsplafond krijgen met boetes voor overtredingen die dan 
aangewend worden om stillere en schonere vluchten te belonen. 
  
 

Het ziet er prachtig uit. Er is wel meer afval op straat. Waarom wordt bijvoorbeeld het 
afval in de Damstraat 's avonds buiten gezet en de volgende ochtend pas opgehaald 
terwijl er duizenden en duizenden toeristen over de smalle trottoirs moeten lopen? 
  
 

Goed 
  
 

Wat ik vergelijk vindt, is dat er zo'n duidelijk verschil in buurten is mbt. afval in de 
openbare ruimte. Rijkere buurten, minder afval. Armere buurten, en gelijk zie je meer 
rotzooi op straat. Dat geeft ook een wat verwaarloosde indruk, die gelijk afstraalt op de 
buurt en de mensen. 
  
 

Het openbaar vervoer kan wel wat impulsen gebruiken. Het werkt nu als een 
spinnenweb: alles rechtstreeks naar CS en daar weer door. Er moeten meer verbindingen 
komen als IJburg - Amsterdam Zuidoost. Verder is de auto natuurlijk een ramp voor de 
stad. 
  
 

DE openbare ruimte is erg belangrijk ! Hoe je je voelt in het groen/goed openbaar 
vervoer etc. Afval - het op straat gooien van veel peuken en ander troep ergeren  
mensen behoorlijk..... 
  
 

positief 
  
 

zie 3. 
  
 

Openbare ruimte kalft af. Stadionplein best mooi geworden maar toch doodzonde van 
wegvallen openbare ruimte en kermismogelijkheid.  Fietsers onhebbelijke plaag, houden 
zich telefonerend aan geen enkele regel. Steeds meer trams vallen weg, toch enige 
kleinschalige vervoer waarmee je overal kon komen. Echter OV onbetaalbaar duur. 
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Wordt slechter er wordt te vaak langs elkaar heen gewerkt. Waardoor wegen achter 
elkaar eruit liggen voor verschillende diensten 
  
 

Wie in Amsterdam een auto wil hebben moet daarvoor betalen. Zo hoort het. Idem wie 
met de auto naar de stad wil komen. Parkeerbeleid prima. Helpt echt om buurten op te 
schonen. Vondelpark dreigt te verloederen onder toeristendruk. Gelukkig hebben we het 
Rembrandt park om de hoek, maar toch. 
  
 

De stad is vaak vies. Er is VEEL zwerfvuil en ook naast de containers staat te vaak vuil. 
Er wordt gewoon te weinig opgehaald. Vuilnisbakken in parken die bom vol zitten in de 
zomer. Dan maar 2 x per dag ophalen. 
  
 

Bereikbaarheid kan beter, starten kunnen schoner en kwaliteit voetpaden stukken beter 
  
 

In het algemeen schoon en veilig. In de spits is het openbaar vervoer heel erg traag. 
  
 

De stad moet echt beter schoongemaakt worden, vooral als je kijkt naar andere 
wereldsteden. 
  
 

Ergernis over zwerfvuil wordt vaak genoemd en als ik naar mijn eigen buurt kijk terecht. 
Ik hoor ook veel mensen mopperen over een gebrek aan parkeerplaatsen en ook hier 
geldt: volstrekt begrijpelijk. Wij - de PvdA - zijn te zeer een autovijandige partij 
geworden. ('iedere arbeider een auto was het adagium van Joop den Uyl, de man die mij 
in 1981 deed toetreden tot de PvdA) Het openbaar vervoer wordt - minus e Amstelveen 
lijn - positief gewaardeerd. Te hopen valt dat de fijnmazigheid voor onze oudere 
stadsbewoners gehandhaafd blijft. 
  
 

Tevreden 
  
 

men ziet dit minder worden - maar bij uitleg kan men dit wel begrijpen 
  
 

ziet er prima uit, het groen onderhoud mag wel een tandje meer. Misschien is een eigen 
groen dienst een betere oplossing dan het uitbesteden van het groen. 
  
 

Auto verkeer moet zoveel mogelijk buiten de stad blijven voor zover men er niet hoeft te 
zijn. Openbare ruimte kan nog schoner gehouden worden. Openbaar vervoer wordt aan 
gewerkt om te verbeteren. 
  
 

Stop de terreur van de snorfietsen: voer de helmplicht in, dan zullen de meeste 
snorfietsbezitters kiezen voor een bromfiets en op de rijweg gaan rijden. Bouw het 
metronet uit: kijk naar Randstadrail in Den Haag en Rotterdam.Maak meer 
pontverbindingen naar Noord, zie het succes van het Oostveer. 
  
 

Bereikbaarheid wordt vooral verstoord door de mega hoeveelheid fietsen en brommers. 
De laatste zijn een zeer storende waarde in de stad. Verder parkeertarieven verlagen. 
Parkeren is onbetaalbaar. 
  
 

iedereen wacht tot het grote bouwen en slopen (denk aan de N-Z lijn) is afgesloten. 
verder is men redelijk positief. 
  
 

door de tijdelijke bewoners is er geen binding daardoor het afval wat overal gedumpt 
wordt, maar ook de gem. reiniging die wel met veegwagens door de straten gaan en niet 
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het zwerfafval opruimen. Het GVB die haltes opheft om maar op tijd te kunnen rijden 
(het lijkt het grootste doel te zijn) daaraan voorbijgaand dat het GVB er is om mensen te 
vervoeren en dan de plannen voor de toekomst om nog meer lijnen op te heffen. Mensen 
die op de haltes achter blijven om maar op tijd te zijn. De stad is van buiten goed te 
bereiken met het OV en de stad is groen met mooie en minder mooie parken. Het plan 
om het barbecuen te verbieden in het Vondelpark juich ik toe! 
  
 

Betaald parkeren blijft een drama vinden mensen, op weinig plekken nog vrij parkeren. 
GVB trams bv in centrum overvol. 
  
 

Afval, te weinig ruimte om te storten Grote vrachtwagens laden en lossen 
levensgevaarlijk Bij Oostpoort levensgevaarlijke situatie polderweg uit en in rijden en de 
garage in en uit rijden 
  
 

>auto de stad uit; auto speelt nauwelijk een rol in mobiliteit in de stad en neemt veel te 
veel publieke (parkeer-)ruimte in. >metro verder uitbreiden met Oost_ West / Ringlijn 
naar noord > fijnmazige tramweb aanpassen aan de metromogelijkheden: verminderen 
in binnenstad en nieuwe centra creëren met OV knooppunten >Almere als Amsterdam 
Oost++ inbedden; autodruk op regionaalvervoer vermnderen 
  
 

meer vanuit de bewoner denken. er wordt te weinig gecontroleerd op afval goed in de 
bakken doen, waardoor het nog steeds op sommige plekken een teringzooi is. 
handhaving mag beter! 
  
 

Positief : de autodelers bedrijven, Green Wheels en Connect Car en de steun die zij 
krijgen vanuit de gemeente. Zorgpunt: voldoende haltes van bus en tram; teveel haltes 
worden opgeheven. 
  
 

Alle voorzieningen moeten opnieuw kritisch worden bekeken. Ze sluiten onvoldoende aan 
bij de behoeften van bewoners en bezoekers. Het is de top-down en gaat nog 
onvoldoende uit van burger initiatieven. We moeten groot denken: betrek 
buurgemeenten bij de ontwikkeling van de stad 
  
 

De reiniging blijft achter 
  
 

Ik heb over deze onderwerpen in bovengenoemde vragen antwoord gegeven. Het 
onderwerp leeft!  Laat ons ook genieten over wat wel gebeurt. Zo hangen op de bruggen 
in Zuid de hele zomer prachtige bloembakken. Laat de afdeling Amsterdam deze 
onderwerpen eens als thema op de agenda zetten. Zo maken wij kennis met problemen 
in andere stadsdelen en kan onderlinge solidariteit tot stand komen. 
  
 

Hoe de stad bereikbaar is moet je vooral in Almere, Zaanstreek en Hoorn vragen. Als die 
bereikbaarheid niet beter wordt lopen we het risico dat we Waterland vol moeten 
bouwen. De stad ziet er veel beter uit dan in 1975 toen ik er kwam wonen. Minder ruimte 
voor de auto, vrijliggende fietspaden en parken zijn opgeknapt. Schoonhouden van de 
stad is nog steeds een probleem. Willen bestuurders misschien dat het in een aantal 
buurten een puinhoop is rond ondergrondse afvalcontainers? We hebben veel mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt en zijn niet in staat ze aan het werk te zetten om de 
stad schoon te houden. 
  
 

Blijf zorgen dat de stad schoon is. Doe iest aan de fietsfiles. 
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Ik vrees dat de stad te veel wordt dicht gebouw met (te dure) woningen ten koste van 
groen en ruimte. Er is meer aandacht nodig voor verloedering van de openbare ruimte en 
de bereikbaarheid van buurten die straks zogenaamd door de Noordzuidlijn worden 
bediend. 
  
 

Achtereenvolgende door de PvdA geleverde wethouders hebben de standsvernieuwing 
met succes aangejaagd, waardoor Amsterdam er top uitziet. De groene gebieden 
betekenen een belangrijke positieve vestigingsvoorwaarden. Het vermarkten van de 
groengebieden voor festivals ondergraaft deze betekenis. Ook hier raakt de situatie uit 
balans. 
  
 

Veel mensen zijn heel positief over de parken! 
  
 

Meer openbaar vervoer, tram, metro, en fiets. Taxi's eindelijk eens goed saneren. 
Schoonhouden, handhaven. 
  
 

Afvalbergen op straat blijven soms enkele dagen liggen.  Goed openbaar 
vervoer/infrastructuur. Zeker nu de zaak verandert door de komst van de Noord/Zuidlijn. 
  
 

Het is niet overal optimaal, natuurlijk, maar ik ben blij met de aandacht voor de 
openbare ruimte en het groen. Dat het afval netjes wordt opgehaald en dat je met het 
openbaar vervoer overal kunt komen. Maak me wel zorgen over wat er gaat gebeuren 
met de bereikbaarheid vanuit de stad van alle plekken in Noord als die Noord-Zuidlijn 
van start gaat.... er wordt van alles opgeheven begrijp ik. 
  
 

autoluw prima  
  
 

zet meer bomen en kleine parkjes erbij,  brommers moeten schoner en op de bredere 
rijweg afvalbakken die niet door eksters en kraaien worden leeggehaald 
  
 

Grote zorgen over de bereikbaarheid aan de randen van de stad, alles lijkt georiënteerd 
zijn op het centrum en de Noord-Zuidlijn! Veel ouderen zijn slecht ter been en wonen 
steeds verder van de haltes vanwege de bezuinigingen in het openbaar vervoer. Gratis 
OV voor ouderen is in deze zinloos, wij moeten gaan inzetten op kleinschalig en 
alternatief OV inclusief gratis OV voor minima en ouderen. 
  
 

Voornamelijk positief, in sommige buurten ligt wel veel huisarval. 
  
 

Amsterdam is met het openbaar vervoer goed bereikbaar. De komst van de Noord-
Zuidlijn is spannend, maar mag niet leiden tot een verslechtering van het goede dichte 
netwerk dat het openbaar vervoer in Amsterdam nu is.  Veel buurten in Amsterdam zijn 
erg vies. Er staat veel afval op straat.  Amsterdam is nog altijd echt een fietsstad. Hier 
mag meer ruimte aan gegeven worden.  Noord meer bij Amsterdam betrekken middels 
een fietsburg zou een goede ontwikkeling zijn. 
  
 

Wat hebben we de hondenpoep goed onder controle, dit was jaren het grootste probleem 
.Nu nog een oplossing voor  die duizenden weesfietsen,iedereen heeft er wel een paar op 
straat staan ,waarom kunnen we niet voor een fiets betalen net als voor een brommer 
,zo duur hoeft zo,n plaatje toch niet te zijn en dan zijn ze geregistreerd ,prachtige 
nieuwe werkgelegenheid die zich zelf betaald 
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Stad ligt er redelijk goed bij. Meer ruimte voor fietsen, geen vieze auto's in de stad. 
Scheiding van afval. (bedenk een apparaatje dat het plastic versnippert, nu neemt plastic 
heel veel ruimte) 
  
 

Amsterdam is prachtig. Maar parkeerproblemen zijn er en de prijzen om te parkeren zijn 
te hoog.  De bevolking en bezoekers moeten opgevoed worden om het afval op te 
ruimen. 
  
 

- ik vind gescheiden afval heel goed, en ook dat plastic nu ook gescheiden wordt 
opgehaald. - binnenstad mag nu ook wel eens afvalcontainers krijgen. Loopt 20 jaar 
achter op de rest van Amsterdam. - komt de noord-zuidlijn er ooit van? Hoe dan ook 
graag niet trams weghalen als de n-z-lijn er is. De stad is zo druk! - fietspaden vind ik 
heel goed maar de scooters moeten er van af. Veel rijden gevaarlijk, zijn opgevoerd en 
rijden te hard en bovendien: het zijn FIETSpaden! Graag ook strenge controle van de 
politie erop. - mijn droom: herbouwen van Paleis voor Volksvlijt. Als 
miljardenoverschreiding voor noord-zuidlijn kan, dan kan herbouw van het paleis ook. - 
fontein midden op de dam. Nu is het een plein zonder karakter, mede ook door de tram 
die er doorheen loopt. Fontein voor het paleis kan dat veranderen. 
  
 

Blijf investeren in openbaar  vervoer en fiets. De metro uit west moet doorgetrokken 
worden naar cs. 
  
 

te weinig groen, te veel afval in sommige wijken 
  
 

Meer public transport en kleinere taxis.  Water meer benutten voor goederen transport. 
  
 

dringen op de m2 openbare ruimte dat gaat steeds meer conflicten opleveren de stad is 
wel veel schoner dan jaar geleden 
  
 

in mijn buurtje/dorpje heerst nog een rust die weldadig aan doet. Bezoekers zijn er 
enthousiast over en wij zelf natuurlijk ook. we leven wel al sinds omstreeks 2000 met 
'aanvallen' van deelgemeente om er te 'moderniseren', door 100% boosheid en verzet 
tot nu toe af weten te houden. Het verbindt arm en rijk, jong en oud hier, dat dus wel!!! 
  
 

Fietsenprobleem oplossen. Maar waarom nu drie verschillende aanbieders van 
deelfietsen, waarom heeft de stad dat niet beter gereguleerd? Wat een gemiste kans is 
dat. Zeer zwak bestuur. Zwaar verkeer uit de stad mijden en gevaarlijke kruispunten 
oplossen. 
  
 

parkeren elders ,voor eigen bewoners ,minder duur als komend van buiten ,via 
kortingssysteem afval in binnenstad onder de grond ,i p v parkeerplaatsen, voorkomt 
afval langs de stoepen, waardoor minder loopruimte , waaivuil en overlast 
  
 

De stad is schoner en groener dan ooit. we zwemmen in de Amsterdam. We hebben een 
enorm aantal bomen, parken en ander openbaar groen. Daar moeten we zuinig op zijn. 
De wateroverlast in de stad door toenemende regenval moeten we het hoofd bieden door 
onze daken ook te vergroenen. 
  
 

Tramlijn hier opgeheven, te weinig parkeerplekken (waarom is de stad nog steeds niet 
autoluw  metgrote parkeerplaatsen aan de buitenranden en gratis openbaar vervoer) 
  
 

Doorgaans ben ik hier heel tevreden over. Ik erger me alleen wel heel erg aan mensen 
die rotzooi op straat gooien of afval voortijdig op straat zetten. Genoeg mensen denken 
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vooral aan zichzelf en niet aan een ander. Ik zie alleen niet wat de stad daar tegen kan 
beginnen.  Idem voor fietsen op de stoep. En zakjes met hondenpoep op straat achter 
laten.  Veel mensen moeten nodig opgevoed worden. Misschien kan handhaving door de 
politie hier iets in betekenen, al realiseer ik me dat dit lastig is. 
  
 

In het algemeen goed. Aantal volkswijken verdienen meer aandacht/geld. 
  
 

Afval groot probleem door ratten, vogels en zwervers. Zij trekken deze kapot/open 
trekken. Veel meer afvalpunten onder de grond. Afwatering in stad is probleem ivm 
minder groen in de tuinen. Meer groen door bv Vluchtheuvels groen te maken bv 
  
 

Openbare ruimte gaat achteruit, ondanks grootse projecten zoals Lijdseplein en NZ-lijn. 
Groen gaat redelijk, is in. Kan beter. Afval is een groot probleem. De meest opvallende 
maatstaf voor kwaliteit van de stad, evenals rommeligheid van straatbeeld, slecht 
onderhoud. Het verkeer is verschrikkelijk: handhaving is nihil, overlast van fietsers, 
scooters, taxi's, auto's enorm. Veel meer autovrij maken van de stad, geen grote 
prakeergarages in de binnnstad/19-eeuwse ring, dat trekt alleen maar verkeer aan. 
Park&Ride verfijnen, micro-openbaar vervoer, behcaks, grachtenbusjes, bootjes. 
Vrachtverkeer over tramrails & water, openbare fietsen (gemeentelijk organiseren, niet 
commercieel met drie of meer partijn!), alle autoverkeer weren uit (kliene) straten 
centrum, jordaan, pijp, oud-west. Geen tramlijnen opheffen, geen metro's erbij. 
  
 

Er zijn grote verschillen tussen de stadsdelen in de hoeveelheid afval die op straat ligt. In 
het centrum is de vervuiling door open vuilniszakken soms groot. In andere stadsdelen 
valt het mee. Verkeer en vervoer zijn moeizaam, met als gevolg dat bijna alle 
verkeersdeelnemers op grote schaal verkeersregels overtreden om toch op tijd hun 
bestemming te bereiken. Daarop is geen enkel toezicht. Mensen om mij heen zijn vaak 
bang om de deur uit te gaan, zelfs op de stoep wordt je soms aangereden door een 
fietser. Ook ken ik bewoners die op een zebrapad voorrang kregen een automobilist, 
maar vervolgens werden omgereden door een fietser. 
  
 

Er wordt te weinig onderhoud aan de bestrating gedaan, Gevaarlijk soms en veel 
regenplassen waar je doorheen moet fietsen.  Gelukkig hebben we nog mooie parken en 
bomen. Het nieuwe OV-plan deugt niet, gaat niet van de gewone en kwetsbare mensen 
uit, maar van toeristen, snelle jongens  en werkenden. 
  
 

fietsenrekken kunnen beter: de vakken die nu aangegeven worden ipv rekken zijn niet 
handig, fietsen zitten niet vast en kunnen worden gestolen, vallen om , lastig te plaatsen. 
het is een fietsstad dus de ruimte is nodig voor all dat fietsverkeer. er wordt eea gedaan 
aan parken en groene vlakken maar op sommige plekken te weinig bomen. afval buiten 
zetten gaat niet goed, veel te veel zwerfafval. 
  
 

zorgen rond openbaar vervoer: zo maar een half jaar (of langer?) lijn 24 weg. Wat als 
straks de noord zuidlijn gaat rijden? Nog meer weg? 
  
 

Al weer hear say. Slecht bereikbaar, geen parkeerruimte, te druk, te duur. betaald 
parkeren is een waterbed effect. De nieuwe structuur van het Openbaar Vervoer zal het 
alleen maar slechter maken. Het is binnenstadsdenken dat aan de rest van de bevolking 
in stad, binnen en buiten de ring, en de rest van Nederland wordt opgelegd. De 
inspraakrondes die nu worden georganiseerd zijn verkooprondes. De meningen worden 
opgehaald om argumenten te hebben om het door te zetten. Er wordt niets veranderd. 
  
 

Enorm veel verbeterd de laatste jaren, vooral door herinrichting van straten en het 
ondergronds brengen van autoparkeerplaatsen, verminderen van autoverkeer. Wel veel 



Ledenpanel Koersdocument November 2016 

Powered by CheckMarket  Pagina 27 van 90 

meer parkeerplekken voor fietsen nodig. Gehoord ideeen: 'Kunnen ze de parkeerplaatsen 
op de grachten niet weghalen en hier en daar parkeerplaatsen onder de gracht 
aanleggen?' 'Wie gaat er nou nog met de auto de stad in? Dan ben je echt niet slim, 
alleen maar file en zoeken naar een parkeerplek.'  'Eigenlijk raar dat je juist in een stad, 
waar veel mensen op straat lopen, nog gewoon auto's met uitlaatgassen laat rondrijden, 
terwijl er een alternatief is met schone elektrische auto's.' 
  
 

Mensen zijn blij verrast met plots elegant opgeknapte pleintjes en mini-parkjes. De 
gemente is erg zichtbaar op het moment met werkzaamheden aan Leidseplein e.d. naar 
mijn idee wordt naar niet op gemopperd, maar is men er blij mee. (Dat was een paar 
jaar geleden wel anders.) De regie lijkt verbeterd. Wat ik veel hoor: als de druk op het 
centrum te groot is, dan moet het centrum groter worden. (D66 standpunt van een paar 
jaar geleden, ik weet het.) Daar lijkt aan gewerkt te worden, maar dat mag nog meer. 
  
 

Gelukkig nog steeds veel groen! Veel parken!  OV oké! 
  
 

Als bewoner van grensgebied Pijp en Rivierenbuurt valt de hoeveelheid afval de 
buurtgenoten op. Oppassen  voor een vieze, sleetse buurt waar bewoners en bezoekers 
achteloos mee omgaan.Brede klacht van bewoners Jozef  Israelskade en Amstelkade: 
toegenomen wangedrag van pleziervaart en mensen op de bootjes. Handhaven van regel 
' geen versterkte muziek' zoals in het centrum, dat willen bewoners in de buurten ook. 
  
 

De stad ziet er goed uit, en tegen mijn verwachting werken de verbeteringen aan bv het 
Waterlandplein en Holendrecht echt. Maar er moeten wel steeds minder auto's komen de 
Wibautstraat en de Stadhouderskade, Overtoom etc. Moeten echt rusttiger worden. 
Verder is de ruimte boven de grond voor geparkeerde auto's veel te veel en een idee uit 
de jaren 70! 
  
 

De stad ligt er prima bij. Gedrag van de gebruikers is echter op deze gebieden 
problematisch. De gemeente doet te weinig aan stimuleren goed gedrag en is te soft 
tegen hufterig gedrag. Wie de openbare ruimte gebruikt voor eigen feestjes of daar geld 
mee verdient, moet consequent verantwoordelijk zijn voor troep en overlast. Veilig 
verkeersgedrag kan niet zonder controle. Fietsverlichting staat voor meer. 
  
 

De stad is prima met de fiets bereikbaar. Als het regent pakken we de bus en de tram. 
Afval bestaat niet. Elk onderdeel , ook de verpakking heeft waarde. Maak het maar zo 
duur mogelijk zodat recycling loont. Het groen is zinloos: veel gras en iepen. Kijk een 
snaar andere invulling van een park en maak het leefbaar en vooral : uitdagend voor 
kinderen. daar leren ze van en elkaar kennen 
  
 

Zie hierboven. 
  
 

(Ik verneem vooral meningen van partijgenoten.) 
  
 

De stad is goed bereikbaar maar wordt slecht beheerd. Er wordt niet opgetreden bij 
slecht rijgedrag van gemotoriseerd en andersoortig verkeer. Regels worden zichtbaar 
overtreden. Fietsen en scooters staan overal en vaak op plaatsen waar ze niet mogen 
zijn. Op trottoirs ben je als voetganger niet meer veilig en zelf in het voetgangersgebied 
van de binnenstad zie je fietsers dwars door de voetgangersstroom rijden. Niemand die 
optreedt. 
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Ik ben heel blij met het Erasmuspark, worden ook zoveel leuke dingen georganiseerd 's 
zomers. Heel blij met de vele speeltuinen en parken. Veel ruimte voor fietsers, ook blij 
mee. 
  
 

Er is weinig parkeergelegenheid maar dat is een direct gevolg van GroenLinks in het 
bestuur. 
  
 

Amsterdam blijft met al die mensen toch vaak een vieze stad. Bewoners denken dat de 
stadsreiniging het wel opknapt. Dat kunnen ze maar gedeeltelijk aan. Groen is reuze 
belangrijk en ook de rafelrandjes. Hotel op kop Java. Idioot. Het stenen hoofd bebouwen 
is eeuwig zonde en zo zijn er meer plekjes waar je van af moet blijven ook al levert het 
miljoenen op. Je bent het namelijk voor altijd kwijt. 
  
 

De Amsterdamse parken zijn fantastisch, een festival op zijn tijd hoort daarbij, maar het 
moeten niet alleen evenementenlocaties worden. Scooters zijn een doorn in het oog voor 
de veiligheid van fietsers. 
  
 

Ik meen, dat er veel energie en geld gestoken wordt in oa het Openbaar Vervoer. Hulde.. 
  
 

tot nu toe gaat het nog, maar we moeten vechten om het zo te houden en vooral ook 
blijven denken aan de randen van de stad 
  
 

Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn en blijven binnen een redelijke afstand om te 
lopen = max. 500 meter.  Meer containers in de wijk / straat (dichter bij huis) voor 
gescheiden afval. Nu staan er teveel containers voor restafval, terwijl er behoefte is aan 
containers voor plastic enz... Meer afvalbakken in de stad / centrum, bijv. om de 50 
meter (zie Parijs) die meer frekwent geleegd worden = ook werkgelegenheid! 
  
 

ruimte voor fiets en openbaar vervoer, minder auto,s en vrachtwagons 
  
 

Zoals eerder aangegeven moeten we onze zegeningen tellen; Amsterdam ziet er veel 
beter uit dan 25 jaar geleden. De openbare ruimte is op heel veel plaatsen onmiskenbaar 
verbeterd, dankzij de inzet van heel veel partijen (waaronder de woningcorporaties). Of 
het nu de pleinen in de Indische Buurt zijn of het Overtoomse Veld in Nieuw West (waar 
ik zes jaar heb gewoond); er is veel verbeterd, vernieuwd en opgeknapt.  Amsterdam 
heeft nog steeds één van de beste OV systemen van Europa, daar moeten we zuinig op 
zijn en in blijven investeren want het is de sleutel voor de bereikbaarheid van de stad. 
  
 

Onze stad is nog steeds de mooiste ter wereld. Jammergenoeg wordt het onderhoud 
vaak verwaaloosd a.g.v. het bovenmatig gebruik van straatmeubilair enz. De 
prullenbakken zijn overvol. Worden te weinig geleegd. Hier in de buurt (postcode 1106) 
worden wel kledingbakken geplaatst, die men 1 a 2 keer per jaar gebruikt terwijl de 
bakken voor plastic afval (wekelijks) ver van de huizen zijn geplaatst. V.w.b. verkeer. De 
bevoorrading van winkels wordt nog steeds met waanzinnig grote trucks gedaan, die zo 
nu en dan ook nog een fietser het leven kost. 
  
 

De stad ligt regelmatig open en blijft daardoor mooi en heel. Er zou nog meer gedaan 
kunnen worden aan het gescheiden inzamelen van afval. Het afgelopen jaar is er de 
gescheiden inzameling van plastic bijgekomen. Dat is een enorme verbetering, vooral 
vanwege de recycle mogelijkheden. Gescheiden GFT inzameling is circa 15 jaar geleden 
afgeschaft. Dat zou terug moeten worden gebracht. Het maken van compost van GFT is 
vele malen beter dan verbranden voor het milieu.  Zoals hierboven al uitvoerig 
beschreven, moeten vervuilende brommers en scooters worden geweerd, liefst door 
regelgeving en moet de scooter en brommer zo snel mogelijk van het fietspad af. Pas 
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dan worden de vrijliggende fietspaden, waarvoor menig PvdA-er zich in het verleden 
heeft ingespannen, pas weer veilig voor iedeeen, dus ook voor kinderen en ouderen. 
  
 

Veel groen in de openbare ruimte. De binnenstad op termijn zo veel mogelijk autovrij. 
Amsterdam moet vooral een schone stad zijn, Touringscars de stad uit. Vieze 
vrachtwagens de stad uit. Amsterdam moet een stad worden voor fietsers en 
voetgangers. Alle scooters, brommers, snorbrommers, etc, verwijderd van het fietspad 
en op de rijbaan, met verplichte helm. 
  
 

Als de noord-zuidlijn klaar is zal het aanbod verschralen. Je moet steeds vaker 
overstappen. Mensen zien de komst van de nz-lijn met zorg tegemoet. 
  
 

Veel wegopbrekingen 
  
 

steeds drukker met fietsen: dat is jiust goed, maar vraagt om meer ruimte in verhouding 
tot de auto. Maar ook om beter gedrag van fietser, rijdend en stallend. Veel meer 
handhaving nodig. Voetganger moet ook meer ruimte hebben, ook rolstoelers. Steeds 
meer mensen hebben geen auto, of zijn van plan hem weg te doen. Afvalinzameling in 
binnenstad Middeleeuws: dat kan en moet veel beter. Drukkere stad moet veel beter 
worden beheerd/schoongehouden. GVB doet het steeds beter, maar even afwachten na 
N?Z lijn. Ponten overvol, bruggen over IJ of, beter, fietstunnel vanaf Westerdokskade. 
  
 

Men vindt dat er te weinig parkeerplek is. En te veel files.  Eigen mening: ondanks 
vuilophaaldagen, veel afval op de straat (ook hele grote dingen, witgoed, meubilair). 
Ondanks ondergrondse vuilcontainers staat er veel afval naast. Dat ligt dus m.n. aan de 
bewoners zelf.  Ik woon in noord en daar is veel groen, heel fijn. Wel een beetje veel 
halsbandparkieten en geen mus meer te zien. (ook erg weinig muggen, dus voedsel voor 
de vogels?). 
  
 

De bereikbaarheid van de stadsdelen buiten de ring kan een stuk beter met behulp van 
bijv. snelverbindingen en nachtvervoer. Als dat beter is geregeld worden die wijken ook 
interessanter voor woningzoekenden. Het afval (vooral grofvuil) stapelt zich steeds meer 
op in mijn omgeving. 
  
 

Bereikbaarheid redelijk, redelijk groen, maar veel smeriger geworden 
  
 

Honden poep is terug sinds een jaar of 3. Veel iritatie over terassen die maar groter 
worden. 
  
 

Openbare ruimte; er ligt vaak grof vuil op straat wat mensen niet melden. Groen in de 
buurt wordt verzorgd door actieve buurtbewoners. Zwerfafval wordt ook opgeruimd door 
de directe bewoners.  Stad is goed bereikbaar via het spoor, autowerend beleid zeer 
goed.  Prima om meer aandacht te geven aan bredere fietspaden en het opruimen van 
fietswrakken, 
  
 

Bewaak het groen in de stad 
  
 

Ik  heb hier geen klachten over en ik hoor ze niet, maar dat kan aan mijn leeftijd liggen 
(81 jaar).. 
  
 

Ik hoor geen klachten, heb ze zelf ook niet. Ik woon in Zuid, maar vermijd het Centrum 
zo veel mogelijk. 
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Er is nogal wat geklaag over de bereikbaarheid van de (binnen)stad per auto, maar de 
aard van deze binnenstad vereist naar mijn mening nu eenmaal dat de auto er zoveel 
mogelijk geweerd moet worden; wie er toch wil komen, heeft dus wat te klagen. Vooral 
de sterk gegroeide drukte en bijkomende simpele eetaccommodaties dragen sterk bij tot 
een vervuilende binnenstad; punt van grote zorg. Wat groene ruimtes betreft hoor je 
veel goeds over de stad, evenals over het openbaar vervoer. 
  
 

De stad maak een schaalsprong door en daar is niks mis mee. Sterke groei van 
bevolking, werkgelegenheid en bezoekers vergen tegelijk ook een schaalsprong in het 
openbaar vervoer. Uitbreiding metronetwerk, naast aanpassen en verbeteren tram en 
bus netwerk. Betere fietsvoorzieningen (met scooters op de rijbaan), zowel bredere 
fietspaden en betere (gratis)stallingsvoorzieningen. En beter handhaven van openbare 
ruimte door fietsparkeren op straat terug te dringen. Ook parkeren auto's in openbare 
ruimte terugdringen. Veel aandacht voor schoon. heel en veilig houden openbare ruimte. 
Meer goed ingerichte kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte (pleinen, openbare 
oevers etc). ook fietsverbindingen in regio verbeteren. Afval ophalen en schoonhouden 
openbare ruimte intensiveren. Sportvoorzieningen versterken om beweging te 
stimuleren. Investeer ook in volkstuincomplexen om ze beter te integreren in de 
stedelijke omgeving (bv Klein Dantzig in Watergraafsmeer), een zekere menging met 
wonen en recreëren is aanvaardbaar. 
  
 

binnenstad nog meere autovrij, transport meer over water, a'dam is vuiler geworden; 
meer controle. Extra park aanleggen (Marine terrein) 
  
 

meer ruimte voor fiets nodig meer handhaving (rest)afval nodig 
  
 

Groen bestaat niet, alles staat vol met autos (vooral in zuid dikke 
driewielervermorzelaars, grote bakken als deze bannen uit de stad), roken gebeurt nog 
erg veel bij haltes en stations, en uit ramen waarna sigaretten op straat gegooid worden. 
  
 

veel schoner dan twintig jaar geleden. Lof voor de vegers. 
  
 

Er zijn wel erg veel omleidingen en wegwerkzaamheden nu. Verder is het wel echt 
schoon in vergelijking met andere grote steden buiten Nederland en zijn de parken mooi. 
  
 

Goed 
  
 

Investeer in nieuwe metrolijn, en leer van de lessen van de noord-zuid lijn. Toenemende 
drukte in de stad vraagt om goed metronetwerk. In alle grote steden is het 
metronetwerk vitaal deel van de infrastructuur, maar in Amsterdam gaat te veel boven 
de grond. 
  
 

ondergrondse vuilopberg-plekken creeren, scheelt zwerfvuil! Zondag geen gratis 
parkeren meer in Westerpark ivm parkeerdruk/bereikbaarheid, Bos en lommer/sloterdijk 
PenR ontwikkelen, Metroo van isolatorweg doortrekken naar Houthavens kop CS 
(loopafstand naar pontje)? 
  
 

Op bepaalde plekken ziet de stad er uitnodigend uit terwijl op andere plekken er afval en 
stank heerst. 
  
 

geen 
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heel erg mooi nog altijd. 
  
 

Buurt is in positieve zin veranderd! Veel groener! Blij mee! 
  
 

Het groen in de stad wordt zeer gewaardeerd. Men (nou ja, ik) is wel bang dat dat gaat 
veranderen als er meer gebouwd gaat worden. 
  
 

Overal zwerfvuil 
  
 

De stad ziet er goed uit, maar ook hier geldt dat een betere handhaving rondom vuil 
nodig is (en zich terugbetaalt, neem ik aan) 
  
 

Minder auto's 
  
 

Stad is vaak smerig. Mensen mogen in de praktijk rotzooi op straat gooien of bij 
vuilnisbakken neerzetten. Buitenveldert wordt bete rschoongemaakt dan oude wijken 
  
 

De kwaliteit van de openbare ruimte is wegbezuinigd; als voorbeeld die kapotte 
gemeenteklok die maar niety gerepareerd wordt; het verwaarloosde groen, het afval... 
vul verder maar in 
  
 

Voldoende groen. Afvalinzameling en schoonhouden stad verdient prioriteit.  Zie voor 
opmerkingen  over verkeer hierboven. Fietsers worden soms te veel op voetstuk 
geplaatst ten koste van voetgangers 
  
 

Wat ik hoor is dat bijvoorbeeld grof vuil op donderdag ochtend aangeleverd mag worden 
op de bekende tegels. Tot mijn stomme verbazing zie ik het gewoon op vrijdag ook 
geplaatst worden. En zie dan Panter medewerkers met een hark ik de bosjes staan.( wat 
zijn de prioriteiten?) 
  
 

Amsterdam is een prachtige historische stad, maar veel te druk. Je kunt je auto nergens 
parkeren. 
  
 

Het afval in de openbare ruimte is een bekend probleem. De stad gaat daar iets aan 
doen, maar moet misschien om te beginnen genoeg vuilnisophalers en plantsoen-
medewerkers aanstellen, en genoeg personeel om de openbare afvalbakken vaak genoeg 
te legen. Bewoners en bezoekers gaan niet vrijuit: afval op straat gooien gebeurt overal, 
en als je er iets van zegt krijg je een grote mond of erger (jammer). Overigens vind ik de 
ondergrondse containers die in veel buurten zijn aangebracht een echte verbetering. 
Jammer is dat de bestaande papierbakken niet meer voldoen sinds de bezorging van 
internet-pakketten zo'n vlucht heeft genomen: die dozen passen met geen mogelijkheid 
in de bakken, ook niet als je ze netjes verscheurt.  Grote zorgen heb ik over het 
openbaar vervoer: het schrappen van tram- en bushaltes is een krankzinnig besluit. Er 
wordt verwacht van oudere mensen (tot wie ik zelf behoor, ik ben 66 jaar) dat ze langer 
zelfstandig blijven wonen en voor zichzelf zorgen. Waarom laat je mensen dan verder 
lopen naar een halte?! Dat wordt nog veel erger als de noord-zuid-lijn gaat rijden. Dan 
worden hele lijnen opgeheven en moeten we vaker overstappen, terwijl dat overstappen 
nu juist bezwaarlijk is voor ouderen. Dat je dan 3 seconden eerder op je eindbestemming 
zou zijn, is niet interessant; als je die seconden afzet tegen het langer moeten lopen naar 
een halte, en de tijd die het overstappen kost, dan ben je echt niet eerder op je 
bestemming. 
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In mijn buitenwijk is het groen heel verzorgd. Heel Nieuw West is nog altijd prachtig 
groen. Mensen van  buiten de stad zijn erg enthousiast over hoeveel en hoe vaak de 
trams rijden. 
  
 

Openbaar vervoer is prima. Wel itt bv de bussen in Parijs slechte toegang voor minder-
validen. Kan veel beter. 
  
 

Self service in afval lozen en scheiden is waarschijnlijk wel efficiënt, maar 'de vuilnisman' 
afschaffen heeft ook nadelen. Afvalpunten moeten zeer frequent geleegd en opgeruimd 
worden, anders ontstaan mini-vuilnisbelten er omheen. 
  
 

Er wordt duidelijk meer werk gemaakt van het schoonhouden van de straten. Het 
openbaar vervoer is in Amsterdam goed geregeld. Als je in Amsterdam woont (zoals ik) 
kun je overal makkelijk komen. Zoals eerder omschreven vind ik het opvallend, dat er 
soms wat teveel straatopbrekingen tegelijk plaatsvinden. 
  
 

Openbaar vervoer is mi goed geregeld in de stad al blijft het jammer dat de 
grachtenbusjes verdwenen zijn. Misschien is het mooi als in de toekomst de nog in te 
richten of aan herinrichting toe zijnde kinderspeelplaatsen ook goed speelbaar zijn voor 
kinderen met een lichamelijke beperking. Hier is mi bv aan de Elandsgracht niet erg aan 
gedacht. Een gemiste kans! 
  
 

Files en parkeerproblemen. Amsterdam centrum autovrij, parkeren in randgebied met 
gratis vervoer naar centrum. De smerige straat door portiekpissers wegwerp afval , 
gebrek aan voldoende afvalbakken en ontijdig legen. 
  
 

Ban de auto uit de stad. Laat ze alleen toe op de hoofdwegen. De eigen auto is een 
achterhaald ding of wordt dat binnen enkele jaren. Dat de stad zo slecht bereikbaar is 
voor voetgangers, fietsers en ov is omdat er nog steeds heel veel geld naar auto-
infrastructuur gaat en niet naar ov of fiets. 
  
 

Amsterdam is zeer vies! In mijn straat (de J.J. Viottastraat is eind augustus voor het 
laatst geveegd! Ik heb in der tijd voor de noord zuid lijn gestemd! We zouden een 
fijnmazig OV houden! Nou allerlei haltes verdwijnen en lijnen worden omgeleid! 
  
 

Een schone en opgeruimte stad zorgt voor een beter leven. Mensen moeten weer leren 
dat niet alles voor ze wordt opgeruimd en ze zelf verantwoordelijk zijn voor een deel van 
hun leefomgeving. Het groen aanbod in nieuwe wijken zoals IJburg is triest en schraal. Er 
wordt gekozen voor low maintenance bomen en low maintenance ruimtelijke invulling. 
Hierdoor ontstaan lelijke niet naturlijk groen zones zonder vogels of vleermuizen. 
Diversiteit is ver te zoeken.  Nieuwe tram lijnen en vooruitstrevende investeringen in 
trams blijven achterwege door de privatiserigsangst van het gvb. Een wijk als IJburg 
wordt groter en groter. Nu al gaat de enkele tram vaker dan welk een andere tram dan 
ook. En is deze in de spits altijd vol. Met nog meer mensen in ijburg 2 en de sluisbuurt is 
er geen enkele buffer ruimte in het ov systeem meer. Er wordt gekekwn naar bouwen 
zonder te kijken naar transport en daar in te durven investeren. Geen parkeerplekken 
genoeg , geen trams en geen alternatieve per snelle fietspaden. In de stad is 90% van 
de mensen met de fiets , maar de straat is 70% ingericht voor de auto. Dus helaas wordt 
de keuze voor brommer en auto makkelijker 
  
 

Brommers en scooters op de weg. De Amsterdamse fietspaden zijn gewoon te smal voor 
die dikke vieze brommers/scooters. Ga toch fietsen met je logge lijf, wil ik af en toe 
roepen als je weer eens bijna van de weg af wordt gedrukt.  Autoverkeer en vooral 
vrachtwagens en bussen zo veel mogelijk langs de buitenring laten. Pakketdiensten vaker 
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pakjes laten droppen op afhaalpunten. Die gekkigheid dat van bepaalde pakketbedrijven 
exclusieve contracten met winkels moeten ook afschaffen. Alle pakketbezorgers moeten 
terecht kunnen bij een bepaalde buurtwinkel.  Overal vuilcontainers onder de grond. 
Liefst ook meer gescheiden ophaal (plastic, glas, papier, kleding). 
  
 

Moeilijk   voor ouderen om bezoek van buiten de stad, maar ook van een ander 
parkeergebied , te kunnen ontvangen.Parkeerbeleid zorgt voor eenzaamheid bij ouderen. 
  
 

De stad wordt steeds mooier qua groen en openbare ruimte. Ik zie in veel wijken net 
buiten het centrum veel investeringen in de parken en de openbare ruimte. Iets bredere 
stoepen zou fijn zijn, waar genoeg ruimte is voor (grof)vuil én de rolstoel/scootmobiel. 
  
 

Niet de openbare ruimte in de uitverkoop! De openbare ruimte is van ons allemaal, niet 
alleen van de ondernemers. In een drukke stad als Amsterdam zou met name in de 
binnenstad elke dag vuilnis moeten worden opgehaald, zoals bijv. In Parijs en niet maar 
2 keer per week. De stad vervuilt. Boetes! Voor vervuilers. 
  
 

We zijn nog steeds een mooie groen stad. Dat moet behouden blijven.  Er moet nodig 
een nog veel meer op elkaar aansluitend ov-net komen, een metro/lightrail systeem in 
groot amsterdam, dat niet alleen binnenstad met buitenwijken en vice versa verbindt (nu 
kun je bijna alleen via het centrum naar aan ander deel van de stad) maar ook ringlijnen 
tussen de wijken onderling, en binnen de wijken, in meerdere ringen door de stad, zodat 
mensen andere verbindingen tussen de wijken gaan leggen, en dat niet alles via het 
centrum hoeft. Dan zal er ook minder behoefte zijn om de auto te pakken. De files op de 
a 10 laten zien dat dit nu niet werkt. 
  
 

Ik ben trots op de stadsreiniging en op het gvb.Geen gezeur! 
  
 

erg goed bereikbaar. Wel steeds meer grofvuil en vuilniszakken buiten op momenten dat 
die niet worden opgehaald. 
  
 

Bereikbaarheid is een probleem De gemeente is superkortzichtig als het gaat over 
openbare ruimte en vervoer. Ik weet nog toen IJburg slechts een opgespoten stuk zand 
was, toen de TWEEBAANS brug daar werd aangelegd. Ik dacht als burger met een 
normaal verstand en inzicht direct aL: WAAAAT??? Komt hier voor heel IJburg een 
fucking 2-baans uitvalsweg? Welke nutcase heeft dat bedacht? On-ge-lo-fe-lijk! Hoe dom 
kan je zijn. Ook het geode met pontjes. Nu is er een nieuw pont die 30 cm langer is. 
Jonge jonge jonge. Ga alsjeblieft een ijken in Shanghai hoe ze het daar doen! Daar varen 
ponten waar snel een efficient enorme mensenmassa's worden verplaatst. Of er nou wel 
of geen brug komt: die ponten moeten drastisch groter. Denk toch eens ff een stukje 
vooruit. 
  
 

Groen is ongelijk verdeeld over de stad. Creeer ook in het centrum meer groen. 9op de 
strook voor het betty asvalt complex bijvoorbeeld. Een paar goede bomen en wat gras 
zou al heel wat helpen daar. Afval is vooral in de zomer een probleem. Het staat op de 
verkeerde dagen buiten en de straat wordt dan ook langzaamaan zwart als het weinig 
regent. 
  
 

Vervoer is mijn werk (en passie):  - meer vrije banen voor tram en bus (gemiddelde 
snelheid van tram is 17km per uur - veeeel te langzaam)  - stimuleer nog meer electrisch 
vervoer in de stad. Voor personenauto's, bussen en m.n. vrachtwagens.  - verplicht 
meerijders op vrachtwagens met een dode hoek.  - hoe op met het kleurtjes van R-Net 
geneuzel op stadsniveau. En help mee om de reisinformatie voor ov-auto-fietsers- te 
verbeteren. Dat is nl een cruciaal. 
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Het ov is goed maar te druk. Te weinig openbare ruimte. De luchtvervuiling door auto's is 
een zorg. Afval is uitstekend geregeld 
  
 

De stad - en de parken! - zijn prachtig groen. Veel fietsvoorzieningen, hoewel fietspaden 
steeds drukker worden (en scooters hier verbannen zouden moeten worden). Afval (en 
afvalbewustzijn) is enigzins een probleem, maar de gemeentereiniging is geweldig. 
Teveel reclameborden langs de weg - ze leiden af, en roepen op tot ongewenst 
koopgedrag. 
  
 

Er wordt veel opengebroken, maar dat betekent ook veel onderhoud ... 
  
 

De stad is niet schoon. Simpele dingen als verkeersborden of electriciteitshuisjes, maar 
ook de stoepen en de straten zijn vaak te smerig- ook al omdat nog steeds het vuilnis op 
straat wordt opgehaald in veel wijken. Het zou veel schelen als dat werd opgelost.   De 
openbare ruimte neemt snel af, door de drukte en ook door het volbouwen van open 
stukken, zoals het stationsplein. Ik weet niet of dat heel erg is, het is de weg die grote 
steden altijd zullen afleggen, maar ook hier betekent het dus dat we strenger moeten 
waken voor de ruimtes die we nog over hebben. Het Westerpark bijvoorbeeld is in de 
zomer een vluchthaven voor al die mensen die niet op vakantie kunnen, of die de drukke 
binnenstad ontvluchten. Maak dan ook een eind aan al die popfestivals daar op het gras. 
Popfestivals of -concerten horen niet midden in de stad: de jonge mensen die daar op af 
komen, kunnen net zo goed naar een weiland in Zwanenburg of Halfweg.   De stad is nog 
steeds redelijk bereikbaar, mede door de hoge parkeerkosten komen veel mensen met 
de trein naar de stad. Wat mij betreft kunnen dagkaarten nog wel duurder worden: het is 
bizar dat de rijkere toeristen uiteindelijk voor een schijntje op de gracht kunnen 
parkeren: neem een voorbeeld aan Venetie of Florence: laat toeristen ver buiten de stad 
parkeren en voer ze aan met busjes. 
  
 

Groete vooruitgang gezien in de openbare ruimte. Mooie parken, steeds meer openbare 
sportvoorzieningen, steeds schonere straten. Goed op orde. Investeer nu vooral in de 
wat lastigere en/of armere buurten. Goede openbare ruimte stimuleert gezond leven en 
vooruitgang. 
  
 

De schoonmaak lijkt terug te lopen, dat is onwenselijk!! De scheggen-structuur moet 
blijven, maar er worden volkstuinparken bedreigd.  Er rijden veel te veel auto's in en 
door de stad. O.v. fijnmazig houden is erg belangrijk. 
  
 

Ja, herhaling : ik hoor weinig verhalen, voorbeelden en meningen en kan daar dus ook 
niets over zeggen behalve  mijn eigen idee : bij tekort aan eigen inzicht : kijk , neem 
contact op, neem een voorbeeld aan landen/steden die het beter doen. 
  
 

Fietsen in Amsterdam is prachtig, maar staat onder druk. Verkeersregels (rechts gaat 
voor; de afgesneden bocht naar links; fietsen op de stoep; de algehele houding van 'ik 
ga voor'; elektrische fietsen, scooters die veel te hard gaan) dienen gehandhaafd te 
worden, veel meer dan nu gebeurt.  Autoverkeer moet veel verder worden 
teruggedrongen. Het pakjes afleveren is een groot probleem. Afgesloten straten zijn er 
veel te veel. 
  
 

Een Brug over het IJ! Of twee. Plus de ponten in de vaart houden. Opkomen voor 
groenvoorzieningen en schoonhouden stad-daar bovenop zitten 
  
 

Heb ik in voige vragen al het een en ander over gezegd 
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Veel brommers, weinig parkeerplek voor de auto.centrumvermijdend gedrag komt op. Ik 
ga niet op zaterdag even naar de Bijenkorf! Haarlem en Leiden en Zaandam zijn 
toegankelijker maar worden ook duurder. 
  
 

Het gaat om basis. De PvdA moet continu aandacht geven aan vuilnis ophalen en straten 
vegen, afvalbakken, gescheiden vuil ophalen of de mensen stimuleren om afval te 
scheiden. Ik stoor me eraan dat mensen al de dag voor het ophalen van de vuilnis hun 
zak buitenzetten met als gevolg dat vogels én ochtendsterren het vuil overhoop halen.  
Dus ook meer handhaven. Maar het autoluw maken van de binnenstad vind ik een 
verademing: het eenrichtingsverkeer maken van de Amstel is een vondst. Ook het stukje 
autovrij maken van de Plantage Middenlaan (met de groene trambaan) bij de Hortus 
maakt de stad prettiger. Maar ook hier opletten dat de stad geen opernluchtmuseum 
wordt. Een beetje reuring hoort erbij. 
  
 

De openbare ruimte moet geen asfzkt zijn, maar groen. Asfalt wordt gebruikt als een 
brommerracebaan. De beruchte scootertjes van het fietspad en ook handhaving. Voor 
ouderen wordt het fietsen ern mwelling, zekfs buiten de ring waar toch behoiflijke 
fietspaden liggen 
  
 

Zie  het antwoord bij vraag 4. 
  
 

Het is ergelijk, de vuilnis wordt opgehaald maar de losse troep, de uit de zakken vallende 
rotzooi wordt bijna nooit op de zelfde dag weggeveegd. Onbegrijpelijk dat de logistiek zo 
moeilijk kan zijn. Dit is op de Westelijke eilanden al jaren een ergenis. Daarnaast pleuren 
de schoonmakers van o.a. Bed en breakfast gelegenheden alle afval op straat. Of er nu 
vuilophaal dienst is of niet. Als je hen er op aanspreekt, voor zover nederlandstalig, 
veranderd er helaas niks. 
  
 

Stop de brommers. Er is geen enkele reden waarom we fosiele brommers moeten 
hebben. Electrische brommers zijn van gelijke prijs en anders kunnen mensen een 
electrische fiets kopen (eventueel met subsidie). De stad zal veel leefbaarder worden. 
Geen vervuiling terwijl je fietst, minder lawaai. Ik raad aan naar Peking te kijken, in deze 
stad alle niet auto vervoer elektrisch, in alle soorten en maten. Het werkt terwijl ze daar 
5 keer armer zijn als in Nederland. 
  
 

hoor ik niet veel over 
  
 

A'dam moet groen blijven, hoe meer hoe beter. Liever parkeerplaatsen opruimen voor 
openbaar groen, dan andersom. Verkeer en vervoer moet zich daarop aanpassen. Méér 
autovrij/autoluw, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. 
  
 

Veel zwerfvuil.  Bereikbaarheid staat door de vele werkzaamheden onder druk. 
  
 

wederom zie resultaten van de straat enquete. 
  
 

Prima 
  
 

men doet zijn best maar waarschijnlijk kan e.e.a. veel beter 
  
 

Moet gewoon schoner. OV is prima. 
  
 



Ledenpanel Koersdocument November 2016 

Powered by CheckMarket  Pagina 36 van 90 

Er rijden te veel met de auto. Fietsers rijden of er geen verkeersregels bestaan. Met 
openbaarvervoer lopen te veel aansluitingen mis, waardoor de reistijd gemiddeld zeer 
laag wordt. 
  
 

OK. Een beetje meer de rommel opruimen? 
  
 

Het recreëren neemt bezit van de openbare ruimte, niet alleen qua ruimtebeslag maar 
ook de 'herrie' voor alle zintuigen. Een meer gebalanceerde verhouding van bezoekers en 
bewoners brengt meer rust. 
  
 

Dit is teveel een ondergeschoven kindje. De stad moet echt schoner. Let op: een jaar of 
twee geleden schreven twee D66-gemeenteraadsleden in een artikel in het parool dat ze 
wilden dat de stad zo schoon zou zijn als tijdens de kroning van Willem-Alexander. Pak 
die partij hier nu op aan: de roepen vanalles maar doen echt niks. Mooiepraatjespolitiek: 
dat is D66. Ik wil best meedenken om ter voorbereiding van de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen D66 hard terug te pakken. Het afval is echt een zootje, het 
duurt te lang en er gebeurt te weinig. Waarom niet 1 of 2 mensen fulltime door alle vuil-
hotspots laten rijden, en 3 of 4 vuilniswagens per windhoek paraat hebben om los van de 
vaste routes en dagen op te ruimen waar het nodig is. Ik woon aan het roelof hartplein, 
en de containers (rest, papier, glas en plastic) zijn minstens 1x per week een 
napolitaanse janboel. En dat pal voor het college hotel, waar gasten zo uit de taxi van 
schiphol in de troep stappen.  We zien het dezer dagen weer: de overdadige 
kerstverlichtingen overal. Even leuk, maar in de Scheldestraat blijft dat tot februari 
hangen. Geen deregulering 'samen' met de winkeliersvereniging. Nee: op de eerste 
maandag na oud en nieuw gaat het weg. 
  
 

Er wordt hard aan gewerkt op tal van punten. We zijn een zeer rijke samenleving. Wat 
het allerbelangrijkste is, is dat er aandacht blijft voor de burger zelf, zaken kleinschalig 
organiseren etc. De vervuiling neemt al weer wat toe in een aantal wijken, ondanks dat 
de nieuwe ondergrondse containers een zegen zijn. Kortom: ook hier niet mopperen en 
veel aandacht voor kleinschaligheid en invulling ( met overheidsgeld) van 
verantwoordelijkheid van burgers. Buurtbudgetten etc. De deelraden zijn helaas 
afgeschaft, de bestuurscommissies zijn lief, maar stellen niets meer voor, maar als 
daarmee ook de kleinschaligheid is afgeschaft, ziet het er heel slecht uit voor de PvdA. 
Het gemopper over de elite vind ik overdreven, het gebrek aan aandacht voor 
kleinschaligheid is echter liefdeloos naar veel burgers toe en die rekening gaat ' de 
politiek' betalen. 
  
 

De stad ziet er vies uit. Het enige gebied waar de schoonmaak min of meer op orde is, is 
de binnenstad (Werelderfgoed) maar daar buiten wonen ook mensen. Het eeuwige 
antwoord is de verantwoordelijkheid van de individuele burger. Dat is juist, maar de 
birger is niet gevoelig voor educatie op dit gebied. 
  
 

Amsterdam staat internationaal bekend als een rommelige stad. Veel zwerfvuil, 
hondenpoep op de straat. Prioriteit aan een schone, gezonde stad. Groen behouden en 
uitbreiden, openbaar vervoer elektrisch, vervuilend verkeer weren en meer ondergrondse 
mogelijkheden voor afvalopvang. 
  
 

Er ligt sowieso teveel troep op straat. De mentaliteit van de mensen die hun afval zonder 
te knipperen op straat gooien is schrijnend. Ik pleit voor meer handhaving en hoge 
boetes, net als in Zwitserland.  Wat betreft het verkeer: er zijn gelukkig veel fietspaden, 
maar de regulering van het verkeer op fietspaden en wegen laat zeer te wensen over. 
Het is vaak levensgevaarlijk op de fiets in de binnenstad. Het openbaar groen is mooi en 
goed onderhouden. Meer zorgelijk is dat veel van het groen opgeofferd wordt voor b.v. 
woningbouw. Wat mij betreft is de grens daaraan wel bereikt. De lucht is al zo extreem 
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vervuild, dat we niet nog meer oude bomen weg moeten halen t.b.v. megalomane 
plannen van stadsbestuur en projectontwikkelaars. Foute boel; de norm moet zijn dat 
het groen blijft staan en dat daar omheen gebouw wordt, indien mogelijk. 
  
 

Het is een grote kleren zooi, er is onvoldoende sturing naar verbeterend gedrag. Als 
voorbeeld, grofvuil. Je kan het zes dagen in de week naar de werf brengen. Wanneer 
stort meneertje illegaal? Een uur na het ophaal moment of liefs op zondag als er minder 
verkeer op de weg is. Ook het illegaal dumpen van vuilnis door niet bewoners. Als ik het 
zie dan ziet de politie het ook. Ik zie dat er nooit wordt opgetreden en zo kan ik nog heel 
veel meer vertellen. als je drugs illegaal wil houden moet er wel opgetreden worden 
maakt het ander legaal (mijn voorkeur) 
  
 

Openbare ruimte en groen, zijn de afgelopen 25 jaar op veel plekken reeds opgeofferd 
aan de expansiedrift van de Stad. Dat proces wordt volledig tot stilstand gebracht, het 
groen binnen de stadsgrenzen wordt beschermd en krijgt overal de status van 
Hoofdgroenstructuur. Op die manier kan alleen nog bij hoge uitzondering en met 
compensatie elders in Amsterdam in het groen gebouwd worden. Het afval in Amsterdam 
stapelt zich op m.n. rond de z.g. ondergrondse vuilcontainers. Dit systeem zou 
heroverwogen moten worden om de straten weer schoon en leefbaar te krijgen. Echt 
(camera) toezicht en handhaving met hogere boetes (ook voor het op straat gooien van 
verpakkingspapier/ -plastic) kan mogelijk ook helpen. In buitenlandse steden (Singapore 
e.d.) lukt het ook!! Amsterdam moet de auto in de stad terugdringen en het OV 
uitbreiden ipv zoals nu inkrimpen/lijnen samenvoegen. De fijnmazigheid moet (ook na de 
komst van de NZ lijn) minimaal op het niveau van 2013 (dus met bus 21 terug in 
Geuzemveld-West) blijven/ terug worden gebracht. 
  
 

de stad is doorgaans wonderwel schoon. de stad autoluw maken is prima plan. De Amstel 
teruggeven aan de stad door geen drukke weg langs de amstel en minder woonboten, 
waardoor doorkijk op het water ontstaat. Rond de amstel wordt heel veel hard gelopen 
etc 
  
 

De stad heeft er nooit mooier uit gezien. Zodra de Noord-Zuidlijn gaat rijden komt er een 
enorme geldstroom op gang. Zorg ervoor dat dut geld niet binnen het GVB verdwijnt. 
  
 

==== 
  
 

Onbegrijpelijk dat er geen baas openbare ruimte is in de binnenstad met gevoel voor 
smaak. Zonder enig ruimtelijk inzicht plaatst men(?) verkeersborden, reclame borden, 
feestverlichting, energiekastjes, bankjes, uitstallingen, afrasteringen, hekken, 
bloembakken, afvalbakken, palen met vaandels, fietsrekken en overal maar dan ook 
overal waar nog 30 cm over is moet er een terras komen. Op de stoep is nergens meer 
te lopen. En dan ook nog de precario afschaffen. Onbegrijpelijk.  De stilstaande auto 
moet de binnenstad uit wat ruimte geeft voor laden en lossen. Je fiets moet je binnen 
bewaren of in een garage. Motoren en brommers ook in de garage parkeren. De 
openbare ruimte niet privatiseren. Niet voor feesten, kermissen, filmopnamen, 
reclameborden, terrassen, afzettingen, afvalbakken, verhuurfietsen of scooters, 
marktkramen, taxistandplaatsen, levendestanbeelden, rokers enz.  Geen ontheffingen 
voor autotjes van de handhaving, metro, politie en andere overheidsdiensten die denken 
boven de wet te staan. Dat geeft een verkeerd voorbeeld. Geveltuintjes zijn een onzinnig 
alternatief voor al die Limburgers en Friezen met heimwee en trekken zwerfvuil en 
wildplassers aan. Parken kunnen we niet genoeg hebben om te flaneren in rust. Dus geen 
versterkte muziek of privé feestjes met barbeque luchten. 
  
 

Zi hiervoor 
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Ik zie dat er hard wordt gewerkt aan alle open plekken, ook de kleinere groen en 
aantrekkelijk te maken. Schoonhouden van straten en openbare ruimte blijft een 
aandachtspunt, maar ik zie dat er hard gewerkt wordt. 
  
 

Gratis openbaar vervoer : een voorbeeld voor het land 
  
 

Er zijn veel parkeerproblemen in de binnenstad en die blijven als iedere toerist die de 
stad binnenkomt met de auto de binnenstad mag inrijden en mag parkeren. Dat kan niet 
meer. 
  
 

Ondergrondse vuilniscontainers overal, dus ook in het centrum. Meer 
fietsparkeerplekken. Doorgaande routes voor autoverkeer moeten ook echt doorgaand 
zijn en niet doodlopen, of quasi doodlopen zoals bv raadhuisstraat spuistraat paleisstraat.  
Gebruik de busterminal bij centraal station voor op/uitstappen van toeristen in 
touringcars. Vuilnisophalen in binnenstad in de vroege ochtend, nu ziet de stad er tot 
12.00 uit als een vuilnisbelt. 
  
 

Meer schoonhoudacties in de wijk. 
  
 

In Noord (en vooral Banne 1, Zuid) is zwerfafval voor iedereen een groot probleem. De 
vervuilde omgeving zorgt onbewust voor minder aandacht en minder sociaal gedrag, 
daar ben ik van overtuigd. De werkloosheid is ook best groot in de flats daar, vooral in de 
sociale huur-delen. Misschien iets te simpel, maar als ik werkloos zou zijn, vind ik het 
niet meer dan normaal om klussen te doen voor de gemeenschap. Ik krijg daar ook geld 
(een uitkering) voor. Het groenfonds (compensatie voor gekapte bomen) moet oprecht 
en scherp gemanaged worden. Groen maakt de stad leefbaar, zorgt voor afvoer van 
overtollig water en maakt de stad in sommige buurten uniek. 
  
 

Openbaar vervoer voor sommige wijken buiten de ring is nagenoeg verdwenen, denk aan 
Eendracht. 
  
 

Openbaar vervoer niet duurder/onbetaalbaar wordt Vuilnisbakken vaker geleegd worden 
Grofvuil regelmatig langskomt Dat er niet teveel tram/bushaltes verdwijnen (denk aan de 
mensen die slecht ter been zijn) 
  
 

Openbaar vervoer moet het verkeer in de stad meer en meer gaan vervangen. Goed 
openbaar vervoer kan de drukte in de stad beter reguleren, het fijnstof verminderen en 
dr luchtkwaliteit verbeteren. 
  
 

Het hoeveelheid stikstof en andere mensziekmakende stoffen moeten serieus in kaart 
komen. Vervuilende auto's etc. moeten zeker geweerd worden. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor de gezondheid van de bewoners 
  
 

Biobakken voor in de buurt die beheerd worden door buurtbewoners  Zonne-energie, 
inductie koken, 
  
 

Ratten op straat omdat mensen ongestraft oude etensresten op straat dumpen. Straf 
hoog en handhaaf! 
  
 

deze stad behoeft veel onderhoud aan de openbare ruimte. dat moet intensiever 
  
 

goed. ook verkeer en vervoer.-of ben ik er aan gewend- 
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Alle ruimten in Slotervaart zijn of worden bebouwd, zeer afwisselend van bouwstijl. Wat 
schoonmaak betreft kan veel beter. Nu rijden er veegwagens rond op wegen, die 
praktisch schoon zijn, terwijl de fiets paden en de zijstraten vol boomblad en afval liggen. 
Ook de afvalbakken op de pleinen en de parkeer plaatsen zijn, vooral tegen het weekend 
vol en worden pas in de volgende week geleegd, 
  
 

Amsterdam moet doorgaan met het beleid van auto's en fietsen van de straat en meer 
ondergronds. Hierdoor ontstaat meer leefruimte. De binnenstad moet meer autovrij en 
fietsvrij. De fietsen zijn inmiddels een plaag. Nog meer actief handhaven (fietsen 
verwijderen) is nodig. 
  
 

xxx 
  
 

Te veel verkeer, ik denk dat meer groen alleen maar beter is en afval hangt ook weer af 
welke buurt je woont. 
  
 

Die ellendige scooters moeten helemaal weg uit de stad. Dan wordt de stad een stuk 
mooier en leefbaarder. Het zou nuttig zijn om buurtbewoners er op te wijzen dat ze 
gekookt voedsel door het toilet moeten spoelen dan stinkt het niet meer zo bij de 
afvalcontainers als het warm weer is. Of dat er een aparte inzameling daarvoor komt. 
Zwerfafval op straat is ook een probleem. De buurtbewoners ruimen dat zelf te weinig 
op. 
  
 

Zorgen over fijnmazig openbaar vervoersnetwerk in buurt. Vrees dat nieuwe idee van 
snellere ov met meer overstappen voor ouderen een extra belemmering is om met ov te 
gaan.  Zorgen over grote kap van bomen in buurten en geen controle op verplichte 
herplant. Grove, zuiniger?  manier van onderhoud van het groen lijdt tot minder 
waardering voor zowel het groen als het onderhoudswerk. Terwijl groenonderhoud een 
goede werkgelegenheid zou kunnen bieden en waarschijnlijk meer bevrediging zou 
kunnen geven als het afwisselender wordt. Niet meer vooral met allerlei machines heen 
en weer rijden. Meer ecologisch beheer, minder intensief gemaaide grasvlaktes, meer 
bloeiende velden. Evenementen organisaties verplichten een extra hoge borg op hun 
bezoekerskaartjes te heffen of bij hun deelnemers/sponsoren voor afval opruimen, naast 
alle bestaande maatregelen die ze moeten treffen om (zwerf)afval te verminderen en op 
te ruimen. Pas als er na een evenement geen (zwerf)afval achterblijft in openbare ruimte 
en groen kan die borg terug betaald worden.  Vervuiler betaald.  Teveel zwerfvuil in 
openbare ruimte en groen. Te weinig handhaving en te weinig besef en gedrag om 
(zwerf)afval in openbare ruimte en groen te voorkomen. 
  
 

Amsterdam loopt op rand van vervuiling. B.V. meer afvalbakken in de openbare ruimte( 
en maak er iets leuks van 'Hier papier') zoiets... en maak het regelmatig leeg. Openbare 
ruimte wordt matig onderhouden ( sluitpost op de begroting). Openbaarvervoer is goed. 
Het auto verkeer het centrum uit. In Amsterdam West is wel degelijk een 
parkeerprobleem. Makkelijk op te lossen door meer ( openbaar P+R ) zodat bewoners 
hun auto voor de deur kwijt kunnen of ook in een verlaagde parkeer ruimte in de buurt. 
Amsterdam west heeft die mogelijkheden. Gewoon doen. 
  
 

zie boven; niet goed afgestemd op de bewoner. VVD invloed helaas merkbaar, economie 
boven duurzaamheid en leefbaarheid. 
  
 

Verkeer is inzake auto's teveel, vooral in de binnenstad. Over groen en afval heb ik geen 
uitgesproken mening . Er zijn plekken in Amsterdam die groener zijn dan de andere, 
zoals Amsterdam Noord. 
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Nog meer doen om de stad per OV te bereiken lijkt mij een goed idee. Ik zit veel in de 
auto en vind dat ik wel in heel grote zeeën van asfalt rijd over de A4, de A2 of de A1. 
Genoeg zo. Vooral zorgen dat mensen voor het OV kiezen. Meer light rail en zorgen voor 
hoogwaardige hogesnelheidstreinen. 
  
 

Meer mensen geeft meer troep op straat. Ik spreek mensen aan die dat doen, met vaak 
schelden als gevolg.Oplossing: Er moet gehandhaafd worden op rotzooi weggooien, 
boete geven, maar dan ook VEEL MEER VUILNISBAKKEN plaatsen die vaker geleegd 
worden vooral in het centrum. Amsterdam is naar mijn idee groen genoeg. De PvdA heeft 
veel te weinig beleid gemaakt t.a.v. fietsen. Gemiste kans is de Pathé bios, Dela Mar etc. 
een fietsenkelder onder de nieuwbouw moet standaard zijn. 
  
 

OV vind ik uitstekend geregeld; snap de kritiek op het GVB nooit. Met de auto in de stad 
is een probleem, maar dat is logisch; er is weinig ruimte. Maar het laten toenemen van 
de smerigheid van de stad vind ik heel pijnlijk; dat is gewoon een kerntaak van de 
gemeente; en ik betaal niet voor niks belasting. 
  
 

Vuilnis meer onder de grond. Iets meer plekken voor gescheiden afval. Alleen autos in de 
stad voor mensen die dat nodig hebben. Als je je auto weinig nodig hebt :. Green wheels 
enorm goed voor stadsbewoners, goed openbaar vervoer ( is best goed nu) voordelige 
stadstaxi van de buurt 
  
 

Op verkeer en vervoer na is er veel verbeterd en ziet de stad er beter uit. Verkeer is 
ergerlijk en het OV verslechterd door vervallen van haltes. 
  
 

heb ik ook al het nodige over gezegd. 
  
 

Verdichten is belangijk, woning aanbod houden, maar ook het groen, postzegel pleintjes, 
allemaal waardevol. daken moet bedekt worden met groen en/of zonnepanelen. 
Dakterrassen stimuleren, boven de daken is er een enorme ruimte beschikbaar. Auto's 
van de straat, ontwikkel een parkeergarage concept in de grachten, prefab en veel 
goedkoper dan de boerenwetering garage. Dan kunnen alle grachten uitgebaggert 
parkeer garages worden. 
  
 

Ik ben redelijk tevreden over hoe de stad er uit ziet. Ik erger me wel aan de vele, soms 
jarenlange, omleidingen. 
  
 

Geen bijzonderheden 
  
 

Zie boven. 
  
 

Veel afval. 
  
 

zie 3. 
  
 

Trams niet opheffen! 
  
 

Gaat het de bewoner goed dan stijgt diens stad in achting. 
  
 

Geen klachten 
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Dat is over het algemeen prima, maar er zijn wel heel veel wegen opengebroken. 
  
 

binnen stad overstroomd door toeristen 
  
 

zie onder 4 
  
 

De dreiging van afname van de openbaar vervoer in verschillende wijken van de stad 
t.g.v. Noord-Zuid Lijn. 
  
 

geen menig 
  
 

er wordt te veel veranderd en het duurt te lang 
  
 

De teneur was tot voor kort positief. Waar ik woon wordt de omgeving zeer goed 
onderhouden. Natuurlijk de mensen wonen dicht op elkaar dus er gaat met enige 
regelmaat weleens wat fout maar over het algemeen gaat het goed behalve dan de 
terreur van de overlast van de passanten. Maar ja. 
  
 

Als de auto steeds meer verbannen wordt zal er een dichter netwerk van openbaar 
vervoer moeten komen. Bovendien betere veiligere fietspaden, gescheiden voor 
brommers/scooters en dergelijke. Goed onderhouden openbaar groen. 
  
 

Al hiervoor aan de orde geweest 
  
 

Het is nodig om het afval in de openbare ruimte aan te pakken. De toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking in bv het Openbaar Vervoer is op veel plaatsten slecht. Soms 
onmogelijk om met een rolstoel in de tram te komen. 
  
 

Complimenten voor plantsoenendienst. Openbaar vervoer in de stad goed. Bouwput-
moeheid. 
  
 

De stad wordt viezer en dat is jammer, want we hebben zo'n grote slag geslagen. Er is te 
veel marktwerking en te weinig sturing, bijvoorbeeld hotels, etc. Er zou meer aandacht 
moeten zijn voor de duurzame stad, met groene daken en waterbergingsmogelijkheden, 
waardoor minder kans op wateroverlast. 
  
 

Goed te doen, maar waar ik tegen protesteer is het opheffen van zoveel tramhaltes. 
Straks moet je van het Weteringcircuit naar de Munt lopen om een tram te nemen. En 
lijn 24 rijdt niet meer met het gevolg dat lijn 16 overvol is. Zitten is er niet meer bij. 
  
 

hangt erg van het stadsdeel af 
  
 

De stad ligt al 20 jaar op de schop en dat zal voorlopig zo blijven..... 
  
 

Het is dringend nodig om de nieuwe metrolijn open te stellen. Voorzichtig met het 
weghalen van tramlijnen. 
  
 

De auto neemt nog steeds een te grote plek in, vooral binnen de ring. Schoon is de stad 
ook niet echt. Dat kan veel beter, maar vergt meer ruimte voor lokale initiatieven. 
Schoon moet veel meer onderdeel van een informele buurteconomie zijn. Geen 
aanbestedingsregels e.d. 
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Verkeer en vervoer (ov) is redelijk. Haltes zijn komen te vervallen en dat is voor ouderen 
soms lastig. Nog steeds veel afval op straat. Openbare ruimte is redelijk bereikbaar. Door 
bezuinigingen minder bibliotheken aanwezig. 
  
 

heropvoeden wijkbewoners door sancties, zij gooien sigaretten peuken, huisvuil, 
hondenpoep op straat. gemeente moet de stad futuristisch inrichten zoals Londen en 
Dubai. 
  
 

Zie 3 + er is onvoldoende ruimte voor het parkeren van toeristenbussen. Daarnaast zou 
er een betere planning moeten komen van het verbeteren van de infrastructuur. Op dit 
moment lijkt heel het centrum een bouwput, waar je ook met het OV veel hinder van 
ondervindt. Pak niet alles tegelijk aan. 
  
 

De stad is vuil. Veel plekken Let op fietsopstelplaatsen.gewoon troep.  Meer 
fietsparkeerplaatsen. 
  
 

Het onderhouden en schoonmaken van de openbare ruimte moet meer geld en aandacht 
krijgen. Verder geen klachten. 
  
 

Er staat druk op het vervoer. Weghalen tramhaltes zoals bij de Amstel (lijn 3) kun je niet 
uitleggen en gebeurt toch. Als politiek verlies je altijd en waarom? Dom! Amsterdam is 
altijd 'werk in uitvoering'; projecten duren tegenwoordig wel erg lang (vgl. metro 
Ferdinand Bol. fietspaden kunnen aanbod niet meer aan. Scooters zijn a-sociaal. Fietsers 
ook en handhaving op stoepen en tegen de richting in rijden is geboden. geldt ook voor 
verlichting. Levensgevaarlijk. Treed als overheid op; laat je zien. 
  
 

De stad is goed bereikbaar. Ik hoop dat de knelpunten zoals het Leidseplein binnenkort 
tot het verleden behoren 
  
 

De stad is er in de afgelopen 40 jaar sterk op vooruit gegaan. De krotten zijn verdwenen, 
er is veel nieuwbouw gepleegd, de openbare ruimte is opgeknapt. 
  
 

Dat wordt als maar beter. Er is op dit moment wel erg veel opengebroken. Prins 
Hendrikkade, Leidseplein, Stadhouderskade zijn een paar voorbeelden. Maar daar zullen 
we doorheen moeten. Ik verwacht veel van de Noord Zuidlijn. 
  
 

Ik woon op het KNSM-eiland, prachtige en prettige plek, maar ik heb al heel vaak bij 
gemeente etc. gevraagd om behoorlijke fietspaden in de KNSM-laan. Nu fietst men vaak 
op het (zeer brede) trottoir, je kunt het de mensen niet kwalijk nemen, want anders 
moeten ze op de rijweg fietsen, maar toch is het hinderlijk voor voetgangers.  Midden in 
de KNSM-laan staan een papier- en een glasbak, daaromheen ligt nooit afval, maar op 
het Levantplein is het altijd een ophoping van papier en andere rommel, ook groot vuil. 
  
 

De stad ziet er goed uit en er is veel te doen. Wel zijn er te veel drukke straten qua 
autoverkeer (Stadhouderskade, Ceintuurbaan, Europaplein, Prins Hendrikkade). De 
luchtkwaliteit is daar ook niet goed Fietsers moeten op zo veel mogelijk plekken . 
Groningen is een uitstekend voorbeeld van hoe een stad daar goed mee om gaat. 
  
 

De openbare ruimte is op dit moment in orde. Hoewel er wel heel vaak wordt verbouwd, 
begrijp ik ook dat dit een noodzaak is voor een stad als Amsterdam. Ik heb vier jaar in 
Amsterdam Noord gewoond (Vogelbuurt) en hier was er een hinderlijke hoeveelheid van 
vuilnis op straat te vinden. Tot slot valt wel op dat het verkeer en vervoer lijdt onder de 
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groei van de stad. Dit is het best zichtbaar bij de pontjes richting Noord, maar ook 
wanneer in de spits over de ring moet worden gereden. 
  
 

Op zich is Amsterdam een mooie stad met veel groen. Bouwprojecten kunnen beter op 
elkaar afgestemd worden. Soms lijkt het alsof de hele stad open ligt. De komende 
veranderingen in het OV hebben enorme consequenties voor vooral niet zo mobiele 
mensen en ook voor kinderen, die vaak wat moeten reizen naar de VO school. 
  
 

Auto verder terugdringen ten favoure van fiets en openbaar vervoer. Met name in 
binnenstad verloedering van winkels/ gevels actiever bestrijden en openbare ruimten 
meer ala Barcelona inrichten. Meer groen en sportfaciliteiten 
  
 

Veel geklaag over open gebroken wegen .en vergeet niet dat ook betalen voorparkeren 
een familiebezoek van 2 uur ben je in alle delen van de stad gemiddeld€8 ,oo kwijt. Met 
het openbaar vervoer ben je ook behoorlijk wat geld kwijt als je over meerdere zones 
moet. Dus krijg je een verarming van de sociale contacten dus dan spreek je mekaar op 
social media. 
  

 
 
 

- 
  

 

13	-	Hoe	staat	het	er	volgens	jou	voor	met	deze	waarden	in	Amsterdam?	Waar	het	
gaat	het	wel	of	niet	goed?	En	hoe	zie	je	dat	terug	in	jouw	persoonlijke	leven	en	
omgeving?	

 
 

 

Vrijheid in kansen: deze waarde staat voor sommigen onder druk. Ik heb een aantal 
LHBT-vrienden die zich in mijn buurt niet meer op hun gemak voelen, daar niet hand in 
hand durven lopen etc. Ik vind het echt godgeklaagd dat er delen van Amsterdam zijn 
waar je als homo kennelijk niet hand in hand met je partner over straat kan lopen zonder 
de kans te lopen uitgejouwd, bespuugd of in elkaar geslagen te worden. Amsterdam is 
altijd voorloper geweest op het gebied van homoacceptatie, wij zouden als stad echt niet 
moeten accepteren dat er no go areas ontstaan voor LHBT-ers. Verder zie ik in mijn 
buurt ook dat er veel allochtone jongeren zijn die dreigen af te haken: zij voelen zich 
gediscrimineerd, ze vinden geen aansluiting bij de Nederlandse maatschappij en kunnen 
geen stage of werk vinden. Het gebrek aan stageplaatsen en banen voor onze jongeren 
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is een groot probleem, ik denk bovendien dat gebrek aan kansen en je tweederangs 
burger voelen belangrijke redenen zijn waarom sommige van deze jongeren radicaliseren 
en hun heil gaan zoeken in het geloof. Ook daar moeten we dus echt wat aan doen met 
zijn allen. Deze jongeren moeten bovendien het gevoel krijgen dat het onze jongeren zijn 
- dus van ons allemaal, dat ze erbij horen, dat ze belangrijk zijn voor de toekomst van de 
stad. Dat hebben ze nu vaak niet. Ik zie bij mij in de buurt bovendien echt parallelle 
samenlevingen ontstaan: jongeren die hun hele leven doorbrengen in de 'eigen' 
gemeenschap (zwarte school, buurt met overwegend mensen uit de 'eigen' groep 
etc.etc.) en daardoor totaal geen contact hebben met de maatschappij waar autochtone 
Nederlanders in actief zijn - en vice versa, ik ben een van de weinigen in mijn 
vriendenkring die dankzij de PvdA mensen buiten de eigen kring kent. Al mijn blanke 
vrienden hebben alleen blanke vrienden. Dat baart mij echt zorgen. 
  
 

Ga voor moeilijke vraagstukken terug naar de basis en regel die goed, zo ook bij het 
bevolkingsgroei vraagstuk,  drukte-vraagstuk en immigratie vraagstuk. Redeneer en 
handel ecologisch, ecologie is de basis voor de economie. De echte identiteit van 
Nederland is het  natuurlijke landschap waarin de burger in ecologisch evenwicht leeft 
met die natuur.  De bevolkingsdruk in de wereld vraagt om het goed regelen van een 
bevolkingspolitiek en gezinsplanning in  een ecologisch evenwicht. 
  
 

Trots oo de stad 
  
 

Prima hoor ik ben zeer tevreden en verbinding blijft aandachtspunt want diversiteit 
verdwijnt binnen de ring 
  
 

Spanning tussen vrijheid en de kracht van diversiteit. Dat laatste kan omslaan in het 
benadrukken van de verschillen. Als homo moet je dan accepteren dat je niet 
geaccepteerd wordt. Maar bijvoorbeeld dat waarden die grote groepen mensen van 
oudsher hadden, door nieuwe groepen ter discussie worden gesteld (=pietendiscussies, 
zichtbaarheid islam op straat) 
  
 

Holle frasen. Wat jullie bedoelen is dat een steeds grotere groep gemarginaliseerden 
steeda verder richting de buitenwijken worden gedrukt. We hebben nog geen banlieus 
maar we zijn hard op weg. We moeten af van de gedachte dat alleen zij die het kunnen 
betalen een goede woning verdienen. 
  
 

Amsterdam is wat mij betreft een fijne stad om te wonen en te werken, omdat ik er 
hoofdzakelijk vrijheid, respect, individualiteit en verbinding ervaar met veel mensen, 
ongeacht hun afkomst/seksuele geaardheid, leeftijd enz. Ben bezorgd om het wegvallen 
van de sociale cohesie vanwege de toename van toeristen en de onmogelijkheid voor 
starters om woonruimte in de stad te vinden. Het is slecht voor het evenwicht van de 
populatie van de stad als een hele generatie (van 25 - 35) door misbruik van toch al 
schaarse woonruimte gedwongen wordt elders te gaan wonen. 
  
 

Zekerheid. Door de enorme stijging van huren en andere vaste lasten komt voor de 
midden en lagere inkomen steeds meer de zekerheid op het spel te staan. Een vriendin 
van mij heeft clauticatio intermittens, woot op 4 hoog zonder lift en kan de trap bijna niet 
meer op. Ze moet verhuizen maar kan door haar uitkering WAO geen woning krijgen 
omdat de maximale huur voor haar onbetaalbaar is en voor een goedkopere woning niet 
in aanmerking komt. Zie: http://www.parool.nl/opinie/-ik-ben-niet-rijk-maar-ook-niet-
arm-genoeg-voor-een-geschikte-woning~a4415585/. 
  
 

We zijn ons niet bewust wat we allemaal hebben. ik denk fat bovenstaande waarden er 
zijn. Maar laten we vooral zorgen dat ze blijven en dat we er goed mee omgaan. 
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Ik vind dat het voornamelijk goed gaat. Ik vind ook dat wij (Nederlanders) niet zo 
moeten zeuren. We zijn enorm in de watten gelegd. 
  
 

Het probleem met dit soort waarden is dat zevaak  persoonlijk zijn en afhankelijk van de 
omstandigheden. Maar ik onderschrijf ze zeker. 
  
 

De afgelopen twee decennia hebben spanningen vergroot in al deze warden. Voor een 
deel is dit te wijten aan het PvdA die te gemakkelijk veren heeft afgeschud zonder een 
nieuwe vacht van solidariteit en menselijkheid aan te trekken. Voor een ander deel is een 
nieuwe generatie opgestaan die meent dat ze zelfstandiger is en meer aankan: veel 
mondiger en ietswat dommer want minder weerstanden heeft ervaren. Aan PvdA kan en 
moet je sleutelen; ze moet nieuwe frisse ideeen over goed basisinkomen en collectief 
zelfbestuur omarmen, bijvoorbeeld ze kan alleen grote fraudes met uitkeringen 
handhaven, experimenteren met (mede-)besturen door loting, vrijgeven van ruimtes aan 
bewonersgroepen. 
  
 

Goed 
  
 

Zekerheid, teveel mensen hebben geen baan of worden zoals jongeren te weinig één op 
één begeleid  Diversiteit, veel mensen uit de niet-westers wereld wonen in de 
buitengebieden van Amsterdam, buiten de ring, omdat woningen daarbinnen te duur 
geworden zijn. In mijn woongebied verdwijnt de Diversiteit! 
  
 

Ik denk dat je blijvend moet waken dat mensen elkaar niet uit het oog verliezen, en dat 
daarmee de solidariteit in het geding komt. Ik ben een hoger opgeleide dertiger, met 
voornamelijk blanke hoger opgeleide vrienden, die van muziek, kunst en film houden. En 
dan merk ik dat ik eigenlijk alleen maar in zo'n cirkel verblijf. Niet erg, maar op het 
moment dat we als alle amsterdammers elkaar niet meer tegen komen, doet dat wat met 
de herkenbaarheid van andere mensen. 
  
 

Zekerheid staat op het spel. Door de oplopende huizenprijzen en flexibelere 
arbeidspatronen.   Vrijheid in kansen vind ik cultureel prima op orde. Ik denk alleen dat 
er in het onderwijs deep down West veel talent van allochtone kinderen miskend wordt.  
Goed werk staat onder druk. Er wordt door zelfstandigen veel onder de prijs gewerkt, 
zonder dat er risico's afgedekt worden. Risico! Verbinding is een van de mooiste kanten 
van Amsterdam, maar dit verandert rap! De binnenstad is allang niet meer bereikbaar 
voor laagopgeleiden met een klein inkomen. Deze golf spoelt snel over de stad heen. En 
de lat schuift omhoog, ook behoorlijke tweeverdieners spoelen nu weg. 
  
 

verbinding in mijn buurt gaat wel goed 
  
 

groeiend anti-semitisme en vreemdelingenhaat. ik durf niet met keppeltje de straat op. 
  
 

Door AOW, een goed pensioen en familieleden die mij bijstaan, heb ik geen problemen. 
  
 

zekerheid en goed werk in gevaar. Van kansenvrijheid en verbinding kan je niet eten. 
  
 

Verbinding blijven koesteren idd met samen met elkaar thee drinken en dingen doen. En 
armoede terugdringen dat is de bron voor ontembare woede 
  
 

Dit gaat nergens goed Mensen worden hun hus uit gepest Homo,s worden bedreigd Ik 
ken geen enkele gelukkige zzper (verkapte werkloosheid en notoir geldgebrek) 
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'Een leven zonder uitgebuit te worden' lijkt me een onzinnige waarde onder het kopje 
zekerheid. Dat is een basiswaarde: iedereen een waardig bestaan. Zo geformuleerd b.s. 
'Een eerlijke kans op leven in vrijheid'? Leven in vrijheid is een basiswaarde, niet de kans 
daarop. De formulering in de rest van de zin is krom en ongelukkig. Het gaat er niet om 
dat je 'vrijheid in afkomst' hebt (wat dat ook mag betekenen - dit is zo krom dat het pijn 
doet) maar dat je, volgens goed liberaal (J.S. Mill) model je vrijheid mag beleven zo lang 
die niet de vrijheid van anderen beperkt. Hier worden allerlei dingen bij elkaar gegooid - 
gelijkheid van kansen met persoonlijke vrijheid. Rommelig en kwetsbaar voor aanvallen. 
Goed werk lijkt me veel te ruim geformuleerd. Dat zijn niet dingen die een overheid moet 
of kan regelen. 'Leven doen we met elkaar' - wat een cliché, open deur of non sequitur. 
'We gaan daarbij niet uit van verdeeldheid' - nee, wie doet dat wel?   Teleurstellend wat 
jullie 'in onze eigen woorden' als waarden formuleren. Dat wordt niets zo. 
  
 

Gaat redelijk goed, maar kan op alle punten een verbetering hebben 
  
 

De saamhorigheid kan beter, zodat er minder eenzaamheid is en meer mensen geholpen 
worden bij het overwinnen van hun problemen. Bij de punten 1 en 4 zij dus vooral de 
tekortkomingen. 
  
 

Met name de waarde 'verbinding' is aan erosie onderhevig. Er wordt door andere partijen 
sterk gepolariseerd. In de vrije tijd, het verenigingsleven gaat alles op kleur of afkomst 
gescheiden. De vrijheid om jezelf te zijn staat ook onder druk. Naar mijn gevoel zijn we 
zeker 15 jaar terug in de tijd. 
  
 

Zekerheid is echt ver te zoeken voor zowel mijzelf als mijn omgeving. Dit heeft vooral te 
maken met de werkgelegenheid voor hoger opgeleiden heb ik het idee. 
  
 

- Zekerheid: teveel Amsterdammers vallen buiten de boot en hebben dagelijks financiele 
zorgen. - Vrijheid in kansen: die vrijheid blijft onder druk staan zolang leerlingen van een 
Joodse school wordt geadviseerd op bepaalde plekken hun keppeltje niet te dragen en 
geliefden van het gelijke geslacht er voor kiezen om veiligheidsredenen niet gearmd over 
straat te lopen. - Goed werk: voor veel mensen in de stad - mij vallen vooral de vijftijg 
plussers op - absoluut geen zekerheid. Daarnaast worstelt een aanzienlijk deel van de 
Amsterdamse beroepsbevolking zich met tegenzin naar het werk. Betaalde arbeid omdat 
het nou eenmaal moet. Niet omdat er iets aan te ontlenen valt.  - Verbinding: geschiedt 
veel en dat is ook goed. Maar verbinden kan niet zonder 'beschaafd confronteren'. En dat 
wordt beslist te weinig aangemoedigd! 
  
 

Nemen af zonder pvda in het college 
  
 

Staat onder druk, met name de vrijheid van bijv. homo's en minderheden in de stad. 
  
 

Zekerheid: lukt redelijk, gemeente goed bezig met schuldhulpverlening en 
armoedebestrijding Goed werk: gelukkig groeit de werkgelegenheid in Amsterdam nog 
steeds. Schijn-ZZP (post) moet worden tegengegaan. Vrijheid in kansen: was/is grote 
kracht van Amsterdam: 'stadslucht maakt vrij'. Grote dreiging: door opkomst van 
populisme dreigen de kansen en rechten van minderheden te worden ingeperkt: 
'dictatuur van de meerderheid'. Verbinding: door het verval van stabiele sociale 
verbanden staat de verbinding sterk onder druk. Veel organisaties klagen over een 
gebrek aan vrijwilligers. Individualisering rukt overal op (voorbeeld sport: niet meer lid 
worden van een sportclub maar naar een yogaschool of fitness gaan). Massamedia 
verliezen terrein op sociale media. Een antwoord hierop vinden is niet eenvoudig, maar 
heeft hoge prioriteit. 
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Verbeter graag de zin onder Goed werk, ik neem aan dat het eerste woord Blij moet zijn. 
De waarden zijn belangrijk maar staan stevig onder druk door populisme waaronder ik 
ook het nieuwe begrip 'Sociaal Patriottisme' van Ascher versta. Ik denk dat de waarden 
die hier zijn vernoemd allemaal erg 'soft'zijn en een erg zorgend karakter hebben. Ik mis 
zaken als erkenning voor prestaties, noodzaak om een bijdrage te leveren, kiezen voor 
een open samenleving. Je hebt ook strijd nodig om te komen tot een rechtvaardige 
samenleving. 
  
 

De zekerheid staat voor een aantal groepen op de tocht. Met name voor jongeren en 
ouderen, die zich niet hebben kunnen indekken. er lijkt sprake van een grotere 
tweedeling. Als je goed zit, blijft het goed gaan, maar als je voor een dubbeltje geboren 
bent .... het aantal banen met echte zekerheid lijkt in de stad steeds minder 
vanzelfsprekend.  De vrijheid lijkt steeds meer bepaald te worden door het inperken van 
de vrijheid van anderen. Iedereen wil vrij zijn, maar rekening houden met de ander moet 
door de overheid worden opgelegd. Waar is de persoonlijke verantwoordelijkheid. Wie 
durft het gesprek aan te gaan, zonder dat de wijkagent nodig is? 
  
 

Altijd goed om alert te zijn en te blijven werken aan deze voornoemde waarden, de angst 
die er is om de zekerheid te verliezen door het ongebreidelde verkopen van de sociale 
huurwoningen, mensen zijn bang hun huurhuis te verliezen omdat verkoop voor lijkt te 
gaan. Ook de verbinding staat onder druk doordat er minder sociale binding is met de 
omgeving door expats en andere tijdelijke bezoekers/bewoners. 
  
 

Zekerheid is per gemeente anders. Met een samengesteld gezin pakken lokale 
pregelingen anders uit. Mijn samengesteld gezin heeft te maken met gemeentelijk beleid 
ban amsterdam, Zeist en Utrecht. En met de WMO en de pgb. Gedoe !!! 
  
 

Zekerheid is een belangrijk punt (it is the economic,  stupids!) Globalisering 
/herverdeling brengt onzekerheid met zich mee en daarmee ontevredenheid. Maak 
zichtbaarder hoe mooi de stad is en wat wij allemaal publiekelijk weren tot stand te laten 
komen (wat je van je belasting centen allemaal terugkrijgt !) 
  
 

>Zekerheid ( als sleutelwoord!!) blijft ik een ongelukkige en naar mijn overtuiging niet 
waar te maken ambitie van onze politiek: een verkeerde begrip dat in de 
maatschappelijke praktijk leidt tot (politieke) ongeloofwaardigheid;  >mijn adagium zou 
zijn:werk met onzekerheden en aan het verkleinen van risico's; we steunen je daarbij. 
>werk aan je ontwikkeling; als het ergens kan, is het hier; we ondersteunen start en 
tweede, derde kans; iedereen gelijk. 
  
 

1: sociale voorzieningen leveren in de basis geen zekerheid.  2: veel kansen met name 
voor diegene die binnen de ring opgroeien 3: Amsterdam mag meer doen aan goed 
werknemerschap (in het onderwijs) en aan stageplaatsen bij lokale middenstand.  4: 
verbinding valt vies tegen, culturen leven volledig langs elkaar heen. 
  
 

De formulering 'Goed werk' gaat uit van de werknemer. De PvdA moet ook rekening 
houden met tal van kleine bedrijfjes, winkels, restaurants, cafe's, creatieve producenten 
waar de stad voor haar werkgelegenheid van afhankelijk is; waar trouwens ook kiezers 
zijn. Daarom iets er bij als 'loyaliteit aan de organisatie/ het bedrijf waarvoor je werkt'. 
Ook; steun aan het midden- en kleinbedrijf via regelgeving en advisering. Bij 'verbinding' 
ook iets als: verantwoordelijkheid voelen voor je naaste omgeving, je buren, je buurt. 
  
 

Alles staat onder enorme druk.  Herijking op alle waarden is vereist 
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In het algemeen, zeker als ik internationaal vergelijk staat Amsterdam er goed voor. 
Tegelijkertijd is dat lang niet voor iedereen het geval. De stad kent veel banen voor hoog 
opgeleiden maar in een aantal sectoren zoals horeca, dienstverlening komen in 
toenemende mate banen en arbeidsverhoudingen voor die niet onder goed werk en zeker 
niet onder zekerheid vallen.  Ook in mijn omgeving, hoog opgeleide eind vijftigers, 
gebeurt het steeds vaker dat mensen hun baan verliezen en soms moeizaam aan nieuw 
werk komen. Overigens zijn er velen die net zoals ikzelf in Amsterdam wonen maar altijd 
buiten Amsterdam gewerkt hebben. 
  
 

Met mij persoonlijke leven gaat het goed. Ik heb leuk werk en woon prima in 
Amsterdam. Ik besef wel dat ik geluk heb en dit niet voor alle mesen weggelegd is. Daar 
zou iets aan moeten gebeuren en dan via een goed samenhangend beleid. 
  
 

Ik denk dat de PvdA realistischer moet zijn en niet te star moet vasthouden aan 
werkzekerheid (zoals de vakbond ook onterecht doet). Niet een vaste baan voor iedereen 
want dat gaat niet lukken en zal als kiezersbedrog worden ervaren maar het beter 
regelen van flexibele contracten als bijvoorbeeld nulurencontracten met een betere 
betaling en meer verlengingsmogelijkheden in plaats van minder, zoals Asscher heeft 
geregeld en waardoor veel meer mensen zonder werk zitten in sectoren waar mede door 
de privatisering geen vaste contracten te vergeven zijn want werkgevers moeten per 
periode meedingen in aanbestedingen en weet dus niet of zij in de (nabije) toekomst nog 
werknemers nodig hebben. 
  
 

De zekerheid is onder invloed van het neo-liberalisme in Amsterdam niet meer of minder 
afgenomen dan elders. Onze vrijheid en kansen worden bedreigd door de nieuwe politiek 
correcte xenofobe cultuur. Er is door uitstoot van vast werk en in plaats daarvan de 
vorming van een reserveleger van losse werkkrachten (uitzendkrachten en ZZP ers) 
geknaagd aan de kwaliteit van het werk. De diverse categorieën binnen de samenleving 
worden tegen elkaar opgezet. M.a.w. Er is nog veel te doen om onze waarden te 
realiseren. Ook in Amsterdam. 
  
 

Verbinding is een van de waarden waar ik me zorgen over maak. De stad is nog divers, 
maar in een toenemend aantal wijken niet meer. Bevolkingsgroepen leven toch echt 
langs elkaar heen. Ik ken vrijwel alleen blanke, hoogopgeleide jonge mensen die met 
name bezig zijn met hun eigen CV. Ik ken vrijwel niemand die in contact staat met meer 
bevolkingsgroepen en ik ken al helemaal niemand die zich actief mengt in andere 
groepen dan de eigen.  Eén van de redenen daarvoor is dat veel mensen om me heen 
zich vooral druk maken om hun baanzekerheid. Het CV verbeteren gaat voor altruïsme 
en vrijwel alle contracten zijn nog steeds tijdelijk, part-time en/of stages.  Met betrekking 
tot vrijheid in kansen denk ik dat we het in Amsterdam behoorlijk goed doen. 
  
 

Ik vind dat het redelijk goed gaat in Amsterdam  vooral omdat we zo'n goede 
burgemeester hebben. 
  
 

Op zich goed, maar we moeten het wel blijvend in de aandacht houden. 
  
 

De waarden Zekerheid, Vrijheid in kansen en Verbinding staan onder druk. 
  
 

veel te moeilijke vraag voor een enquete Ik zou wel in overweging willen geven dat al die 
waarden dichterbij komen als we het basisloon zouden invoeren. 
  
 

wel okay door diverse buurtinitiatieven waaraan ik ook deelneem 
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hoezo 'verbinding' : op de zuidas zijn veel brievenbusbedrijven van belastingontwijkende 
miljardenconcerns .   die betalen maar 0,8 procent.  Ik zelf betaal meer dan 10 procent 
belasting als gepensioneerd onderwijzer. Absurd en onrechtvaardig 
  
 

De waarden zijn nog niet merkbaar voor iedereen, daar moeten wij nog voor blijven 
knokken! Mensen hebben het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten en zien de 
rijken rijker worden en de armen armer. Solidariteit is nooit zo ver geweest in onze stad 
als nu, daar moeten wij voor waken! 
  
 

Zekerheid: Niet zo goed. Er is hier ook veel armoede,  vrijheid: redelijk goed 
  
 

Deze waarde staan onder druk. De schaarste zorgt voor spanningen op het gebied van 
zekerheid. Kan ik wel in Amsterdam blijven wonen? Is er wel werk voor mij? Door het 
loslaten van de gedeelde stad vervalt de verbinding in de stad. Amsterdam gaat meer en 
meer toe naar homogene wijken waardoor bewoners zich slecht identificeren met 1 stad 
maar met hun wijk. Veel Amsterdammers moeten hard werken omdat de concurrentie op 
hun baan hoog is. Ze maken meer dan 40 uur en krijgen hier soms lage vergoedingen 
voor. Ook voor ondernemers is het hard aanpoten in Amsterdam. De internationale druk 
op de stad maakt het voor lokale ondernemers moeilijk om bij te blijven. Zeker omdat zij 
wel belastingen betalen en sommige internationale bedrijven niet. 
  
 

Mag ik het een beetje vreemd vinden dat homomannen allemaal wel een eigen kamer 
hebben maar dat het normaal gevonden wordt dat ze open en bloot in parken,stranden 
en openbare ruimte neuken,wat moet dit voor gelovige mensen raar zijn als ik nuchtere 
Hollandse dit al heel storend vindt 
  
 

Twee (meer)deling is het grootste probleem, gescheiden circuits. Voor veel mensen te 
weinig zekerheden ( geen op de weinig werk, geen vaste aanstellingen meer) Te veel flex 
werk Samen doen  verkeert in z'n tegendeel als de afstanden en verschillen tussen de 
gescheiden circuits te groot worden 
  
 

- ik denk dat vrijheid in kansen nog problematisch is. Anoniem solliciteren lijkt me een 
goede manier om de vrijheid in kansen te vergroten. - verbinding voel ik steeds minder 
in Amsterdam, mede door overvol toerisme, uitverkoop van de stad en gentrificatie. 
Individualisme is te ver doorgeslagen. Amsterdam moet er in de eerste plaats zijn voor 
haar inwoners; zo voelt het nu niet. 
  
 

Er is nog ruimte voor verbetering. Doordat we allemaal druk zijn met werk etc. hebben 
we niet altijd genoeg aandacht voor mensen in de directie omgeving. 
  
 

prima 
  
 

Verbinding gaat goed. Er zijn betrekkelijk weinig burenruzies die uit de hand lopen. 
Gemeente kan met regelgeving dat ook het best sturen van alle waarden. 
  
 

klinkt mij allemaal als te d'66 wie is hier nu op tegen? wat is het onderscheidende sociaal 
democratische geluid 
  
 

ik geloof dat ik al 60 jaar vanuit deze waarden denk en doe. 
  
 

Prima 
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Ik vind het goed gaan in zekerheid omdat daarvoor vanuit de overheid voldoende 
voorzieningen voor zijn. Vrijheid in kansen is er wel in theorie maar niet in de praktijk. 
Veel ontstaat door culturen die mensen niet goed uitrusten voor deze wereld waardoor 
kinderen op achterstand komen. Ik vind het geschreeuw over racisme etc overtrokken en 
agressiviteit opwekkend omdat het afleidt van de werkelijke problemen. Goed werk kan 
er niet genoeg zijn dus bedrijven aantrekken moet een prioriteit zijn. Maar zorg dan ook 
dat mensen hier kunnen wonen. Verbinding vind ik zorgelijk omdat verschillende culturen 
elkaar niet meer goed ontmoeten. Voorkom terugtrekken van nieuwe inwoners in hun 
eigen culturen en spreek hen daar actief op aan. Laat ontmoeten van allerlei culturen een 
gewoon deel van het dagelijks bestaan zijn. 
  
 

Nivon Osdorp ,probeert leden ontspanningen en contacten aan te bieden ,maar het 
subsidie systeem via Huizen van de  Wijk bedreigt bestaan. 
  
 

Zekerheid is een waarde die onder druk staat. Mensen hebben last van de mate van 
flexibiliteit die van hen gevraagd wordt op het werk. Kunnen je kinderen straks nog werk 
en een huis vinden in Amsterdam. Is Amsterdam er straks alleen voor de rijken? 
Ontmoeten mensen elkaar straks nog, of leven we langs elkaar heen? 
  
 

Bestaanszekerheid nog niet voor iedereen,  schande dat er steeds meer voedselbanken 
zijn, kinderen uit armere milieus kiezen vaker voor MBO en dan werken  beneden hun 
niveauuit angst voor studielening, binding: de meeste Amsterdammers kijken raar op als 
je groet op straat 
  
 

Ik heb niets te klagen. In mijn omgeving zie ik wel werkloosheid, al is het minder dan 
een tijdje terug.  Ik hoor wel mensen klagen dat ze minder te besteden hebben, maar ik 
denk dat we op te grote voed hebben geleefd en dat hier dus niets aan te doen is en dat 
we dit maar gewoon moeten accepteren. 
  
 

Zekerheid: vraagt om betere kansen voor achterstandskinderen in het onderwijs en 
actieve bananplannen Kansen: Idem. Diversiteitsbeleid op basis van integratie, niet 
assimilatie. Voorlichtingsprogramma's, vooral in VMBO en jeugdwerk. Projecten voor 
allochtone vrouwen Goed werk: is geen gemeentelijk beleid Verbinding: Boost geven aan  
vrijwilligerswerk. Buurtprojecten met echte zeggenschap door bewoners 
  
 

Zekerheid is minder. Rijken kunne. De stad betalen. Wonen en werken in de stad 
betaalbaar maken! 
  
 

Deze waarden zijn er zeker niet voor iedereen en de onzekerheid is voor grote groepen 
toegenomen. Dat komt vooral door de economische crises en de veranderde 
arbeidsvoorwaarden. 
  
 

juist in de gewone woonwijken met voldoende sociale woningen merk ik die waarden, 
maar ook de twijfel of het kan blijven en of zij kunnen blijven. . 
  
 

onvoldoende gerealiseerd. goed werk en zekerheid is voor te veel mensen met tijdelijke 
contracten en of minimum inkomen een losse belofte. 
  
 

Eerlijke kansen zijn moeilijk te realiseren, denk aan onderwijs. Leerlingen anders 
verdelen over de scholen? 
  
 

Ja, wat moet je hier nu mee. Bij wordt ik er niet van. Het staat buiten de realiteit die aan 
andere maatschappelijk krachten is overgegeven. Verantwoordelijkheid zonder 
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zeggenschap gaat niet. Dit verhaal claimt zeggenschap, die ze niet heeft. Dit verhaal 
ontkent verantwoordelijkheid. Wat moet je hier mee? 
  
 

Over het algemeen gaat het prima, mensen zijn nog steeds tolerant en helpen elkaar. 
  
 

Aan de wijze waarop gemeenteambtenaren omgaan met nieuwkomers heb ik gezien dat 
Amsterdam gastvrij is en daarin de bovenstaande waarden huldigt. Alleen het creëren 
van werk voor nieuwkomers blijft moeilijk. Ook vind ik het idioot dat de overheid de 
inburgering niet organiseert maar dat aan commerciële partijen overlaat. Dat zal de 
inburgering niet ten goede komen en dat laat de overheid heel erg liggen. Ik denk dat de 
schade daarvan heel groot zal zijn. 
  
 

-Maatschappelijke Ongelijkheid  lijkt toe nemen, niet alleen ' materieel'  
opleiding/werk/inkomen maar ook cultureel.  -Een Pluim Voor de  stadsdorpen die er in 
veel buurten zijn!! Vooral gericht op ouderen. -hoe ga je om met mensen die totaal 
andere waarden en opvattingen hebben, met name toegenomen invloed van meer 
fundamentalistische  islam stroming is zorgelijk. 
  
 

Verbinding zie ik met statushouders, in Amsterdam zijn veel initiatieven voor contact. 
Achter elk initiatief staan betrokken bewoners . Vrijheid was te zien op de gayparade 
  
 

Zekerheid-niet zo goed, zie de docu over de vogelbuurt in Noord. Vrijdheid-redelijk er is 
veel discriminatie maar, meestal niet zo erg dat ze daarom geen kansen meer hebben of 
hun vrijheid aangetast wordt Goed werk-er is veel werk, maar ook veel slecht werk. Ik 
denk dat mensen soieso te veel met werk bezig zijn en geld verdienen en de minima 
moeten met slecht werk hun hoofd boven water houden ik ben eigenlijk wel voor een 
basisinkomen. Verbinding-tsja er zijn ook wel veel mensen waar ik geen verbinding mee 
wil, beleefdheid, inlevingsvermogen en redelijkheid wel en daar ontbreekt het helaas ook 
nog wel eens aan. 
  
 

Het zijn mooie waarden, maar maak ze concreet. Betrek de (lagere) middengroepen 
consequent bij het succes van de stad via onderwijs, huisvesting en hulp naar de 
arbeidsmarkt. Blijf niet steken in verhalen over 'tweedeling'. 
  
 

De punten hierboven zijn open deuren. Dit vakje is te klein voor mijn ervaringen en 
ideeën. 
  
 

Nederland en Amsterdam zijn een walhalla vergeleken met de rest van Europa (evenals 
de Scandinavische landen). Natuurlijk kan het altijd nog beter en moeten we 
verbeteringen blijven nastreven. Maar over het algemeen kankeren wij teveel en zouden 
we meer onze zegeningen moeten tellen. Persoonlijk heb ik het heel goed, en dat geldt 
voor de vier hierboven genoemde waarden. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. De 
sociale tegenstellingen en ongelijkheid nemen al jaren toe. De PvdA doet te weinig aan 
eerlijke verdeling van inkomens. Ik weet dat Nederland tot de meest genivelleerde 
landen ter wereld behoort, en toch denk ik dat de sterkste schouders niet de zwaarste 
lasten dragen. We hebben een redelijk sociaal vangnet voor mensen die het echt nodig 
hebben. Zowel qua sociale uitkeringen, toeslagen (belastingstelsel) als qua 
voedselbanken en allerlei particuliere vrijwilligersinitiatieven. Groepen die het moeilijk 
hebben zijn o.a. asielzoekers, oudere werklozen, bijstandsmoeders. We moeten streng 
en rechtvaardig zijn. Dus misbruik keihard aanpakken. 
  
 

Ik heb de verbinding zien vervliegen. Al zie ik ook mensen snel een klontje verbinding 
vormen. Ik zou waarnemingen die mij negatief kunnen treffen kunnen verklaren door 
aan te nemen dat het leven zelf velen te moeilijk is geworden. Dat zou dan zowel 
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zombies als klanten in de supermarkt verklaren als criminaliteit en ontvankelijkheid voor 
populisme. 
  
 

Ik denk dat minderheden nog steeds, ook in Amsterdam, worden gediscrimineerd. 
Amsterdam is daarin geen uitzondering op het Nederland. En zolang dit zo is blijft het 
moeilijk de hierboven genoemde waarden boven tafel te krijgen en te houden. Dit leid 
zeker niet tot verbinding. In tegendeel het maakt de scheiding tussen groepen groter en 
verkleint de mogelijkheid tot eerlijk delen, zekerheden, gelijke kansen, zicht op goed en 
gelijkwaardig werk en 'gezonde' samenhang 
  
 

Ik vind dat mensen uit verschillende bevolkingsgroepen te weinig met elkaar bemoeien. 
Laag/hoogopgeleid, jong en oud, allochtoon/autochtoon. 
  
 

Amsterdam is steeds meer een stad voor alleen winnaars. Heb je tegenslag, dan ben je 
snel de sjaak. Het politiek proces in Amsterdam is nodeloos complex, dit komt het 
bestuurlijk proces niet ten goede. 
  
 

Ik vind dat deze waarden al sinds wijlen Willem Drees al voorkomen in ons Nederland. 
De vraag is hoe we deze op alle Amsterdammers toepasbaar maken. Mijn mening is 
misschien simpel bedacht maar toch geloof ik in de magie ervan: goed onderwijs waarbij 
je niet alleen cognitief maar ook sociaal ontwikkeld wordt. 
  
 

Met mij en mijn gezin gaat het goed en ben blij dat wij als goed verdienende twee 
verdieners ons steentje bij kunnen dragen. We vegen onze straat, helpen de buurvrouw 
en doneren best vaak en veel. Ik ben in Osdorp opgegroeid en ik zie daar een ander 
Amsterdam. Toch moeten we onze solidariteit blijven tonen en werken aan een 
gezamenlijke toekomst. Dat is verdomd lastig. 
  
 

Ik weet het niet zo goed, maar heb over het geheel genomen een positief gevoel over 
hoe het met deze waarden in Amsterdam staat... 
  
 

Zorg dat niet alleen het centrum meedoet 
  
 

Al deze waarden blijven een permanent punt van aandacht en zorg. Ik schaam we wel 
voor het bestaan van de voedselbanken. 
  
 

meer aandaccht verbinden 
  
 

Zekerheid: wisselend, is ook maar beperkt te beïnvloeden door gemeentebestuur. Veel 
inkomenspolitiek is landelijk beleid. Ben er wel een voorstander van om als gemeente je 
verantwoordelijkheid te nemen waar dat maar kan. vrijheid in kansen: Amsterdam glijdt 
in de richting van een stad waar vrijwel uitsluitend plaats is voor kansrijke 
Amsterdammers met een goed inkomen, een goede baan, een huis en een plezierig 
sociaal leven. Amsterdam moet in een volgende bestuursperiode (met de PvdA) dit 
thema weer krachtig ter hand nemen, want onze VVD/D66 broeders en zusters laten het 
erbij zitten. Goed werk: het gaat vrij goed met de werkgelegenheid in Amsterdam. Veel 
aandacht houden voor jongeren die hun opleiding niet afmaken en de jeugdwerkloosheid. 
Zorg dat Amsterdam aantrekkelijk blijft voor werkgevers want we hebben ze nodig. 
Verbinding: tegen de (onder)stroom in moet de PvdA blijven staan voor haar standpunt 
dat diversiteit een grote toegevoegde waarde heeft voor de stad. Een beetje afkijken bij 
premier Trudeau van Canada. 
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Met alle vier helaas vrij belabberd. Zekerheid bestaat allang niet meer. Gelijke kansen 
zijn er tot op heden nog steeds niet. De werkweek zal toch echt naar 25 uur moeten om 
iedereen uitzicht op werk te geven. Wij kunnen die verbinding wel willen, maar in de 
praktijk leven vele etnische groepen volledig langs elkaar heen. Hoewel ik voor Zuidoost 
en voor de sportbeoefening wel een uitzondering wil maken 
  
 

Ok 
  
 

Voor een groot deel staat het goed met deze waarden in Amsterdam, maar er moet wel 
gewerkt worden aan meer werk, en meer verbinding. Kunst en cultuur kunnen een mooie 
en effectieve functie hebben in verbinding; zo ook de sport. Ik zou willen dat mensen in 
hun gedrag meer beschaving tonen, minder hufterigheid, meer beleefdheid, meer 
respect, meer openheid voor andere culturen, met in achtneming van onze waarden. En 
weg met Facebook en twitter. 
  
 

Ik denk dat de meeste aandacht gegeven moet worden aan het onderwijs, en dan vooral 
het basisonderwijs en het vmbo. 
  
 

Vrijheid in kansen wordt er volgens mij de laatste jaren niet beter op. Vrijheid in afkomst 
en cultuur lijkt me onzin. Die liggen vast. Er mag van niemand worden gevraagd die te 
verloochenen. 
  
 

Gaat op alle punten goed. 
  
 

Staan wel wat taalfouten in het bovenstaande. Verder denk ik dat Amsterdam de stad is 
waar deze waarden worden nagestreefd. Echter, ik zou willen dat dit ook meer gaat 
gelden voor mensen buiten de ring, mn in nieuw west en zuid-oost. De ruimtelijke 
segregatie is te groot! 
  
 

Gaat eigenlijk heel goed, zeker als je het vergelijkt met vroeger en hoe problematisch 
veel van deze waarden elders in de wereld zijn. Maar het kan beter, vooral in gelijke 
kansen voor kinderen, ongeacht afkomst en inkomen van hun ouders 
  
 

Ik geloof zeker in bovengenoemde waarden. Maar ik ben witte vrouw met redelijke 
opleiding en heb altijd werk gehad en ook geen problemen gehad met het vinden van 
werk. Ook met het vinden van een huis geen problemen ondervonden.  Merk dat er meer 
en meer verzet komt voor 'vreemdelingen' vooral islamieten. Men maakt geen 
onderscheid tussen geradicaliseerde en niet-geradicaliseerde islamieten. Die opvatting 
vind ik bedreigend. 
  
 

Zekerheid: van zzp'ers moet beter, mensen maken zich zorgen over pensioen, kansen op 
een woning. En wat gaat er eigenlijk gebeuren met de opvang van illegalen? Vrijheid in 
kansen: mensen hebben nog regelmatig te maken met discriminatie. Er moet harder 
gewerkt worden om voor kinderen daadwerkelijk gelijke kansen te creeëren zodat 
invloed van buurt/sociaaleconomische achtergrond van ouders worden uitgevlakt. Goed 
werk: geen opmerkingen Verbinding: de sociale cohesie in de buurten moet worden 
versterkt. Verschillende bewonersgroepen moeten worden aangesproken. 
  
 

Erg abstract. Verbinding gaat achteruit, vrijheid is hetzelfde, zekerheid is niet echt thema 
want economie gaat goed, Goed werk geen oordeel 
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Goed is onze burgemeester Eberhard van der Laan, hij draagt de waarden van tolerantie 
uit. Zorgen heb ik over discriminatie van homosexuelen; geweldsdelicten en anti homo 
flyers.  De stad is niet meer 'rood' Economische belangen spelen een te grote rol. 
  
 

Zekerheid is een illusie 
  
 

Amsterdam doet zijn best.De druk bezochte feest- en festivaldagen zijn hiervan voor mij 
een mooi  voorbeeld.Zoveel mensen  en  zo ontspannen bij elkaar (ik spreek nu niet over 
de late  avonduren, Dan ben ik er niet bij.  Daar moeten we zuinig op zijn. 
  
 

Onderaan de ladder verdring men elkaar en is er misbruik en uitbuiting, geen zekerheid 
en geen fijn werk.  De jonge mensen in de coffeeshops laat dit koud. Ze zitten in een 
andere bubble.  Qua diversiteit doen we het goed, maar ik ben benieuwd naar de 
verkiezingen. 
  
 

Zekerheid: het zal lang niet voor iedereen in de stad goed gaan, maar in mijn omgeving 
ontmoet ik dat niet. Vrijheid: idem. Werk: ik kijk als gepensioneerde terug op een mooi 
werkend leven. Verbinding: wellicht het belangrijkste. Daar valt in Amsterdam nog wel 
wat aan te verbeteren. 
  
 

Amsterdam blijft een prettige stad om in te wonen en te verblijven met relatief veel 
aandacht voor bovengenoemde waarden. Het handhaven en versterken van een 
gemengde stad in alle opzichten blijft daarin van groot belang. De stad moet ook in de 
toekomst nog wel toegankelijk blijven voor alle groepen! 
  
 

vrijheid van kansen staat onder druk, vanwege eenzijdigheid op geld waardeerbare 
zaken. Verbinding is lastig maar gemeente (vooral burgemeester) doet veel. Bij werk te 
veel zzp'ers maar dat is een landelijke ontwikkeling 
  
 

Graag eerst anders formuleren. Deze formuleringen zijn - mede door de taal-en 
spelfouten - niet echt duidelijk 
  
 

Antihomo geweld, agressieve politie, en agressie/geweld van allochtonen tegen witte 
mensen is enorm toegenomen. Helpt niks als je racisme wilt eindigen en de nette 
mensen met ke wilt verbinden. 
  
 

Zekerheid? Vraag het aan de mensen die bij de Thuiszorg werken. Er wordt met ze 
gesold! En niet alleen in aantal betaalde uren maar er wordt bijv. ook druk uitgeoefend 
weer aan het werk te gaan terwijl ze nog ziek zijn. En nb met de overheid als 
opdrachtgever. Heb de gemeente als eens gevraagd of hier niet zo iets als 
'ketenaansprakelijkheid' gold. De juridische afdeling van de gemeente vond het onzin. 
Tot zover het sociale Amsterdam. Ik schaam me. 
  
 

Het is een beetje ' ja en nee' ja in mijn persoonlijk leven en omgeving, nee: zie toch ook 
veel dagelijkse problemen bij mensen. 
  
 

Tegenstelling tussen rijk en arm wordt te groot. Dat zorgt voor ongelijkheid en dat deze 
waarden onder druk komen te staan. 
  
 

vrijheid - veel uitgaansgelegenheid, ook de minder commerciele plekken 
  
 

Met all deze waarden staat het er in Amsterdam de laatste jaren niet best voor. 
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De zekerheid staat onderdruk met name in de woningbouw met de nadruk op 
ontwikkelen van bouwlocaties voor meer draagkrachtigen. Het achteruitgaan van het OV 
als stads omspannend netwerk, met name door het uitdunnen van het tramnet, maakt 
fysiek het verbinden moeilijker. 
  
 

Ik denk dat de verbinding een beetje onder druk staat in een stad. Er wordt hard gewerkt 
en er is minder tijd voor verbinden. Voor veel mensen mensen is de angst zekerheid 
kwijt te raken herkenbaar. En goed werk iets wat niet voor de hand ligt (het hebben van 
werk staat op de eerste plats). 
  
 

We leven langs elkaar heen 
  
 

Zullen we voetbalsupporters eens nemen? het is toch niet te geloven wat er uit de kast 
moet worden gehaald wanneer Ajax thuis een (internationale) wedstrijd speelt. Als PvdA 
mogen we graag pleiten voor `de gewone agent`, maar zo iemand kijkt toch met 
verbijstering naar het bestuur. En stemt overeenkomstig. 
  
 

Op de eerste plaats lis de partij daar wel intensief mee bezig geweest, maar lijken ze als 
onderwerp van bezieling ene beetje in onbruik. Ik zie best voorbeelden hoe mensen zich 
inzetten er voor. 
  
 

De tweedeling is verder toegenomen; sommige kunnen goed tegen een financiele crisis, 
anderen zitten er permanent in. Ik voel geen vrijheid meer in Amsterdam; het is 
verboden en als het niet verboden is wordt het wel ontraden of bestreden. BOA's tonen 
dat ze wel echte macht hebben, verkeersregelaars (op zichzelf een goed idee) sturen je 
met zijn 3en ieder een andere kant op. Vrijheid is afkomst, cultuur en seksuele voorkeur; 
vanzelfsprekend, het zou geen eens een een issue moeten zijn. Er zijn echter meer 
Amsterdammers die recht op vrijheid hebben: marokaanse jongeren, onaangepaste 
pubers, scholieren die willen blowen, etc.  Ik ben een keer, in het kader van mijn eigen 
veiligheid (om de agent te citeren) met mijn auto aangehouden; mijn auto werd 
doorzocht, ik moest mijn handen op mijn auto houden en onderging een 
'veiligheidsfouillering', zonder enige aanleiding. Daarna heb ik me een tijdje onveilig 
gevoeld, ik zat midden in een amerikaanse gangsterfilm. De tweede keer werd ik door 
een BOA 'staande gehouden' en werd 'mijn legitimatiebewijs gevorderd'; toen ik vroeg 
waarom kreeg ik te horen dat ik verdacht werd van het belemmeren van de 
werkzaamheden van de Nederlandse Spoorwegen. Wat ik deed? Ik bleef staan kijken hoe 
zo'n 6-7 BOA's een zwerver stonden te intimideren en maakte daar een foto van. Daarna 
werd ik dus geintimideerd. 
  
 

In mijn persoonlijke situatie worden deze waarden wel gerealiseerd. Maar er zijn nog 
veel arme Amsterdammers met weinig zekerheid en kansen. De verbinding tussen 
mensen moet veel beter: bestrijding eenzaamheid en hufterigheid. 
  
 

Ik vind dit voor een selekte groep tellen. 
  
 

Op zich prima, maar als het te druk is zitten mensen elkaar meer in de weg. Dat leidt tot 
irritaties en 'ieder voor zich' mentaliteit. 
  
 

Zekerheid: daar is nog veel te doen. Mensen uit de schulden halen, en belangrijker nog|: 
hen helpen voorkómen dat ze in de schulden geraken. Optreden tegen 
mensenhandelaren die (zo berichtte Het Parool) ook onder vluchtelingen mensen 
recruteren om hen zwaar onderbetaald werk te laten doen. Vrijheid: het zal veel moeite 
kosten om met name de nieuwkomers een voor hen gigantische omslag te laten maken 
naar acceptatie van o.a. LHTB's. Werk: ik denk dat het op dit punt wel redelijk goed 
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gaat, als je illegaal werk buiten beschouwing laat. Wel maak ik me boos over het gedoe 
rond de sociale werkplaatsen. Houd die alsjeblieft in stand! Verbinding: hier is nog heel 
veel werk te doen! Verbinding moet in ieder geval van twee kanten komen. 
  
 

Vrijheid van kansen is voor mij het grootste risico in de stad. Voor mij persoonlijk levert 
dat geen probleem op. Maar in Nieuw West, waar ik veel jonge meiden zie van wie ik me 
afvraag hoe groot de sociale druk is om mee te gaan in het gewenste sociale leven, waar 
scholen goed en minder goed zijn en kinderen lang niet altijd het brede aanbod zien 
zoals de stad dat biedt. Hoewel het ook heerlijk was deze week om een groep 
schoolkinderen in de tram te ontmoeten op weg naar De Krakeling, een jaarlijks 
evenement. Houden zo! 
  
 

Ik ken steeds meer mensen die geen zekerheid hebben over werk. Die bij licht gewijzigde 
omstandigheden kunnen die hun woonlasten niet meer betalen (zeker na scheiding). Dus 
goed werk:ik zie steeds minder goed werk met heel lage uurtarieven, ook voor ouderen. 
  
 

In mijn persoonlijke omgeving zijn deze waarden goed vertegenwoordigd. 
  
 

Ik zie het gebrek aan rekening houden met elkaar, aan gewoon 'fatsoen' als een cruciale 
tekortkomingen in de huidige samenleving.  PS: mij ergert ook dat in zo'n tekstje als 
hierboven - waar toch veel mensen vooraf naar gekeken hebben - meerdere taalfouten 
zitten; zo onzorgvuldig! 
  
 

Lijkt me wel in orde 
  
 

Over het algemeen wordt hier mi veel aandacht aan besteed! In ons pand en buurt zijn 
we behulpzaam naar elkaar en dat is fijn. 
  
 

Slordig. Rotzooi op straat. Fietsgedrag. Scootersnelheden. Speciaal voor ouderen 
gevaarlijk. 
  
 

Als ik in mijn buurt het aantal sociale woningen zie afnemen gaat het niet beter. En vaste 
banen voor lager en middelbaar opgeleiden nemen ook af. 
  
 

Het is in Amsterdam volstrekt ieder voor zich! Verbinding moet veel meer aandacht 
krijgen! 
  
 

De geboden kansen worden niet opgepakt en vervindingen verslechteren. 
  
 

Met de zekerheid en goed werk zit het niet goed bij flink wat zzp' ers en flexwerkers. 
Helaas kan je daar lokaal niet zo veel aan doen, dat vergt meer PvdA landelijk.  
Onderwijs is na Asscher een kansenmachine geworden, wel van belang dat D66 die 
erfenis niet kan verkwanselen.  Verbinding: hangt heel erg van de buurt af. Grote 
uitdaging voor de PvdA is om ook in die buurten waar de verbinding en sociale 
aanspreekbaarheid niet vanzelf komt dat op gang te brengen. 
  
 

Hier in mijn buurt ( Jorfdaan ) groeten we elkaar en maken een praatje als dat zo 
uitkomt. 
  
 

Het gaat over het algemeen goed, maar ik zie verbinding wat achteruit gaan. Mensen 
denken vanuit zichzelf wat leuk is om te doen, en denken niet altijd voor de omgeving of 
betrekken deze actief. Ik woon in een relatief nieuw wijkje, waar een groepje bewoners 
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regelmatig dingen organiseert. maar ze maken alleen af en toe iets via facebook bekend, 
ze bellen niet eens aan of een briefje door de bus of ophangen in de buurt. 
  
 

Prima waarden die helaas niet altijd worden nageleefd. 
  
 

Zekerheid van werk is er steeds minder. Veel regels, veel onzekerheid. Vrijheid, vraagt 
ook gelijke kansen, en gelijkwaardigheid. Dat wordt lang niet door ieder ervaren.  Veel 
schulden, veel bezuinigingen betreffende  welzijn. Vooral de migranten voelen niet dat  
diversiteit  als  kracht wordt gezien, steeds minder.  IK zie dat dagelijks in mijn 
vrijwilligerswerk. 
  
 

De verrechtsing baartij zorgen, hoe dan ook 
  
 

Ik vind het moeilijk hier op te antwoorden. Ik leef in een redelijk rijke, hoogopgeleide en 
gezonde bubble. Het lijkt mij erg als mensen steeds verder uit hun wijken gedreven 
worden omdat zij niet mee kunnen concurreren in de huizenmarkt. 
  
 

Ik sta sowieso helemaal achter deze waarden. Maar sinds de populistische golf ons 
overspoelt wordt er teveel gepolariseerd, wat het 'samen met z'n allen' moeilijker wordt. 
Degens worden te makkelijk gekruist, vanaf alle kanten. Wat ik er zelf van merk is dat ik 
me er zo langzamerhand voor schaam om wit te zijn. Door het populisme, en doordat we 
daardoor als witten van alle kanten de schud krijgen. Van alle minderheden. En van de 
populistische witten. Moeilijk. 
  
 

Ik vind dus dat de verbondenheid onder druk staat. Zekerheid ook, maar dat heeft ook te 
maken met de tijd waarin we leven. 
  
 

er zijn meer dan 100.000 mensen in amsterdam die onder het minimum zitten 
(stadspas). Ik vind dat er heel veel. Daar gaat het dus niet goed mee.  Verder mist de 
verbinding, vertrouwen in elkaar, vertrouwen op elkaar. Daar kan een politieke partij een 
belangrijke rol in spelen. 
  
 

Te grote vraag 
  
 

Op al deze punten zijn er goede maar ook slechte zaken te noemen. De PvdA zou m.i. 
zich veel meer dan post-Kok moeten richten op de onderkant: de mensen die op al (of 
enkele van) deze punten zorgen hebben: werk onzeker (robotificering), kansen beperkt, 
werk met weinig voldoening, verbinding gering. Zelf heb ik hier geen zorgen om. Maar ik 
woon in een gemengde buurt,en werk in een omgeving met verschillende soorten arbeid, 
en zie op beide plekken mensen die hier (vermoedelijk) wel zorgen over hebben. 
  
 

De welvaart is indrukwekkend. De organisaties van de alternatieve sector in buurthuizen 
en wijksteunpunten ... dat zou nog uit moeten breiden, vind ik. Dus de NIET-
commerciële sector. 
  
 

Ik ben wel een beetje verbaasd over de hoeveelheid typ- en spelfouten in bovenstaande 
tekst. Diversiteit is niet met twee t's, om maar iets te noemen, en het is ' een leven dat', 
niet ' een leven wat'. Ook inhoudelijk heb ik er mijn vragen bij: een leven dat tegen crisis 
kan? Is de definitie van crisis nu niet precies dat onze levens ervan wankelen? En levens 
worden niet uitgebuit, mensen worden uitgebuit.  Misschien bedoelen jullie: 'Voor 
iedereen een degelijk leven. Dat wil zeggen: een leven dat stabiel is en zonder 
uitbuiting'? Zoiets? Het is ook niet helemaal duidelijk wat jullie met 'zekerheid' bedoelen? 
Financieel,politiek? Misschien is het goed om wat concreter te worden?   Ik denk dat het 
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best goed gaat met deze waarden in Amsterdam, al zullen we moeten blijven 
onderhandelen met mensen die andere waarden hebben dan de onze, ook onder de 
nieuwe vluchtelingen gemeenschappen. 
  
 

Ik denk dat met name de eerste twee waarden onder druk staan door de stijgende 
prijzen in de stad. Daarom moet de stad toegankelijk blijven voor iedereen. En daarom 
moeten de woonlasten lager, de openbare ruimte in achterstandsgebieden beter, en de 
PvdA nog meer aanwezig zijn voor de mensen in de buurt. 
  
 

De sociaal zwakkere mensen profiteren te weinig van wat bij de eerste drie waarden 
staat geformuleerd. Met verbinding zit het redelijk goed, maar de materiële  invulling 
voor hen moet beter.  In mijn leefomgeving gaat veel goed: stadsdorp, kerk, e.d. 
  
 

Het kan beter vooral in de zorg, dus als  beschaving een waarde genoemd kan worden 
daarvoor graag meer aanZie antwoord 13 en ja ik weet dat de tweede kamer niet dacht 
juist  ook in de tweede kamer  en bij vrije menings uiting in het algemeen ook in 
Amsterdam 
  
 

In mijn eigen leefomgeving zijn bovenstaande punten geen probleem. Maar ik zie een 
toenemend aantal mensen dat bijvoorbeeld niet gericht is op verbinding tussen sociale 
lagen en eendimensionaal denkt in termen van geld. dat is treurig stemmend. Op straat 
zie je anderzijds ook een toenemend aantal mensen dat zonder twijfel het zeer moeilijk 
heeft in de samenleving. Hoopgevend bv wel is dat diverse scholen een kerst 
voedselbank actie doen. Maar het is vreselijk dat het zo nodig is! Dat is dramatisch 
toegenomen, de laatste jaren!!  Als je deze uitersten van rijken en voedselbank-
afhankelijken naast elkaar legt vrees ik dat het slecht gesteld is met de verbinding; een 
deel vd mensen geen goed werk of ook maar zicht daarop heeft; daarmee 
samenhangend geen eerlijke kans heeft op een degelijk leven. En de problemen zullen 
toenemen wanneer de stad zoveel ruimte aan geld blijft geven. 
  
 

Vrijheid in kansen: dat is heel moeilijk .Dat wordt te veel aan de betrokkenen 
overgelaten. Diversiteit is prachtig. Maar ik zie niet genoeg verbinding in die diversiteit.  
Waar het wel lukt is bij de OBA-ondanks al onze verschillen is de collegialiteit op de 
werkplek heel groot. 
  
 

Sorry, ik heb het te druk om  zoveel vragen te beantwoorden. Is dit de straf die ik krijg 
omdat ik me onlangs als lid heb aangemeld? 
  
 

Als je niet meer mee kunt dan rollen deze waarden ook over je heen. 
  
 

Zekerheid: er is nog steeds 'uitbuiting', inherent aan het kapitalistisch systeem; maar dit 
systeem, waarvan de sociaal-democratie zijn scherpe randen heeft weggeslepen, biedt 
nog steeds de meeste welvaart voor iedereen. Vrijheid in kansen: op papier zeker, er is 
onderwijs, gezondheidszorg enz. voor iedereen, op papier kun je zijn wie je bent, kun je 
je ontwikkelen. Helaas is de werkelijkheid op straat weerbarstig: homo's worden 
uitgescholden of uit hun huis gejaagd, vrouwen worden geïntimideerd. Ik heb zelf geen 
ervaring mee (heb het van de media). Op mijn werk gaat het heel goed (lesbische en 
Bosnische leidinggevenden, Surinaamse directeuren, homosexuele artsen. Als 
leidinggevende van Hongaarse komaf, en ook nog PvdA-lid, voel ik mij zeer ook 
gerespecteerd. En dat allemaal in een macho-werkplek: een gevangenis). Goed werk: 
niet al het werk is uitdagend.Toch is werk in wasserijen en fabrieken, in magazijnen en in 
transport heel belangrijk. Ik heb het idee dat er nog steeds te weinig 'gewoon' werk is 
voor mensen met een lage opleiding waardoor jongeren en lager opgeleiden aan hun lot 
worden overgelaten, en daardoor radicaliseren (of IS of PVV). Werk is de belangrijkste 
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motor voor integratie en zelfrespect. De PvdA zal in Amsterdam zulke condities moeten 
creëren dat er nieuwe (schone) bedrijven vestigen. Of in de bouw. Verbinding: De 
samenleving polariseert: zij tegen wij, 'elite' tegen ons, arm tegen rijk.  Ik ben nog 
steeds trots op dat de PvdA in Amsterdam altijd vermenging van functies en arm en rijk 
in buurten nastreefde waardoor er in Amsterdam zich nauwelijks gettovorming heeft 
ontwikkeld. Dit vind ik voor Amsterdam heel belangrijk; stad voor iedereen, naast elkaar. 
Maar het erodeert, vooral in de binnenstad. Maar de belangrijkste verbinding is samen 
aan het werk (bedrijfseconomisch) in een fabriek, met collega' die elkaar ook 
aanspreken. Ik ben verantwoordelijk voor de productie in een gevangenis. De 
gedetineerden komen heel graag werken, hunkeren erkenning. 
  
 

Leven in vrijheid: ik heb altijd geleerd dat er vrijheid is in gebondenheid. De ene zijn 
vrijheid mag geen kwelling zijn voir een ander. Het gezegde wat gij niet wilt wat u 
geschiedt doe dat ook een ander niet. 
  
 

Er is nog veel te doen: de afstand tussen autochtoon en allochtoon én  arm en rijk én 
hoog en laag opgeleid is nog niet overbrugd. 
  
 

Geen reactie, te hoogdravend, niet practisch. 
  
 

meer goede betaalde banen 
  
 

Ik heb het idee dat het over het algemeen wel redelijk gaat met bovenstaande waarden 
in de stad. Maar het kan altijd nog beter, vooral wanneer de waarden kernwaarden zijn, 
en de identiteit van de PvdA vormen. 
  
 

Slechte situatie wat betreft kansen op woonruimte en in mindere mate werk. Kloof 
tussen verschillende groepen in welvaart en cultuurparticipatie 
  
 

- van een buurvrouw weet ik dat haar baan op de tocht staat door opkoop Chinees 
concern van haar verzekeringsbedrijf - nogmaals hier in het appartementen gebouw 
betaat er optimale kans op leven in vrijheid door welvarende afkomst, opleiding en voor 
3/4 hetero en blank te zijn. Voor 1/10 wonen hier mensen uit Italië en Griekenland, ook 
dus met migratie achtergrond omdat het daar niet gaat. - zie hierboven - tussen de 
mensen van 21 appartementen nauwelijks verbinding ook van weg bovenstaande 
opmerkingen 
  
 

Zekerheid en verbinding: nu we al een tijdje niet zo solidair meer met elkaar zijn, gaat 
de 'gewone' Amsterdammer ook niet meer zo lief met de omgeving om. 
  
 

ik heb er geen goede kijk op 
  
 

Ieder historisch besef is verdwenen. En als je daarover begint, kijken mensen je dwazig 
aan.... 
  
 

Met het verkeer en luchtvervuiling. 
  
 

Het blijft nodig om deze idealen aktief te bevorderen, met name bestrijding van 
werkloosheid en nep-zzp-schap. 
  
 

De waarde Goed Werk heeft het meest te verduren volgens mij. Globalisering, 
digitalisering, robotisering, geven grote veranderingen die niet altijd tot meer en 
zekerder werk leiden. Hoe gaan we hiermee om? Voor iets leren dat een paar jaar later 
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obsolete kennis en vaardigheden oplevert waardoor je je baan weer verliest, is niet 
uitnodigend. Wie bekommert zich om de velen die het niet kunnen bijbenen? Hoe blijf je 
in gesprek met de uitvallers?Hoe voorkom je radicalisering van de losers? Is de 
'participatiemaatschappij' een voldoende antwoord hierop? 
  
 

Amsterdam biedt veel mensen gelukkig kansen. Voor mij is de verdere invulling van het 
thema verbinding en verheffing verreweg het belangrijkst. Immateriële onderwerpen als 
beter onderwijs, meer aandacht voor het beleven van natuur, ' langzamer leven' in dit 
digitale tijdperk is essentieel, maar het is heel moeilijk om dit op een goede manier op de 
politieke agenda te krijgen. Wel zou je er, je politieke vertegenwoordigers meer op 
moeten screenen, zij moeten voorbeeldgedrag leveren etc. Een enorme extra impuls voor 
/in het vrijwilligerswerk is een goede invalshoek. Ruimhartig middelen beschikbaar 
stellen voor materiële faciliteiten ( gebeurt ook al hoor!!) is belangrijk. Maar uitbouwen. 
Maar wat voor mij vooral belangrijk is: welke perspectief durven we als sociaal 
democraten te schetsen voor de lange(re) termijn. We verdienen allemaal een zinvol 
leven, dat is niet altijd betaald werk, liefst wel zoveel mogelijk, maar moet ook met 
onbetaald werk etc. maatschappelijk ingevuld en gewaardeerd worden, Wel invulling van 
plichten en verantwoordelijkheden, en wat minder redeneren vanuit (individuele) 
rechten. Als de sociaal democraten de ' consumptie- en groei agenda' blijven vervolgen ( 
en deze wordt primair door rechts, door neo-liberaal aangejaagd, dus laten we ons vooral 
niet te schuldig voelen), dan zullen we als sociaal democratie irrelevante factor worden 
en zullen ' verlichte geesten' uit het bedrijfsleven, zelf, noodgedwongen met nieuwe 
oplossingen komen. Kortom: er valt wel iets te winnen, mits we durven...... 
  
 

In z'n algemeenheid staat het er niet goed voor m.b.t. deze waarden. Werk en inkomen 
lijken niet voldoende aandacht te krijgen, waardoor verbinding en vrijheid van kansen 
steeds meer afnemen. 
  
 

Zekerheid heeft niemand in deze onzekere tijden vol snelle veranderingen. En vrijheid 
van kansen is een loos begrip. En kansen en goed werk zijn niet voor iedereen 
gelijkwaardig aanwezig. En verbinding in deze tijd vol digitale boodschappen is een mooi 
begrip waar het vaak bij blijft.  Mooie woorden, maar mooie daden is de vraag. 
  
 

Zekerheid: geldt voor een bepaalde groep, maar zeker niet voor iedereen. Er is erg veel 
armoede in de stad. Vrijheid: de vrijheid om jezelf te zijn wordt door de stad wel 
gefaciliteerd, maar beperkt door de mensen zelf en hun omgeving/afkomst/cultuur. Daar 
hebben wij ook weinig over in de brengen, behalve b.v. een verbod op het dragen van 
een boerka of niqab. Wel kunnen wij eisen dat wij de beslissing van de ander 
respecteren. Daar valt nog een hoop in te verbeteren. Goed werk: is relatief. Wat hier 
gezegd wordt is leuk, maar niet realistisch. Brood op de plank is voor veel mensen de 
drijfveer. Als het ook nog leuk is en ontwikkelingskansen biedt, heb je geluk. Verbinding: 
we kunnen nog meer doen aan communitybuilding en het tegengaan van segregatie. De 
gezamenlijke waarden benadrukken en faciliteren dat die ook nageleefd en uitgedragen 
kunnen worden. Dat houdt b.v. in niet nog meer buurthuizen e.d. sluiten, maar juist in 
iedere wijk centra openen, activiteiten organiseren die voor iedereen interessant zijn en 
daarmee mensen samen brengen. 
  
 

Slecht staat het er voor, ik ben inmiddels al drie jaar werkzoekend en iedereen weet wel 
een smoes te verzinnen om mij af te wijzen. Ook Amsterdam is niet gereed voor de 
Participatiewet, als de gemeenschap verwacht dat ... dan mag je individueel iets terug 
verwachten. Het is als liefde, het dient te komen van beide kanten, de oude onbekende 
participatie in de samenleving is weg gesaneerd. 
  
 

Te veel mensen in Amsterdam leven in sociale en/of financiële onZEKERHEID De 
VRIJHEID is teveel weggelegd voor degenen ie het zich kunnen veroorloven, teveel 
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Amsterdammers kunnen onvoldoende meedoen aan deze vrijheden. Arme mensen uit 
deze groepen, kunnen zich niet (door scholing, werk of ruimte binnen hun gemeenschap) 
ontworstelen aan hun eigen achtergrond of vooroordelen. GOED WERK (ook 
vrijwilligerswerk) is onontbeerlijk voor je eigenwaarde, economische onafhankelijkheid, 
waardering van anderen en je status als (mede) mens. VERBINDING is het sleutelwoord, 
zeker voor een Social(istic)e partij, maar dan moeten er geen 2e rangs burgers worden 
geschapen, door ongelijke kansen in onze maatschappij. Je maakt pas duidelijk dat je de 
kracht van iedereen in de samenleving serieus neemt, als je ook zorgt voor gelijke 
kansen en basisomstandigheden voor iedereen. 
  
 

het gaat goed, het is een uitdaging mensen uit de bijstand te krijgen.  Wel moeten 
illegale hotels en air B&B keihard worden aangepakt. Dat bevoordeelt een kleine groep.  
En er moet controle komen op betalen belasting verhuur, want er is een nieuwe 
schaduweconomie ontstaan 
  
 

Er is een behoorlijke kloof tussen jong en oud (50plus). 
  
 

=== 
  
 

Zekerheid is een onzinnige belofte. Niemand geeft je zekerheid in dit leven. Omgaan en 
voorbereid zijn op onzekere tijden moeten we leren. Vrijheid in kansen? Het leven is niet 
eerlijk. Wie heeft dat bedacht? Kansen moet je leren nemen. Je afkomst, cultuur of je 
seksuele geaardheid bepaal je niet zelf. Zo ben je geboren. Jou vrijheid eindigt waar die 
van de ander ophoud te bestaan. Niet de meeste stemmen gelden. Blij worden van je 
werk? Werk gaat af van je vrije tijd. Werk is nodig en geeft misschien voldoening. Als je 
er blij van wordt is het een hobby. Verbinding. Wie bedenkt dit soort zinnen? Wat moet 
je ermee? Leven doen we met elkaar. Ja dag. Hoe was je dag schat? Ik heb vandaag 
weer blij aan het algemeen belang gewerkt vanuit de kracht van de diversiteit. Allemaal 
interessantdoenerij. Waarden die me niets zeggen waarmee je alle kanten op kan. 
  
 

Mensen met een niet-nederlands klinkende achternaam hebben minder kansen op de 
arbeidsmarkt!ik vind solidariteit onvoldoende (en steeds minder) terug in boven 
genoemde waarden! Rijken zouden meer moeten bijdragen op allerlei terrein tbv de 
minder bedeelden! 
  
 

Als ik kijk naar mezelf, mijn kinderen, de mensen waarmee ik omga dan zie ik dat het de 
met de waarden ihr wel goed gesteld is. Met de Verbinding, daarzo nog veel verbeterd 
kunnen worden, maar dat ligt ook aan de mensen zelf, hoezeer zij zich bij de stad en 
anderen betrokken voelen, in deze tijd van individualisering en geringe politieke 
betrokkenheid. Ik heb niet de oplossing maar het zou beter kunnen. Ook vind ik steeds 
effectievere armoedebestrijding  en eventuele financiële offers hiervoor door mensen die 
een hoog inkomen hebben belangrijk 
  
 

Niet beter dan in het land 
  
 

Ik denk dat dat aardig goed gaat in Amsterdam en in mijn leven. 
  
 

Er ontstaat ten onrechte de perceptie dat er een 2 klassen maatschappij ontstaat, er is 
altijd een onderscheid in klassen geweest en zal er m.i. ook altijd blijven. Het wij tegen 
zij discours dat zo ontstaat is kunstmatig en kost energie die niet kan worden aangewend 
voor het oplossen van echte problemen. Het idee van ongelijkheid en oneerlijke verdeling 
van middelen verdeeld ten onrechte de maatschappij. 
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Eerder al gesteld: het centrum wordt grotendeels een elitaire buurt voor de happy few, 
gecombineerd met een grote groep tijdelijke bewoners (toeristen). Kortom; die buurt 
verandert. Gelden bovenstaande waarden ook voor deze (tijdelijke) inwoners van de 
stad? Daar wordt ook beleid gemaakt. De hierboven beschreven waarden herken ik veel 
meer in mijn stadsdeel (Noord). Wat zegt dat? 
  
 

Verbinding staat steeds meer onder druk vanwege PVV en DENK. 
  
 

Die zijn niet erg zichtbaar in mijn Amsterdam.......helaas We kunnen redelijk goed met 
elkaar overweg  (ondanks alle verhalen over de 'mislukte'multiculturele samenleving) 
  
 

Eigenlijk zijn al deze waarde in gevaar. Wellicht met uitzondering van de waarde Goed 
werk die nog het beste overeind blijft. Ikzelf mag niet klagen over mijn werk, en ik zie 
ook om mij heen dat talentvolle energieke mensen gemakkelijker werk vinden dan een 
jaar geleden. 
  
 

in mijn buurt...prima en is veel sociale cohesie 
  
 

Ik zou andere waarden kiezen. Zie hieronder. Ik zie bovenstaande waarden weinig. 
Waarden moeten wederkerig onderschreven en in gedrag zichtbaar zijn. Zowel bij de 
overheid als de burger. Het een kan niet zonder het ander. Samen kan alleen als beiden 
inspanningen leveren. 
  
 

je zult je best moeten doen en veel in jezelf investeren om de gestelde waarden ingevuld 
te krijgen 
  
 

Aan verbinding valt veel te verbeteren. Veel mensen leven langs elkaar heen. 
  
 

de eerste 3 goed. verbinding lijkt steeds meer af te kalven. ieder voor zich. slechte 
invloed door vooral expats. bijv. op de stoep fietsen. vuilnis bij de bak neer zetten etc 
  
 

Voor de meeste senioren(arbeiders van weleer) zeer slecht. Werk krijgen na een ontslag 
voor 45+ is bijna onmogelijk.Heb je een achternaam, die NIETNEDERLANDS overkomt 
heb je al een probleem! Het valt op, dat de jeugd direct zijn plaats afstaat als er een oud 
persoon het OV inkomt. 
  
 

Weet ik niet. 
  
 

Meesten leven in zekerheid doordat Nederland goed vangnet heeft (Bijstand), 
voedselbanken, maar wel jammer dat we die natuurlijk toch moeten hebben. Vrijheid in 
kansen zijn er wel, maar denk dat het nog steeds niet voor iedereen zo is en dat geldt 
ook voor goed werk. Verbinding is er zeker wel ondanks de diversiteit van mensen in 
Amsterdam. 
  
 

Er is een toenemend gebrek aan zekerheid en vrijheid van kansen. Het toelaten van de 
scooters binnen de ring is daar slechts één voorbeeld van.  De PvdA heeft toegestaan dat 
scooterrijders de vrijheid en zekerheid van fietsers, voetgangers, kinderen, bejaarden en 
invaliden op zeer grove wijze aantasten. Ik vind dat niet sociaal van de PvdA. Zo gaat het 
ook met veel andere zaken, de PvdA is te liberaal geworden: het  VVD recht van de 
sterkste  geldt nu ook in de PvdA. 
  
 

Het huurbeleid van de laatste jaren heeft in hoge mate bijgedragen aan  zorgen over een 
degelijk leven dat tegen een stootje kan. De rek is er uit. De verdeeldheid tussen 
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huurders en eigenaren in gemengde complexen neemt toe .  Veel banen bieden geen 
kansen voor ontwikkeling, geen loon waar je van kunt rond komen in Amsterdam, geen 
zekerheid (tijdelijke contracten), vragen ook beschikbaarheid buiten de werktijden en 
door  wisselende roosters geen ruimte voor andere dingen naast het werk . 
  
 

ZEKERHEID; Maar natuurlijk. VRIJHEID IN KANSEN; Ook vanzelfsprekend. Kom ik nog op 
terug! Bij verbinding. GOED WERK en Scholing;. Wel afhankelijk van de ontwikkeling in 
de economie. Soms is het goed in economisch slecht weer. De marktwerking even uit het 
oog te verliezen en van geleide economie te spreken. VERBINDING; 'De kracht van 
diversiteit'. Helaas is dit afhankelijk van inlevingsvermogen van anderen. Ik behoor tot 
de ongelovige en kom daar ook vooruit. Ik hoef niet op de brandtafel zoals in de 
middeleeuwen. Maar wordt wel ontweken. Mijn huisarts die zijn patiënten altijd 
allerhartelijks begroet op het spreekuur werd een handdruk geweigerd vanuit 
geloofsovertuiging. Wat te doen bij een noodzakelijke operatie? 
  
 

niet zo zeer Amsterdam. er is te weinig serieuze moedige aandacht voor de tiranie van 
de financiele markt en banken. daardoor te weinig zekerheid en gelijke kansen voor 
iedereen. werk is ook te veel op maximalisering van winst gebaseerd, niet op recht op 
werk voor iedereen. verbinding blijkt te weinig daar PVV bijv zoveel stemmers krijgt. we 
doen net of die mensen uit hun nek kletsen, maar ze willen wel iets zeggen over hun 
angst en onvrede, dat kun je niet af doen met 'feiten' dat het niet klopt. 
  
 

Ik denk dat het goed gaat met alle vrijheid en redelijk goed met werk. Ik zou wel meer 
verbinding willen zien. Ik mis netwerken en sociale verbindingsplekken. 
  
 

Een zekere erosie, denk ik toch, omdat ik geloof dat we wel eens vergeten dat vrijheid en 
voldoende inkomen niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Ik word erg somber over de 
scherpte en hardheid waarmee mensen tegenover elkaar staan. Zie bijv. wat Sylvana 
Simons allemaal te verduren krijgt. 
  
 

Bij goed werk hoort zeker ook dat het weer normaal wordt om na een jaarcontract 
waarin je goed beoordeeld wordt, een vaste aanstelling te krijgen, zoals het in mijn tijd 
was. De Flexwet van Asscher werkt averechts, ik weet dat van een hoop mensen uit mijn 
eigen omgeving, bijna iedereen vliegt er na max 23 maanden uit. De reden waarom ik 
niet op Lodewijk ga stemmen. Je moet het voor werkgevers aantrekkelijk maken om 
mensen in vaste dienst te nemen, je hebt ze nodig. Nu worden ze afgeschrikt, heel 
slecht. 
  
 

Van die laatste snap ik echt geen donder. Met de rest gaat het volgens mij best aardig. 
  
 

Sommige mensen kunnen niet met alleen 1 baan rondkomen om in Amsterdam te 
(blijven) wonen. Soms hebben gezinnen 3 (deeltijd) banen om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Werk is goed, maar het moet ook werk zijn wat bestaanszekerheid biedt. 
  
 

Daar sta ik helemaal achter . 
  
 

In mijn leven en omgeving gaat het goed, maar Ik leef in een bevoorrechte positie. Het 
gaat in delen van de stad niet goed/minder goed. Ik moet het hebben van de media en 
over de toongeving van de media ben Ik niet altijd tevreden. 
  
 

ik ben het niet helemaal eens met zekerheid op 1; te economisch geduid; ja, zekerheid in 
de zin dat je niet bang hoeft te zijn, maar je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid om 
je te wapenen tegen een financiele crisis; als je je kunt ontwikkelen en er goed werk is, 
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dan heb je de overheid nog maar minimaal nosdig. ik zie de overheid vooral in het 
scheppen van randvoorwaarden, waardoor mensen veel zelf kunnen. 
  
 

Zekerheid: kan aan de onderkant beter Vrijheid: uitstekend, maar altijd alert op blijven 
Goed werk: studenten verdringen lager opgeleiden Verbinding: big problem 
  
 

Op zich gaat het met zekerheid redelijk. Alhoewel mensen die moeite hebben met de 
huidige maatschappij met zijn vele keuzes wat meer hulp kunnen gebruiken. Vrijheid 
gaat ook goed, ik heb persoonlijk geen waarnemingen die op iets anders wijzen. Goed 
werk kan ik niet beoordelen. En qua verbinding leven we in onze buitenwijk iets te veel 
langs elkaar. 
  
 

Redelijk goed maar verkeer zelf in goede omstandigheden. Voor velen in de stad is er 
nog steeds sprake van ongelijkheid. 
  
 

Kan beter. Meer solidariteit op alle gebieden zou Amsterdam nog mooier maken 
  
 

zekerheid kan niemand geven ook de overheid niet, maar er zou wat gedaan moeten 
worden aan de tijdelijk contacten, de concurrentie tussen werknemers. Als werknemers 
uit andere EU landen hier komen werk,komen ze niet in loondienst,  maar worden het 
zzpers die weer die dan zelfs goedkoper werken dan onze zzpers. Daar moeten we echt 
wat aan doen. Het tegen gaan van zwart werken. 
  
 

Grenzen vervagen. Dat is jammer. Persoonlijk verhard het pantser, 
  
 

Verbinding staat onder druk. 
  
 

Vervinding is volgens mij het woord waar heel hard aan gewerkt moet worden. Niet meer 
laten regeren door onderbuikgevoelens, maar wat aardiger voor elkaar zijn. pak 
discriminatie aan en leg uit waarom je dingen doet. 
  
 

Zekerheid Is er voor niemand meer nu de wereld in handen is van het grootkapitaal en 
de neo facsisten. Helaas wordt dat niet beter door op de PVV of Nieuwe wegen te 
stemmen. Want de wereld wordt dan verdeeld in echte Nederlanders en verraders. Als er 
naar de onderbuik wordt geluisterd moet je niet verbaasd zijn als er drek op straat komt. 
Kans op uitbuiting neemt toe. Namelijk het belangrijkste mensenrecht is het recht op 
eigendom en al het andere is daaraan ondergeschikt. Afscheid van de 
verlichtingsgedachte Vrijheid  De liberalen hebben aan de verlichtingsgedachte de 
volgende interpretatie gegeven.  Vrijheid.............. om zo veel te mogen verdienen als je 
wilt Gelijkheid ..........dat iedereen dat zou moeten willen Broederschap....dat je je juiste 
vrienden moet kiezen  Goed Werk Werken wordt steeds meer een invuloefening. Dat 
betekent dat je vervangbaar bent en vakkennis irrrelevant, net zoals mensen denken dat 
ze door te googlen weten welke ziekte ze hebben en de dokter overbodig is. De huidige 
elite is niet meer nodig huhh we hebben immers Kim Kardashian  al. 
  
 

erg abstract en erg algemeen ook; veel containerbegrippen: wat is 'degelijk' leven; zijn 
er geen grenzen aan vrijheid? en de mensen die niet (meer) werken dan? 'diversiteit'? in 
welke zin?  nu erg toegesneden op jonge mensen en materiële zaken - beetje neo-
liberaal m.i. de VVD zou dat allemaal ook kunnen voorstaan 
  
 

Ook hier noem ik weer het probleem van de bejaarde, wat doet de stad om die 
zekerheid, leven in vrijheid (dus niet afhankelijk van de hulp van anderen als dat door 
optimalisering van de woonsituatie niet nodig zou zijn). En dat in een goede sociale 
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setting (= Verbinding). Wat werk betreft, dat zal voor de gepensioneerde voornamelijk 
de mogelijkheid van vrijwilligerswerk zijn, als zij of hij dat graag wil. 
  
 

geen menig 
  
 

vrijheid in kansen niet echt, zeker wat betreft homoseksualiteit nog steeds niet 
  
 

Treurig. Waar het niet goed gaat moet inmiddels duidelijk bij u zijn. Inhoudelijk heeft de 
PvdA te veel concessies  gedaan. Bovendien is onze partij (zowel in de stad als het land) 
in de media veel te zwak vertegenwoordigd. Maar in de eerste plaats is toch het afstand 
nemen van idealen van onze partij schuldig aan de teloorgang 
  
 

Zekerheid wordt al lastig omdat niet voor iedereen wonen nog vanzelfsprekend is in 
Amsterdam. 
  
 

Dat is niet in een paar zinnen samen te vatten 
  
 

Redelijk tot goed. 
  
 

er is teveel discriminatie, waardoor er geen sprake is van gelijke kansen. 
  
 

Helemaal mee eens. Gaat goed en ik klaag niet 
  
 

amsterdam verdient een pluim voor het omgaan met afgekeurden en noodgedwongen 
werkzoekenden 
  
 

Met de verbinding zit het in A'dam over het algemeen wel snor, goed werk heb ik geen 
kijk op, vrijheid is er wel maar blijft oppassen, financiële onzekerheid en sociale 
achterstand zijn voor veel mensen niet afgenomen..... 
  
 

Het Van Waarde project is van groot belang. We moeten niet vergeten dat we in 
Nederland en bijzonder in Amsterdam op dit gebied al veel bereikt hebben. Dat moeten 
we uitdragen als een identiteit. Zo zijn we, dat zijn onze waarden, als je er bij wilt horen 
graag. Zie je dit niet zitten oriënteer je dan op een andere woonplaats. 
  
 

Met vrijheid in kansen gaat het in Amsterdam relatief nog goed, al zijn er zorgpunten. Op 
alle andere punten is er een negatieve trend. Bestaanszekerheid en goed werk is er 
alleen voor een deel van de hoger opgeleiden, en ook bij hen moet je je afvragen of de 
werkdruk vaak niet te hoog is. Verbinding staat onder druk omdat het maatschappelijk 
middenveld verbrokkelt of zich veel te incidenteel laat mobiliseren. 
  
 

De waarden zijn prima maar of het elke Amsterdammer dit ten dele valt of profijt heeft 
valt erg te betwijfelen. 
  
 

Wat werk betreft in gemeente dienst, positieve actie is terug bij af. De 
gemeentesecretaris heeft de top van de gemeente WIT gemaakt, en vacatures worden 
opgevuld door managers die buiten Amsterdam wonen terwijl er voldoende kandidaten in 
de stad wonen. 
  
 

Voor iedereen is een mooi streven. Maar die zekerheid is er lang niet voor iedereen. Met 
alleen een bijstanduitkering en een paar kinderen is het moeilijk. De vrijheid om je te 
ontwikkelen is er, gegeven een redelijke materiële bestaanszekerheid. Ik zie voldoende 
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werkgelegenheid in de stad. Die moet benut worden. De diversiteit is er meer dan 
genoeg. Eerder wat teveel dan te weinig. Veel economische gelukszoekers die vervolgens 
slecht blijken te aarden en slecht blijken te integreren zijn mij een ergernis. 
  
 

Er zal meer gedaan moeten worden aan vrijheid in kansen en verbinding. 
  
 

Het hangt er van af waar je woont. Teveel verschillende waarden en normen in wijken. 
We moeten aandacht  blijven houden .investeren in mensen en wijken op basis van onze 
normen en waarden.het kan ..en het is nodig 
  
 

Het is de vraag of de PvdA deze kan waarmaken. Het hangt ook van de instelling van de 
persoon af. Partnership. Zekerheid is rechtszekerheid en rechtstaat. Dat kunnen we 
bieden; niet een degelijk leven.  Vrijheid in kansen zegt niet veel. Meer een slogan. Ik 
zou zeggen: vrijheid en gemeenschapszin. Om kunnen gaan met wederzijdse 
afhankelijkheid en ondersteuning. Debat.  Goed werk: ook een ambitieuze belofte. Ik 
denk meer aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en werken met oog op mens, 
groei en milieu. Dat ondersteunen we als PvdA.  Verbinding is goed maar gekoppeld aan 
dialoog en betrokkenheid. 'Niet uitgaan van verdeeldheid' is een negatieve zin. Houd het 
kort: verschillen en de uniekheid van elk mens maakt de samenleving uitdagend en 
spannend. 
  
 

Ik heb al eerder genoemd de exponentiele huurverhogingen en de gestegen zorgkosten. 
Die moeten op een of andere manier (volledig) gecompenseerd worden anders kan jullie 
paragraaf over ZEKERHEID zo de prullenbak in. Mensen belanden uiteindelijk in een 
armoede val. Van mijn pensioen inkomen wordt nu ook elk jaar wat 'afgeknabbeld'. Op 
een bepaald moment is de rek eruit. Stel je zit echt op de armoede grens. Dan gaat je 
huur bv met 20 euro per jaar omhoog en de zorg met 10 euro. Totaal 30 euro. Via de 
toeslagen krijg je dan een derde ongeveer is 10 euro vergoed en blijf je alsnog zitten met 
een reeele verhoging van 20 euro. En dat jaar in jaar uit. Logisch dat we zoveel 
voedselbanken hebben. Mensen trekken het gewoonweg niet meer.. Ik weet dat dit 
natuurlijk nationaal beleid is en dat Amsterdam dit niet kan oplossen. Dat moet dan maar 
geregeld worden in het verkiezingsplan van de pvda. 
  
 

De bestaanszekerheid heeft door de crisis en de internationale ontwikkelingen 
(populisme, terrorisme, Brexit, etc.) een knauw gekregen. Veel voorzieningen zijn of 
worden afgebroken. Voor veel mensen is het vechten om te overleven. De samenleving is 
daardoor harder en meedogenlozer geworden. Helaas is er weinig uitzicht op verbetering, 
eerder op verslechtering van deze situatie. De linkse politiek heeft er geen goed 
antwoord op 
  
 

Ik denk dat zekerheid en vrijheid ernstig onder druk staan. Enerzijds door 
fundamentalisme en onverdraagzaamheid en anderzijds door het eerder genoemde 
oprukken van het neoliberalisme dat niet voor vrijheid, maar voor onzekerheid voor 
velen zorgt. Daarmee staat dan ook de verbinding onder druk. 
  
 

De kansen zijn op alle manieren aanwezig, maar in de praktijk loopt het nog al eens mis. 
Vooral ouderenzorg voor alleenstaanden vormt een probleem. Ouderen zijn steeds meer 
alleenstaand en dan wordt het voor iemand die niet vlug uit de voeten kan, steeds 
moeilijker zelfstandig te wonen. 
  
 

* Van wat ik ervan kan zien, gaat het redelijk goed met zekerheid. We hebben relatief 
weinig daklozen en zorgen redelijk goed voor hen. Ook de allerarmsten in Amsterdam 
hebben een uitkering en een sociale huurwoningen. Wel is het voor hen de afgelopen 
jaren financieel moeilijker geworden, denk ik.  * Deze is er meer dan in de meeste 
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andere plekken ter wereld, maar het kan beter. Dit ligt met name aan de 
opleiding(skansen) van allochtonen. Amsterdam moet er op in zitten dat ons onderwijs 
meer een vertegenwoordiging is van onze samenleving.  * Goed.  * Iets minder. Volgens 
mij leven we meer in bubbels dan vroeger en komen we niet meer zo vaak met andere 
achtergronden in contact. 
  
 

Voor mijn gevoel staat het er met deze waarden goed voor in Amsterdam. Zoals ik al in 
mijn eerdere antwoorden liet doorschemeren vind ik dat er nog een sterke sociale-
culturele cohesie heerst in de stad en dat er (ondanks of dankzij?) de diversiteit in de 
stad, er nog wel een gevoel van verbondenheid is. Op dit moment is er in Amsterdam 
nog plek voor iedereen, hoewel de positie van economisch lagere klassen wel beschermd 
moet worden. 
  
 

Zekerheid - over het algemeen gaat het goed, maar kwetsbare doelgroepen worden pas 
gezien, als zij een `lobby`hebben. Zet ze actief op de agenda!  Vrijheid in kansen - in 
het onderwijs valt er nog veel te halen, ook bij inclusie! Goed werk - tja, het is 
aanbodafhankelijk. Voor mij als mantelzorger voor mijn kinderen is er nauwelijks 
geschikt werk, en dan heb ik het alleen over de werktijden, niet eens over het 
werkniveau. Tijd voor mijzelf en (voldoende) tijd voor andere dingen die ook belangrijk 
zijn in het leven heb ik niet. Onvoldoende ondersteuning en begrip bij zorg en onderwijs. 
Verbinding - ik denk dat veel mensen diversiteit als eng en bedreigend ervaren, omdat zij 
`anders zijn` (in de breedste zin van het woord) niet uit de nabijheid kennen. Hier mag 
wat stimulans in komen. 
  
 

Verbinding in termen van gemeenschapszin gaat niet goed. We ontmoeten elkaar niet 
meer. Voor mij en teveel mensen geldt...werk onzeker/kwijt, twee jaar ww en dan 
bijstand tot pensioenleeftijd. Goede zorg onzeker tot ver onder de maat. Kortom, aan het 
eind wordt je afgedankt. Helaas is PvdA hiervoor mee verantwoordelijk! Het verklaart 
onze peilingen. 
  
 

Amsterdam moet het gezag laten gelden bij die enkelingen die het verpesten voor een 
grote groep. 
  

 

14	-	Welke	waarde	zou	jij	willen	toevoegen	voor	het	sociaal-democratisch	verhaal	in	
onze	stad?	
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Duurzaamheid. Ik ben altijd een PvdA-er geweest die naar GroenLinks toe hangt (en daar 
ook op stemt als de Haagse PvdA-ers het in mijn ogen verbruid hebben). Ik vind 
duurzaamheid belangrijk, en ik denk dat Amsterdam ook hier echt een voortrekkersrol bij 
kan spelen. Juist in Amsterdam wipt het nu al van de initiatieven op het gebied van 
duurzame energie, circulaire economie etc. etc. Dat geeft de stad weer nieuwe impulsen 
en nieuwe energie, en leidt vaak ook meteen tot verbetering van de kwaliteit van de 
leefomgeving (bijvoorbeeld door groene daken en muren - die leiden meteen tot betere 
luchtkwaliteit, een prettiger aanzicht van de omgeving, maar ook tot betere isolatie). 
Bovendien trekt al die duurzame bedrijvigheid weer talentvolle jonge mensen van elders 
aan die ook mee willen doen. De stad zou nog beter haar best moeten doen om dat te 
faciliteren en daar ruimte voor te bieden. De energiecooperatie waar ik lid van ben 
(Amsterdam Energie) heeft net een jaar soebatten met de gemeente achter de rug om 
zonnepanelen te mogen leggen op metrostation Reigersbos. Al die tijd is opgegaan aan 
gezanik over vergunningen, terwijl dus al lang duidelijk was dat iedereen (inclusief de 
gemeente) wilde dat ze er zouden komen. Zo is de gemeente dus ongewild een sta-in-
de-weg voor dit soort initiatieven. De dienstverlening op dit vlak kan echt veel beter, en 
de gemeente kan zelf ook meer doen om een hub voor duurzaamheid te worden. Hier 
liggen voor Amsterdam bovendien ook economische kansen in de toekomst. 
  
 

Redeneer en handel ecologisch en sociaal democratisch, ecologie is de basis voor de 
economie. De echte identiteit van  Nederland is het natuurlijke landschap waarin de 
burger in ecologisch evenwicht leeft met die natuur.  De bevolkingsdruk in de wereld 
vraagt om het goed regelen van een bevolkingspolitiek en gezinsplanning in  een 
ecologisch evenwicht. 
  
 

Saamhorigheid 
  
 

Geen 
  
 

Initiatief: mensen nemen ook de verantwoordelijk om aan hun zekerheid, kansen, goed 
werk en verbinding te werken. 
  
 

Duurzaamheid. Waar is de ambitie op dit gebied? Amsterdam moet al veel eerder dan 
2050 van het gasnet af. En moet flink investeren in andere duurzame infrastructuur 
(smartgrids, zonnepanelen) zodat we snel volledig zelfvoorzienend kunnen zijn qua 
energie. 
  
 

Respect Wij respecteren de regels en maken geen misbruik van sociale voorzieningen. 
Hiermee respecteren wij elkaar en het sociale vangnet om de stad voor mensen uit alle 
lagen van de bevolking bewoonbaar te laten zijn. 
  
 

Het gaat niet om het verhaal maar om de daden. Zorg dat de burgers door de 
ambtenaren serieus genomen worden. Ik kan bijna niet lopen door versleten benen en 
ondanks dat werd mijn aanvraag voor een Invalide parkeerkaart afgewezen. Ondanks 
rapporten van onafhankelijke huisarts, specialist en fysiotherapeut. En dan zegt de 
gemeente dat een GGD arts onafhankelijk is. Natuurlijk niet. Is in dienst van de 
gemeente. 
  
 

Waarden van tolerantie en verdraagzaamheid. 
  
 

Verantwoordelijkheid nemen en geven. 
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Onderwijs en kinderen laten opgroeien in vrijheid, mis ik. Dat is randvoorwaardelijk voor 
de andere waarden. 
  
 

Amsterdam fossiel vrij 2030 
  
 

Solidariteit 
  
 

Aandacht voor diversiteit door de hele stad heen 
  
 

Zeggenschap. Mensen moeten de ruimte krijgen om de regie te nemen over hun eigen 
omgeving. En dan niet alleen de netwerken met een groot cultureel of sociaal kapitaal. 
Dit vergt een totale omwenteling bij de overheid. 
  
 

meer aandacht voor de jongeren - 12 tot 18 jarigen - 
  
 

afwijzen van het Marktdenken! o.a. door Wouter Bos en minister Ploumen is de Partij van 
de Arbeid een marktdenken partij geworden. 
  
 

geen 
  
 

Integriteit verzekeren, belangenverstrengeling tegengaan, wethouders en ambtenaren 
die elkaar pandjes toespelen zwaar straffen. Schandpaal op dedam herinvoeren. 
  
 

Liefde voor elkaar en aardig doen kost weinig moeite en je krijgt er veel voor terug. Leer 
mensen zichzelf ontwikkelen en geef ze daar verantwoordelijkheid voor 
  
 

Toekomst gerichte groei 
  
 

Een overkoepelende namelijk dat de essentie van samenleven ligt opgesloten in het 
woord samen. Dat betekent open staan voor anderen, voor de problemen en de belangen 
van anderen, en samen proberen er het beste van te maken. Niets meer, maar ook niets 
minder. 
  
 

duurzaam. we moeten de duurzame kant op. Laat Amsterdam HET voorbeeld in 
nederland worden 
  
 

Leefbaarheid en duurzaamheid 
  
 

Niet zo zeer een extra waarde als wel de 'verheffing' om die waarden uit te dragen en 
verder te ontwikkelen. 
  
 

Recht op rust. 
  
 

Emancipatie en verheffing zijn voor mij sociaaldemocratische kernwaarden. 
  
 

solidariteit! 
  
 

Eigen energie bedrijf evt samen met de provincie Eigen woning bouw bedrijf. De 
voedselbank overbodig maken onderhoud openbare ruimte in eigen beheer erfpacht 
stelsel weer invoeren afschaffen camera's. Meer vertrouwen aan de inwoners geven  
Politie ongewapend op straat, De politie is je beste kameraad. 
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weet niet 
  
 

In de beperking toont zich de meester. Houd het bij deze vier. 
  
 

Rechtvaardigheid Erkenning 
  
 

voor mij is solidariteit het grote grondbeginsel van de sociaal democratie. Ik wil terug 
naar het : 'hun strijd is onze strijd'! Mijn ouders waren blank, ik ben een man, 
heteroseksueel, hoogopgeleid en verdien (meer dan) redelijk, maar ik vind dat ik ( en wij 
allemaal) in woord en daad, financieel en emotioneel etc. moeten strijden voor hen 
waarvan de ouders ze geen voorsprong gaven, voor vrouwen, mensen met een andere 
seksualiteit, mensen die minder verdienen enzovoorts. 
  
 

de groene omgeving en het culturele aanbod in de stad 
  
 

Geen 
  
 

Localiteit. Internationale solidariteit is cultureel vernis, wat door de overheid worden 
afgedwongen.  Denk zelf dat wij niet al te grote groepen kunnen incorpereren en dat je 
dat ook als uitgangspunt van je handelen moet nemen.  Hou het klein dus en zorg dat 
mensen grip op hun omgeving houden. 
  
 

>Bij rechten horen plichten >Je bent zelf zoveel mogelijk medeverantwoordelijk voor de 
kwaliteit van je werk en wonen zonder dat een collectief vangnet zal ontbreken 
  
 

De as cultuur en integratie zijn onderdeel die apart moeten worden benoemd 
  
 

cultuur!!!!!! 
  
 

Vertrouwen in elkaar 
  
 

Vrijheid voor allen betekent automatisch rekening houden met anderen en niet blind je 
eigen behoeften nastreven en uitleven. Anders wordt het een dictatuur van de sterksten 
en wordt de samenleving voor de anderen onleefbaar. 
  
 

De laatste waarde (Max Weber) voor de sociaal democratie is 'solidariteit' onderlinge 
solidariteit op lokaal niveau gaat daarbij samen met internationale solidariteit en 
solidariteit met toekomstige generaties. (Zo staat het trouwens niet in onze 'van 
Waarden' documenten) 
  
 

Resultaat. Ik denk dat veel mensen niks opschieten met een mooi verhaal met 
managementtaal als 'verbinding' en 'kracht van diversiteit'; ze willen een kortere 
wachtlijst op de woningmarkt en een gemeente die zichtbaar dingen verandert. Een PvdA 
die buurtzorg versterkt. Een partij die de drukte verlicht op het centrum, woningen bouwt 
en genoeg fietsenstallingen bouwt. 
  
 

Betaalbare  huren , wildgroei  in touristen verhuur ,aan banden leggen .Goede zorg voor 
iedereen, rekening houden met elkaar, b.v grote festivals met veel geluid overlast 
verbieden. 
  
 

Graag meer aandacht voor respect en solidariteit. 
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Besef van de onzekere internationale ontwikkelingen. Alles gaat niet in een rechte lijn 
vooruit (of achteruit), maar wordt nog meer dan anders door factoren beïnvloed waar we 
weinig vat op hebben. Een aanslag betekent minder toeristen. Spanningen aan de randen 
van Europa kunnen ertoe leiden dat de dienstplicht toch weer moet worden ingevoerd: 
wat dan met de goedbedoelde maar freewheelende hipster-economie die nu floreert? 
Enzovoort. 
  
 

Kwaliteit. Op alle gebieden: onderwijs, wonen, voorzieningen, openbare ruimte. Een 
maatschappij niet enkel gericht op het geldelijk gewin en het eigen ik. 
  
 

Meedoen met en in de samenleving. Met zijn allen. Vrijheid en verantwoordelijkheid. 
  
 

rechtvaardigheid? 
  
 

solidariteit, vooral met oorlogsslachtoffers 
  
 

De trots op je afkomst en wie je bent, de vrijheid die je geniet in onze mooie stad, wat 
jouw een trotse Amsterdammer maakt met twee of meerdere culturen die gezien moeten 
worden als rijkdom voor onze Amsterdamse samenleving. Naast Nederlandse taal 280 
andere talen, naast hotspot en spruitjes 180 andere keukens en 180 verbindingen met 
180 landen. Diversiteit is kwaliteit! 
  
 

Dat iedere inwoner van onze stad zich veilig en geborgen weet in zijn eigen huis, eigen 
straat, eigen wijk. Dat die het gevoel heeft dat ook hij of zij er toe doet. 
  
 

De waarde van verheffing moet absoluut toegevoegd worden aan ons verhaal van de 
stad.  Het is mooi dat het goed gaat met de stad in economische opzichten, maar 
iedereen zou daar van moeten profiteren. Het is onze taak er zorg voor te dragen dat 
iedereen mee kan liften op de groei van de stad. Daar moeten we ons hard voor (blijven) 
maken. 
  
 

Sociaal-democratisch klink zo moeilijk voor een grote groep Amsterdammers laten we 
gewoon een lekkere linkse partij blijven 
  
 

Eerlijk delen  Zowel eerlijk delen m.b.t. de overvloed (b.v geld) als de schaarste ( b.v de 
huizen) 
  
 

- vergroening / schone lucht / gezondheid - tolerantie - goede zorg (toevoegen aan 
'Zekerheid') 
  
 

Ontwikkeling van mensen. 
  
 

niet van toepassing 
  
 

Respectvol gedrag in de openbare ruimte. 
  
 

vrijheid van angst misschien, ik ben bang voor het jargon van 'sterker en socialer' zie de 
onzekerheid van de afgelopen jaren. nu vooral ook voor de managers taal over zorg 
  
 

Eigen verantwoordelijkheid nemen, dag mensen uit om iets van hun leven te maken en 
de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn en ondersteun geen slachtoffergedrag. 
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x 
  
 

Gewoon aardig zijn voor elkaar 
  
 

Ik vind het heel goede waarden. Ik weet niet zo snel iets anders te bedenken. Solidariteit 
bv valt onder verbinding. 
  
 

De waarden zijn wel erg liberaal, D66-achtig geformuleerd. Zoveel vrijheid. De 
meerderheid van de potentiële PvdA-kiezers hebben stimulans, duwen in de rug en soms 
zelfs dwang nodig, b.v bij de leerplicht, opvoeding, gezond leven.  Wij moeten 
programma's durven ontwerpen die aanspreken, concreet en effectief zijn. 
  
 

Compassie en liefde voor de stad en elkaar. 
  
 

Ik zou een verdere invulling van het begrip verbinding willen zien. Vanuit de gemeente 
wordt weinig gedaan aan het leggen van verbindingen. Ik hoorde dat een buurthuis was 
gekraakt en daarna gesloten. Maar wat vroeger wel opbouwwerk werd genoemd zou in 
een modernere vorm kunnen helpen om de mensen bij elkaar te brengen. Daarvoor zou 
geld beschikbaar moeten komen, het sluiten van die voorzieningen is slecht. Er is veel 
eenzaamheid, mensen komen dan de deur niet uit want alles kost geld. Wie dat niet 
heeft is de klos. 
  
 

Voldoende plezier in vrijwilligerswerk en bezigheden na je pensioen, samen met anderen. 
  
 

Delen. Er kan nog veel meer en beter georganiseerd worden mbt circulaire economie. 
Goed idee dat supermarkten verplicht moeten doneren aan de voedselbank. Voedselafval 
hoeft niet voor te komen. Dito concept van kringloop uitbreiden, doorgeven ipv zwerfvuil 
buiten zetten zou gefaciliteerd kunnen worden. 
  
 

Creativiteit, ondernemerschap, innovatie 
  
 

let op je buren! 
  
 

Recht op wonen en recht op werk, Maar ja, dat is al verpatst. 
  
 

Dat we het Amsterdamse karakter van de stad moeten bewaren: tolerant en recht voor 
zijn raap. 
  
 

Zorgzaamheid: de overheid moet zorgen voor de zwakkeren, die een handje nodig 
hebben en dat niet overlaten aan bedrijven. Dat gaat over inburgering, maar ook over 
reïntegratie (arbeid) en de zorg. Nationaliseren dus. 
  
 

Nvt 
  
 

Na het verbannen van de termen  allochtoon en autochtoon zou Ik graag zien dat (in 
mijn vakgebied) de termen  witte en zwarte scholen direct verdwijnen. In een sociaal 
democratische stad spreken we van ' scholen'. 
  
 

Ik ben niet zo van zo'n lijste waarden, maar iets wat ik mis is denk ik toch wel iets als 
Strijd tegen het fascisme ofzo. De pvv, afd, le pen, en trumpianen, winnen steeds meer 
terrein. Zoals Simon Schama zegt er is geen enkel bewijs dat Trump uiteindelijk wel mee 
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zou vallen...er breken donkere tijden aan. Ik denk dat we vooral niet naief moeten zijn. 
Het wordt al een hele toer om Amsterdam en Europa uit de handen vandie engerds te 
houden, en een gematigde conservatieve koers te varen. De tijden dat den Uyl premier 
was en van Thijn burgermeester liggen ver achter ons en zullen niet snel weer terug 
keren. Het zou mij echt serieus niet verbazen als we alles op alles moeten zetten om niet 
terug te glijden naar de jaren dertig. Dus ja misschien toch Verbinding met cda ers, 
d66ers en zelfs nette vvders in een STRIJD DER BESCHAVING OF zo iets. 
  
 

- 
  
 

6- op de schaal van 1 tm 10 
  
 

RESPECT EN TOLERANTIE, verdraagzaamheid en hoffelijkheid. Geen discriminatie. 
EERLIJKHEID EN RECHTVAARDIGHEID. 
  
 

Ik zou de schaal van de democratie weer willen verkleinen. Inmiddels misschien zelfs 
weer naar de zestien stadsdelen. Maar ja... 
  
 

Bezinning en herkennen van de noodzaak goed en duurzaam werk opnieuw te definiëren 
om alternatieven te bieden op het wegvallen van veel soorten werk vaak laag betaald als 
gevolg van voortgaande technische ontwikkeling bij automatisering en digitalisering. Ook 
het grote onderscheid in hoogte van beloning van werksoorten verkleinen of geheel 
slechten. Iedereen heeft recht op goed betaald werk om  bestaanszekerheid voor zichzelf 
en gezin te kunnen garanderen 
  
 

De zekerheid dat je in de stad kunt blijven wonen! Niet uitgekocht worden uit je sociale 
huurwoning terwijl je dat eigenlijk niet wilt, bijvoorbeeld. 
  
 

SOCIAAL EN ECONOMISCH CREATIEF, INNOVATIEF EN OPEN 
  
 

Eerlijkheid. 
  
 

De zorg voor elkaar. We zijn verplicht om mensen die het minder hebben te helpen. 
  
 

veiligheid? 
  
 

Solidariteit (via bijvoorbeeld belastingen) 
  
 

Duidelijkheid 
  
 

toegang cultuur 
  
 

Leefbaarheid & Veiligheid: Een goede stad is een leefbare stad en een veilige stad. 
Leefbaar in de zin van een schoon milieu, bereikbaarheid, goede openbare ruimte en het 
gevoel dat de buurt jouw buurt is . Veiligheid omdat het essentieel is dat iedere 
Amsterdammer zich veilig voelt in zijn/haar stad. Tolerantie komt niet altijd vanzelf, dus 
moet je als stad je burgers beschermen en voor ze waken, zodat ze ongeacht hun kleur, 
geaardheid of godsdienst overal in de stad veilig zijn. Daarnaast is in een wereld met 
terrorisme veiligheid ook om die reden van groot belang. Angst maakt mensen onzeker 
en onzeker maakt mensen boos en boos maakt mensen onredelijk en onredelijk maakt 
mensen intolerant en gevoelig voor populisme. 
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Cultuur!!! 
  
 

zie boven. 
  
 

minder consumentisme.Inzetten op verheffing 
  
 

Actief burgerschap. Sociale stages voor leerlingen.  Geef vluchtelingen en asielzoekers de 
kans Nederlands te leren en (vrijwilligers)werk te doen. 
  
 

Niets 
  
 

Gelijkheid, progressie en vooruitstrevendheid 
  
 

verdraagzame verscheidenheid: dat is wat Amsterdam een mooie stad maakt, dat er 
juist andetre mensen en andere leefstijlen zijn, dwars door elkaar en dat je elkaar 
daarvoor de ruimte geeft en met elkaar die ruimte handhaaft en vergroot. 
  
 

De waardering en ontzag voor onze planeet. Het besef dat we de aarde aan het 
vernietigen zijn, uitputten. 
  
 

Assertiviteit van de gemeenschap en zeggenschap voor de burger. Laat de stad sociaal 
en democratisch zijn. 
  
 

Solidariteit 
  
 

ontplooiingsmogelijkheden 
  
 

Respect voor iedereen  tonen. 
  
 

Voldoende = genoeg. 
  
 

Goede zorg voor iedereen. 
  
 

Veiligheid. De stad moet veilig zijn en blijven voor kwetsbare groepen: kinderen, 
ouderen, minderheden, zieken en zwakken. Zowel qua wonen, werken ,voorzieningen, 
openbare ruimte, verkeer etc. 
  
 

Evenwicht; in koop-huur, in toerist-bewoner; in rijk/arm; 
  
 

Balans op alle terreinen! 
  
 

Zwarte mensen extra onderwijskansen geven. 
  
 

Wat is er mis met solidariteit!!! 
  
 

Goed luisteren naar elkaar en belangentegenstellingen  zien te overbruggen. Toevoeging 
waarde : je best doen voor medemensen en/of zaken 
  
 

Prettige leefomgeving. 
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solidariteit vooral mbt huurbeleid minder draagkrachtigen, dat in de peiling blijven 
houden. 
  
 

Verbinding 
  
 

Een goede plek om te wonen, betaalbaar, beschikbaar, in een verbonden locatie. Deze 
waarde is te zien als een samengaan van zekerheid en vrijheid van kansen met een 
vleugje verbinden. In de kontext van Amsterdam is het belangrijk dit als een eigen 
'waarde' te benoemen. 
  
 

een gemeenschap is er niet alleen voor jou, onze gemeenschap kan alleen zo mooi 
blijven als allen bijdragen, ik ken best wat mensen die veel verwachten en weinig 
verantwoordelijkheid nemen. dat vind ik soms moeilijk. 
  
 

Delen, en vertrouwen. 
  
 

EIGEN-waarde. Geef meer ruimte aan initiatieven van onderop, laat dingen ontstaan. 
  
 

Wat os dat nou voor een stomme abstracte vraag 
  
 

Een realistische benadering van deze waarden. Echt zwakkeren moeten gesteund en 
ontzien worden. Maar de stapeling van uitkering en toeslagen maakt ook dat velen die 
kunnen werken daar van afzien. Iedereen kent ze in zijn omgeving. Maar zij hollen de 
solidariteit uit 
  
 

Veiligheid en medemenselijkheid 
  
 

Voorkoming van en goede psychische zorg bij arbeidsstress. De verbinding tussen de 
midden- en arbeidersklasse en, migranten, vluchtelingen en gemarginaliseerden 
versterken. 
  
 

de menselijke, het gaat om mensen en niet om cijfers, protocollen en repressie 
  
 

Goed en veilig wonen 
  
 

Bed, Bad, Brood, voor de minder bedeelde. 
  
 

Meer solidariteit 
  
 

De waarde 'veiligheid' zit deels al in de andere waarden. Toch misschien apart 
benoemen? Je veilig voelen op je werk (niet zomaar op straat gezet kunnen worden), 
veilig zijn in je huis en op straat, enzovoort. Ik vind het bijvoorbeeld te gek voor woorden 
dat een bende straatjongens (of hoe je ze ook moet benoemen) als langer dan een half 
jaar een buurt in Noord kan terroriseren. 
  
 

Geen. Om die genoemde waarden te bereiken valt er nog genoeg te doen 
  
 

Solidariteit 
  
 

Rekening houden met elkaar ... 
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Niets aan toe te voegen. 
  
 

-belang van vertegenwoordigende dfemocratie en kleinschalig bestuur (stadsdorp4n en 
deelraden) 
  
 

Respect. Accepterend dat een ander ook bestaat en niet agressief onder de voet gelopen 
wordt. Dus toleranter. 
  
 

Duurzaam. 
  
 

Verheffing en handhaving 
  
 

Steun in groei! Zelfstandigheid! 
  
 

Gezelligheid 
  
 

betere bescherming  sociale huurwoningen. Bestand bij en op peil houden. 
  
 

Toegankelijkheid; iedereen moet kunnen komen waar hij wil, zonder obstakels (fysiek of 
sociaal) 
  
 

De inkomensverschillen  zijn echt wel toegenomen. De gelijke kansen herken ik niet 
meer terug. Je kansen hangen af van wie je kent, je netwerk. De netwerken zijn zeer 
vershillend in deze stad! 
  
 

Gewoon weer linkser worden.Eventueel samenwerken met andere linkse partijen. 
  
 

Kritischer zijn op lobbyisten van het vastgoedcircuit. Kritisch zijn op de machtige 
mannetjes in de grote bedrijven! Deze krijgen te vaak hun zin. Dat gaat altijd ten koste 
van de burger. Dit gaat ten koste van ons historisch erfgoed, ons industrieel erfgoed, ons 
varend erfgoed. Alleen maar voor die fucking hotels en fucking vastgoedjongens met hun 
mooie praatjes. Stelletje opportunisten. En onze bestuurscommissies - onze ogen en 
oren van de stad - en de gemeenteraad laten hun oren hangen naar deze praatjes en 
zakkenvullerij. Ik snap niet zo goed waarom iedereen daar met open ogen instinkt. 
  
 

Het hebben van een doel in het leven: doel geeft identiteit en stevigheid; vanuit die 
stevigheid kunnen mensen zich zekerder voelen, dat tegenslagen ook aankunnen. 
Identiteit, doel en stevigheid in je eigen karakter ontwikkelen is voor mij erg belangrijk, 
en ook voor de stabiliteit van alle mensen en dus ook de elasticiteit van de samenleving: 
stabiele mensen zijn veerkrachtig en samen staan zij sterk op de lange termijn. 
  
 

Toch iets met gezag, ontzag voor elkaar. En respect. Zodat het niet gek is dat iemand 
jou aanspreekt, op een prettige manier natuurlijk, of het nou de buurman is of de 
buurtregiseur. 
  
 

Verheffing 
  
 

Solidariteit met de minderbedeelden. Maar ook trots op wat er in het sociaal-
democratisch verleden bereikt is. En tenslotte, zorg om ons milieu. 
  
 

Meer integratie van binnen ring en buiten ring bewoners. 
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Diversiteit op alle niveaus. Dat wil zeggen: variatie in woningaanbod voor alle lagen van 
de bevolking, scholenaanbod (ook goede scholen in de Bijlmer, bijvoorbeeld, en niet 
alleen in Zuid), maar ook: winkelaanbod en banenaanbod. 
  
 

Goed werk is geen waarde maar een voorwaarde om idealen te kunne realiseren. ik denk 
dat in deze tijd waarin kernwaarden onder druk staan en nationalisme lonkt voor velen, 
dat vooral investeringen in zekerheid belangrijk zijn. Daarvan zijn een betaalbare 
woning, werk voor jezelf en je kinderen, en toegankelijke basisvoorzieningen zoals 
onderwijs belangrijke pijlers. 
  
 

solidariteit 
  
 

Zie antwoord 13 en ja de tweede kamer werkt in den Haag maar dat moest mij ook even 
van het hart 
  
 

Diversiteit in de breedste zin: van sociale lagen tot anderen. Koester onze 
kosmopolitische cultuur, bewaak op alle terreinen het brede aanbod. En doe dat vanuit 
de kleinschalige stad. 
  
 

Elkaar respecteren en vrijlaten in doen en denken.Willem van Toorn-Amsterdams 
auteur!- schreef: 'Jouw vrijheid houdt op waar die van een ander begint'-denk daar goed 
over na.Geweldig motto. Plus Voltaire: 'Meneer, ik veracht uw meningen maar ik zal er 
voor strijden dat u ze kunt uiten'. 
  
 

versterking van de zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid 
  
 

Niet nieuw maar verbonden in solidariteit, samen en niet al gauw ieder voor zich 
  
 

Wij hebben elkaar hard nodig: hoger opgeleiden hebben lager opgeleiden nodig en 
andersom. Grijze muizen hebben kunstenaars nodig en andersom.  Amsterdam moet een 
plek zijn waar je kunt zijn wie je bent, maar ook de ander deze vrijheid gunnen.  En 
samen aan het werk, niemand aan de kant. 
  
 

Iedereen moet (binnen zijn/haar vermogen) een steentje bijdragen aan de samenleving. 
De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. 
  
 

Verdraagzaamheid! Alle mensen zijn vrij, maar onze vrijheid houdt op waar die van een 
ander begint. 
  
 

Tevredenheid! We hebben het heel erg goed. Daar zouden we anderen wat meer van 
moeten gunnen. Het gemopper ben ik zat. 
  
 

Waar staat de waarde duurzaamheid en schone omgeving met zuivere lucht. 
  
 

een stad waar iedereen welkom is 
  
 

Eh.... 
  
 

Nog meer accent op verbinding dmv participatie in vele opzichten 
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door ook partijen/verenigingen als GroenLinks, SP, Partij vr de Dieren, Milieudefensie, 
'Ons geld', Mama Cash, persoonlijke initiatieven kleine ngo's te steunen in woord en geld. 
  
 

Goed en betaalbaar kunnen wonen voor elke Amsterdammer. 
  
 

Wibaut, Sajet, Den Uijl, Polak, Van Thijn en Patijn. Als huidige kaderleden drie zinnen 
over deze personen zouden kunnen zeggen, zijn we een hele stap verder.... 
  
 

Geen mening 
  
 

De verplichting om bij te dragen aan de maatschappij. 
  
 

We moeten hopen, dat de kritische en soms ook licht anarchistische kwaliteiten in 
Amsterdam een goede toekomst blijven houden. Als het even kan, ook in een aantal 
situaties met een positief-kritische inslag, met als 'toon' problemen kunnen/moeten 
opgelost worden, ook al duurt het wel eens even.... 
  
 

Participatie. Iedereen moet het gevoel hebben mee te kunnen doen in onze samenleving. 
Dat is de belangrijkste remedie voor zingeving en betekenisgeving! 
  
 

Is er in deze stad wel een sociaaldemocratisch verhaal? De PvdA zit niet eens in het 
bestuur van de stad.   Het klinkt allemaal wat pessimistisch maar je moet het in het 
leven vooral van je familie en vrienden hebben en niet van je idealen. 
  
 

Oog voor natuur en milieu. Amsterdam is vervuild. Het schoonhouden van de stad moet 
de norm zijn, niet de afwijking. Het groen moet de norm zijn, niet de sta-in-de-weg voor 
projectontwikkelaars e.d. Zorg voor elkaar: sociale controle in de positieve zin van het 
woord. Ken je buren, ken je gemeenschap. Zorg voor ouderen, zieken, moeders met 
kleine kinderen, mensen met psychiatrische problemen, enz. Werk aan sociale cohesie. 
  
 

Oude koek dat al lang verstoft is en niet van deze tijd, het 'samen Amsterdammer' zijn 
  
 

Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap, ter aanvulling van Heldhaftig, Vastberaden en 
Barmhartig lijkt mij een mooie Sociaal Democratische (Socialistische) opdracht. 
  
 

integer, dat moet zowel de overheid zijn, als de burger 
  
 

Wij hebben een trotse geschiedenis, dit mag vertrouwen voor de toekomst geven. 
  
 

=== 
  
 

De waarde om te mogen mislukken. De waarde om het ook niet te weten. De waarde om 
ongelukkig, lelijk, mislukt of stom te zijn. De waarde om werkeloos, arm of in de war te 
zijn. 
  
 

Opvang en solidariteit tav daklozen, vluchtelingen enz 
  
 

Ik zou graag mee mogelijkheden willen voor illegalen, uitgeprocedeerde en asielzoekers. 
Die blijven in de stad en gaan niet weg. 
  
 

Cultuur voor iedereen toegabkelijk. Musea een dag in de week gratis. 
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Wellicht meer banen scheppen?Ook voor de laagopgeleiden. 
  
 

Eerlijk delen, en niet betuttelen ! 
  
 

Sterker inzetten op de eigen bijdrage en gevraagde instelling. Als de grote meerderheid 
uitgaat van een eigen positieve bijdrage en bijbehorende waarden (ook al ben je 
werkloos - wat kun je in al die uren nog doen?) gaat de maatschappij erop vooruit. Daar 
ben ik van overtuigd. En dan moet je daar wel beleid op maken. Niets voor niets. 
  
 

Solidariteit 
  
 

Blijven praten en luisteren naar mekaar 
  
 

Schoonheid en kunst bereikbaar maken voor alle inwoners door bijvoorbeeld musea 
toegankelijker te maken en kunstwerken te plaatsen op openbare gebieden. Een mooie 
creatieve stad voor iedereen! 
  
 

Tolerantie en duurzaamheid, buurtbetrokkenheid 
  
 

Verantwoordelijkheid, zelfstandig, tolerant naar andere meningen, maar wel als 
instrumentair om tot een betere samenleving te komen, niet als recht van individuen. 
Geen gelul over talentontplooiing en rechtop individuele ontwikkeling. Trots en 
verantwoordelijk willen zijn op onze stad waar heel veel kan en waar we het erg goed 
hebben in vergelijking met de wereld. Maar ook zorgen dat homo's weer kunnen leven 
zoals jaren geleden...streng straffen van haatzaaiers en anderen. 
  
 

het geformuleerde is nu al moeilijk genoeg deze te bereiken. meer is overbodig. 
  
 

Tolerantie 
  
 

Lagere huren voor de middenstand. Lagere huren en meer sociale huur woningen. 
Leegstaande kantoorpanden inrichten voor bewoning of sociale werkplaatsen. 
  
 

Gelijkwaardigheid 
  
 

Leven en laten leven en in elk opzicht in vrijheid kunnen leven. 
  
 

Wacht niet tot het kalf verdronken is maar grijp proactief in. 
  
 

Gezonde leefomgeving voor iedereen, waarin de broodnodige rust gevonden kan worden 
(nodig om de hectiek van de stad en werkdruk te kunnen verwerken)  en waarin de 
belangrijk effecten van groen en natuur op welbevinden en gezondheid voor iedereen 
beschikbaar zijn.  Goed bereikbare parken, groene buitenruimtes/gebieden, natuur 
/recreatiegebieden, volkstuinen etc. die  ecologisch onderhouden worden waardoor 
biodiversiteit toeneemt. Naast verbeteren luchtkwaliteit en gevolgen klimaatverandering 
  
 

vrijheid, concurrentiekracht, frisse lucht, asfalt fietspaden 
  
 

Democratie begint bij de kleins mogelijk eenheid de mens ( de medemens ). In de 
politieke besluitvorming moet deze op zijn waarde beoordeelt worden en niet alleen zich 
uiten in het tellen van stemmen. In elk geval moet hij zijn stem kunnen laten horen en 
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naar hem worden geluisterd. Met andere woorden de politieke besluitvorming staat veel 
te ver van de burger laat zich niet leiden door de belangen van burgers. 
  
 

solidariteit als onze stut en gelijkheidstreven 
  
 

Alle diversiteit met elkaar in aanraking brengen. Voor elk mens moet er een beschikbaar 
netwerk zijn. 
  
 

Niet nodig. Staat er allemaal in. Voor mij telt het meest, de vrijheid om te kiezen voor 
het leven dat je wilt leven (en de bestaanszekerheid die ervoor zorgt dat dat ook kan). 
  
 

Wonen Iedereen die hier geboren en getogen is, moet op termijn gehuisvest kunnen 
worden in de eigen stad op een voor die persoon haalbaar huur of koopbedrag. 
  
 

Veiligheid. 
  
 

De vrijheid om te kunnen wonen waar men wil, voor een betaalbare prijs. 
  
 

Geen woorden maar kracht. Dan ook veel meer voor staan. Te veel geheuld met rechts. 
En soms zelf veel te open. We moeten de vluchtelingen opvangen. Maar ook veel meer 
doen aan ontwikkeling door industrie in Afrika, Buitenland. En vluchtelingen tijdelijk 
opvangen.We kunnen de wereld niet op onze nek nemen. Maar wel opvangen, zoals dat 
hoort. Veel teveel toelaten aan mensensmokkel , de meer welgestelde vluchtelingen die 
hun kans grijpen. Zij moete terug, ook na vijf jaar hun eigen land en cultuur opbouwen. 
  
 

Die omschrijf ik als rekening houden met anderen, niet Ik, Ik, Ik, maar samen. 
  
 

ontwikkeling; zit wel in vrijheid in kansen, maar zou ik expliciteren. 
  
 

Weerbaar maken, deel van (zelfver)zekerheid. 
  
 

De mogelijkheid om van het leven te genieten, ook als er fysieke beperkingen zijn. 
  
 

.......... 
  
 

Eerlijkheid en veiligheid 
  
 

Gelijkheid en opheffen van/voor alle Amsterdammers 
  
 

Verheffing in het algemeen. 
  
 

Waar leggen wij de grens van toelaatbaar? Respect voor het alternatieve, dat even 
belangrijk is. 
  
 

Solidariteit 
  
 

kloof arm en rijk 
  
 

Een waardige revolutie........... 
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verdraagzaamheid en rekening houden met omgeving en elkaar 
  
 

Gemeenschapszin, waar iedereen aan mee moet werken. M.i. toch net iets meer dan wat 
er bij 'Verbinding' wordt beschreven. 
  
 

slecht doen niets voor senioren de melk koetjes 
  
 

meer mogelijkheid tot werk 
  
 

Toe maar. Ik wil niets toevoegen maar gewoon retour onze oorspronkelijke 
doelstellingen. 
  
 

Goed onderwijs en een goede oude dag. Ook dat zijn zaken die steeds belangrijker 
worden in de huidige sameneleving. 
  
 

Betaalbaar wonen. 
  
 

duurzaam, we moeten bij alles wat we doen rekening houden met onze toekomst. Veel 
activiteiten richten zich op het hier en nu en houden daar te weinig rekening mee. 
  
 

Fietsenprobleem oplossen, tramhaltes niet opheffen 
  
 

tolerantie en solidariteit...... 
  
 

Burgerschap. We houden samen de waarden en kwaliteiten van onze samenleving 
overeind. Dit vergt de betrokkenheid van veel inwoners. 
  
 

Bovengenoemde vier vind ik mooi genoeg. 
  
 

Vrijheid wordt begrenst door Respect. Respect voor elkaar is een even belangrijke 
waarde als de andere waarden. 
  
 

wethouder P&O worden in 2018. 
  
 

Respect voor ouderen. Amsterdam wil een Age-Friendly-City worden. Hopelijk een series 
plan en geen gril. 
  
 

Solidariteit met de 'zwakkeren' in de samenleving. 'Eerlijk delen'. 
  
 

.mensen als mens benaderen en niet als bevolkingsgroep. 
  
 

partnership, fatsoen en solidariteit en het aloude verheffing en zelf-verwerkelijking. Ik 
denk dat de eigen verantwoordelijkheid en zelf-waardering een impuls kunnen krijgen. Er 
is nu teveel geklaag en afhankelijkheid en veront-waardiging. Kennelijk spreekt de 
samenleving de waarden van mensen niet meer aan.  Het zou interessant zijn na te gaan 
welke 5 waarden Amsterdammers delen. Wat onze identiteit is en hoe we die willen 
behouden en verdedigen tegen aanvallen en verleiding. Mooi onderzoek voor bureau 
statistiek 
  
 

Echte solidariteit. Misstanden aanpakken (Airnb) die de inkomensongelijkheid doen 
toenemen (steeds minder beschikbare sociale betaalbare huurwoningen) waardoor 
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mensen veel te duur gedwongen moeten wonen.. Bevries bv de huren in Amsterdam 
voor een tijd. Roep een Amsterdams Zorgfonds in het leven waar ieder Amsterdammer 
goedkoop terecht kan. 
  
 

Woonrecht: het recht op een betaalbare woning. 
  
 

Verdraagzaamheid en verbondenheid ofwel solidariteit. 
  
 

Zie 13 
  
 

Duurzaamheid. Laten we als Amsterdam daar zo snel mogelijk werk van maken.  Autovrij 
:D 
  
 

Wellicht een waarde met meer nadruk op milieubewustheid en groen. 
  
 

Bij `Verbinding` zou ik willen toevoegen `Iedereen heeft kwaliteiten en die mogen ook 
gezien worden` 
  
 

Gemeenschapszin. Vrijheid van individuen zal daarvoor plaats moeten maken. 
  
 

De waarde  is in de eerste plaats uitgaan van het positieve jullie spreken over 'wij gaan 
niet uit van verdeeldheid ' zeg direct waar je WEL van uitgaat ' wij gaan uit van de kracht 
van de diversiteit, de bundeling van talenten etc.. 
  

 

15	-	Als	je	een	nadere	toelichting	wilt	geven	op	je	antwoorden,	opmerkingen	hebt	over	
de	stellingen/vragen	of	iets	anders	wilt	meegeven,	dan	kun	je	dat	hieronder	doen.	

 
 

 

Nederland moet wakker worden en accepteren dat heel veel goedwillende allochtone 
wonnen hier ik heb twee kinderen beide studeren universiteit , dus die tijd dat werd 
gekeken naar allochtone als dom of laagopgeleide is voorbij! 
  
 

Neen 
  
 

x 
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ik ben een groot voorganger naar onderzoek naar de groei van het marktdenken in de 
Partij van de Arbeid. en evaluatie van alle leden van het partijkader die binnen de partij 
marktdenken propageren. 
  
 

Nvt 
  
 

De vragen maken op mij een nogal lege indruk. Vissen naar wat er omgaat zonder veel 
richting te geven. Ik denk niet dat je hier veel nuttigs uit haalt. De formulering van de 
waarden is krukkig. 
  
 

kom een keer langs dan kunnen we het er over hebben. Xxxxxxxx om een keer een 
afspraak te maken voor een kop koffie 
  
 

Een stad is een mierenhoop. Dat levert ongeduld en vervuiling op, plus een grotere kans 
op eenzaamheid en een ongelukkig leven (simpelweg door de grotere hoeveelheid 
mensen dan elders). Ondanks de gezelligheid die er voor mij nu is, is er dus ook meer 
waardigheid (schoner, relaxter) en saamhorigheid (elkaar opzoeken en helpen) nodig. 
  
 

neen 
  
 

Ik geloof dat ik redelijk volledig ben geweest. Ik wil mijn grote waardering uitspreken 
voor dit initiatief van het partijbestuur. Een zeurpuntje: misschien had bij het 
aanbrengen van een te bevragen Amsterdammer iets meer sturing moeten 
plaatsdvinden, bijvoorbeeld iemand die het niet noodzakelijkerwijs met de Partij van de 
Arbeid eens is. (OPMERKING/VRAAG) 
  
 

In het algemeen vind ik dat de PvdA een partij moet zijn die meer dan nu een 
toekomstvisie moet uitdragen, Waar willen we naartoe met de diversiteit; welke rol 
speelt innovatie daarin, welke groepen krijgen de rol om de transitie naar een groenere 
maatschappij inhoud en vorm te geven; hoe gaan we om met groepen die buiten de boot 
zullen vallen; gaan voor meer idealisme, mu is alles sterk gericht op pappen en 
nathouden. In een mondiale stad als Amsterdam moet je de ambitie hebben om een 
rolmodel maatschappij neer te zetten. Vrij, innovatief, gericht op de toekomst met 
respect voor verschillende identiteiten die elkaar actief aanspreken op het naleven van de 
kernwaarden van onze democratie. 
  
 

Ik ben werkzaam bij de FNV, indien gewenst kan ik meedenken en verbinding leggen op 
de sociaal economische onderwerpen. Amsterdam besteed veel aan en uit. Daar heb ik 
ideeen over. 
  
 

Ik mis vragen over de economische ontwikkeling van de stad. Moeten we er blij mee zijn 
dat door de Brexit financiële dienstverleners naar de zuidas komen? Wat betekent het 
verdwijnen van banen op middenniveaus voor de ongelijkheid van de stad? Is het zinvol 
in de haven te investeren? Wat wil Amsterdam met de ontwikkeling van Schiphol? Waar 
komen deze vragen wel aan de orde? 
  
 

Laten we in Amsterdam nu eens goed evalueren wat we aan beleid en uitvoering hebben 
en niet steeds weer meewaaien met de verschillende politieke winden. We moeten af van 
de scoringsdrift van de lokale politici en kijken naar wat echt werkt in deze stad. Heb 
legio voorbeelden van hoe goed beleid om zeep werd geholpen. Zonde van de dure 
investeringen. 
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Amsterdam is een prachtige stad met veel uitdagingen. Om al die uitdagingen aan te 
kunnen gaan is de structuur van het openbaar bestuur volstrekt ontoereikend. Ook al 
interpreteer je die structuur nog zo flexibel ('we zoeken daar wel een oplossing voor') is 
de basis achterhaald. Enerzijds reiken de problemen tot ver voorbij de grenzen van 
Amsterdam, anderzijds zijn ze locatie specifiek. Iedere discussie hierover heeft niet tot 
oplossingen geleid. Dit neemt niet weg dat het probleem alleen maar groter is geworden. 
  
 

Goede vragenlijst! 
  
 

Ik vind de vraagstelling  in gewikkeld. 
  
 

jammer dat Monarch opgestapt is, om hem ben ik tijdelijk lid geworden 
  
 

op overheidsgebouwen moeten meer zonnepanelen komen en ook meer windmolens op 
gemeentegrond graag 
  
 

Wij moeten terug naar onze kernwaarden en geloven in onze kiezers en ze het eerlijke 
verhaal blijven vertellen en wil eindigen met de woorden die Floor Wibaut op zijn urn liet 
graveren: ’Er is maar één land: de aarde. Er is maar één volk: de mensheid. Er is maar 
één geloof: de liefde’. 
  
 

Neen 
  
 

Dit is een hele goede manier om input van leden en niet-leden te krijgen. Het zou mooi 
zijn als er meer suggesties gegeven kunnen worden bij de betrokken bewoners van de 
stad zodat er nog meer input verzameld wordt. Dit zorgt ook meteen voor draagvlak bij 
de partij.  Ga vooral door met het sturen van dit soort lijsten. 
  
 

Een kleine sterke partij met echte leden heeft veel meer waarde en toekomst dan een 
partij van meelopers die bij de winnaar willen horen 
  
 

niet van toepassing 
  
 

ik laat het hierbij ik ben wel beschikbaar voor gesprekken met jonge mensen die politiek 
in Amsterdam in willen gaan en die op zoek zijn naar participerende aanpak  grootste 
gevaar is het excellente professionalisme dat partij landelijk uitstraalt. Prima vaklui 
allemaal, maar... 
  
 

niet nodig 
  
 

Ik heb vragen gemist over het sociale klimaat in de stad. Dat is n heel belangrijk 
onderwerp. Amsterdam staat bekend als liberaal sociaal, dat moet verdedigd worden; 
gastvrijheid, inclusiviteit, diversiteit, vriendelijkheid, beleefdheid, solidariteit, 
verbondenheid moeten van bovenaf bevorderd en ten voorbeeld gesteld. Tegen 
goedkoop populisme en egoïsme. Actiever mensen van onderaf betrekken bij 
ontwikkelingen, beslissingen. Tegen technocratie, vage beloften en zoethoudertjes. 
  
 

nee 
  
 

vermoedelijk wordt er ook al eea gedaan/ bedacht aan vernieuwende aanpakken of 
trajecten, waar vindt de burger informatie over vernieuwende ideeen of plannen van de 
gemeente? handig als daar per stadsdeel een website voor zou zijn waar ook input van 
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burgers gevraagd wordt. gebeurd wel bij buurtvernieuwing maar dan het zou handig zijn 
een website te hebben waar alle lopende trajecten/ projecten/ etc opgevoert staan. 
bestaat dat al? 
  
 

nvt 
  
 

Hoe is het mogelijk dat je zo het contact met je leden bent kwijtgeraakt. Of laat ik het 
anders zeggen. Er is alleen nog contact met de leden die hetzelfde willen, de rest haakt 
af. Ik ook. Er wordt toch niet naar je geluisterd. 
  
 

Na de overwinning van Trump kan er nog maar 1 prioriteit zijn: populisten wind uit de 
zeilen nemen, door te nivelleren en te investeren in onderwijs en actief de democratie te 
verdedigen, mensen uit te leggen wat rechtstaat, vrijheden als vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van vergadering en persvrijheid betekenen, evenals het belang 
van de scheiding der machten. Heel basaal allemaal, maar noodzakelijk. 
  
 

Ik ben altijd bereid een toelichting te geven, mijn antwoorden gingen aan het einde 
steeds minder over Amsterdam, maar ik ben niet voor niets net lid geworden van de 
PvdA uit urgentie en die urgentie betrof in eerste instantie niet zo zeer het Amsterdams 
beleid, vandaar.. 
  
 

- 
  
 

misschien hoor ik nog van jullie 
  
 

Eigenlijk zouden we volgens mij blij moeten zijn met onze plaats in de oppositie. 
Enerzijds om van een kruiwagen vol kikkers (die elkaar vliegen afvangen) te worden tot 
een dienstbare broederschap (klinkt eng, hè?) die door goed samenspel alle problemen 
bijna spelenderwijs oplost. Anderzijds omdat onze campagne voor 2018 eigenlijk door de 
coalitie gevoerd wordt. We hoeven slechts de kiezer aan dingen te herinneren, zelf nu 
eens weinig te verantwoorden. 
  
 

Ik ken ook niet de concrete antwoorden of oplossingen om echte verbeteringen te 
bewerkstelligen, maar ik droom wel van behoud van een mooi, veilig en plezierig te 
bewonen Amsterdam. Hier voel ik me fijn 
  
 

Wat is het stemgedrag onder de betalende PvdA leden? Ik heb steeds meer signalen dat 
ONZE eigen leden iets anders stemmen of gewoonweg niet stemmen. Graag dan ook in 
de volgende ledenpanel deze vraag op te nemen. Ik voorzie een mogelijkheid van een 
schokkend inzicht. Is het mogelijk dat in de volgende ledenpanel de vraag meegenomen 
wordt? Wat bent u van plan bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen te gaan 
stemmen? PvdA? D66? GL? DENK? PVV?50-PLUS? 
  
 

Er zijn boeken vol geschreven over allerlei zaken. Beetje aardig zijn en elkaar helpen is 
de grootste stap die we kunnen maken. 
  
 

Ik ben momenteel niet zo geconcentreerd, maar heb toch geprobeerd zo goed en eerlijk 
mogelijk antwoorden te geven. Mijn antwoorden zijn een beetje mager, vind ik zelf...ik 
zou beter geinformeerd moeten/kunnen zijn... komt goed ... 
  
 

nvt 
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geen. 
  
 

nvt 
  
 

Succes. 
  
 

zie het werk van themateam balans in de stad, waaraan ik mijn bijdrage heb geleverd 
  
 

Het gaat om de PvdA Amsterdam, maar over de afgelopen vier jaar ben ik erg 
teleurgesteld in de landelijke PvdA politiek 
  
 

effecten van 1012 erkennen, weer hippe classy coffeeshops toelaten zie voorbeeld hi/lo 
in utrecht! 
  
 

Graag t.z.t. een update over de resultaten van deze enquete. Dank! 
  
 

Ik kan mijn tijd wel beter besteden 
  
 

Het spijt me dat ik geen positievere opmerkingen kon maken; ik heb jaren geprobeerd 
mijn bijdrage te leveren om de stad leefbaar te houden, ik heb de partij altijd verdedigd.  
Dat lukt me niet meer... 
  
 

Ik twijfel of ik nog wel bij de PvdA thuis hoor.  Want de fractievoorzitter mag niet kritisch 
zijn zoals Hr. Monarch want dan word je weg gestuurd. 
  
 

Mijn opmerkingen zijn vast een beetje gekleurd door mijn leeftijd (66 jaar, waarvan 48 
jaar in Amsterdam). Er gaat ook veel goed in de stad, dat blijft hier onbenoemd. We 
hebben bijvoorbeeld een fantastisch verbindende burgemeester. 
  
 

Ik zie toenemende afkeer voor politiek. Er zal ook bij de PvdA op een andere manier 
contact met de kiezer en vooral de jongere kiezer moeten worden gemaakt. En de 
samnewerking tussen jongeren en ouderen bevorderen. Ipv de tegenstellingen 
vergroten. Elkaar sterker maken. 
  
 

Er zijn in de wereld véél belangrijkere dingen aan de hand dan intern partij-gedoe, 
partijleider-verkiezing incluis. De overwinning van Trump en Brexit is een giga KANS voor 
de PvdA: WIJ zijn de partij waar degenen die op Trump  gestemd hebben (en op Wilders 
gáán stemmen) het van moeten hebben. Het is een misvatting te denken dat de mensen 
die het nodig hebben beter zullen worden van populistische leiders als Trump en Wilders. 
Men moet het van de SOCIALISTEN hebben, van de PvdA dus. Waarom lukt het ons niet 
DAT over het voetlicht te brengen?? 
  
 

Niet 
  
 

Onlangs werd de week van de stad georganiseerd! Alle raadsleden zijn uitgenodigd! 
Niemand van de partij gekomen! Ik vond de presentatie van enkele raadsleden op de 
ALV echt gênant! Kan dat niet beter? 
  
 

Kijk kritisch naar de geboden hulp en het effect hiervan. Hulp moet motiveren en 
verantwoordelijkheid moet omhoog. Mensen denken dat de gemeente wel iets doet of 
oplost, maar die zelfde mensen hebben geen contact met de gemeente waardoor ze 
denken dat de gemeente doelbewust niets doet. 
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Het kostte meer tijd dan voorzien! 
  
 

Ik heb een issue met de Oude Houthaven. Daar gaat het niet goed. De portefeuille wordt 
als een hete aardappel doorgeschoven en dat 800 bewoners een petitie hebben getekend 
en dat daar geen rekening mee wordt gehouden is al zeer discutabel, maar dat hierdoor 
zometeen het industrieel en historisch erfgoed verloren gaat is een onvergeeflijke 
blunder. 
  
 

Ik heb dit heel kort gedaan, absoluut kort door de bocht. Maar hopelijk hebben jullie er 
toch wat ana. 
  
 

De PvdA beleeft natuurlijk een langdurige identiteitscrisis, en zal er ook niet meteen 
uitkomen. Ik geloof in een PvdA die meer teruggrijpt op haar socialistische verleden, 
maar ook duidelijke keuzes maakt ten aanzien van nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld de 
klimaatverandering. Ook een PvdA die vasthoudend is en niet teveel met winden 
meewaait. 
  
 

? 
  
 

Nee hoor. Ik klink wel brommerig maar ik houd veel van Amsterdam. Succes ermee. 
  
 

Ik ben niet de enige die van mening is dat niet zozeerde politiek het volk  als wel het volk 
de politiek in de steek heeft gelaten.Misscien moet mijn partij weer eens een potje 
verheffen ? 
  
 

Ik besef dat mijn antwoorden weinig concreet zijn.Maar hopelijk komen ze tegemoet aan 
wel concreet gegeven antwoorden van anderen. Ik prijs me gelukkig sinds mijn geboorte 
in Amsterdam te wonen.Het gaat beter dan we denken, maar er zijn veel scheuren: arm-
rijk;opleidingsverschillen en daaruit voortvloeiende misverstanden; sociaal-culturele 
verschillen door afkomst, etniciteit. 
  
 

ik heb een grote hekel aan dit soort enquetes 
  
 

Goed openbaar bestuur, dat politici en ambtenaren een goed voorbeeld geven: dus geen 
bonussen, geen fraude, e.d. Politiek en bestuur hebben bij (gewone) mensen so wieso 
weinig vertrouwen, en wanneer er incidenten zijn, worden die door (gewone) mensen 
gezien als structureel: de 'elite' doet wat ie wil, over onze rug. 
  
 

PvdA moet met een heldere strategie komen voor schone lucht. Met name uitbannen van 
niet electrische brommers en op termijn auto's. 
  
 

geen 
  
 

Amsterdam moet weer een stad worden waar de PvdA een politieke inbreng heeft, zoals 
het die de afgelopen 70 jaar gehad heeft; niet alleen met een  rode burgemeester (types 
als Job Cohen, Eberhard vd Laan) , maar ook een stevig PvdA-'smoel' in het college en 
de gemeenteraad. 
  
 

?? 
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Vasthouden aan Van Waarde rapport. heb ik al gezegd tijdens congres in Den Bosch waar 
ik een van de vijf tegenstemmers was tegen dit regeerakkoord Achteraf gelijk krijgen is 
niet leuk... 
  
 

nvt 
  
 

Ik woon nog maar een beperkte tijd in Amsterdam en kan dus slechts beperkt antwoord 
geven 
  
 

PvdA weer terug in het CvB! En dan zonder VVD. 
  
 

Alles is gezegd wat ik de moeite waard vond om te zeggen. Dus geen nadere toezegging. 
  
 

Het enige: nadat ik antwoord had gegeven op vraag 1, heb ik het programma op Pauze 
gezet. Toen ik daarna terug kwam in de vragenlijst, was mijn antwoord verdwenen... :-( 
  
 

Als mijn opmerkingen/ antwoorden tot onduidelijkheid leiden kunnen jullie mij altijd 
bellen 
  
 

=== 
  
 

Het gaat best goed in Amsterdam. Niet kappot te krijgen die stad. Maar met de PvdA 
gaat het niet zo goed. Hoe komt dat nou? Als ik me erger aan de luidruchtige bezoekers 
van de binnenstad en ze op hun gedrag aanspreek krijg ik consequent te horen dat ik er 
dan niet moet gaan wonen eikel, als ik er niet tegen kan. Fuck you. Weten ze veel. Voor 
iemand buiten het centrum is de binnenstad er om te winkelen en uit te gaan. Lol te 
trappen, dronken en stoned te worden. Zo heb ik als binnenstad bewoner eigenlijk ook 
geen idee waarom deze mensen altijd zo boos reageren. Iets in deze vragenlijst zegt me 
dat de PvdA dat ook niet meer weet. Terwijl de partij daar het hardste nodig is. 
  
 

Als toelichting bij mijn pleidooi voor een serieuze rol voor de vrijwillige inzet in het 
onderwijs: Ik werk voor de vrijwilligersorganisatie School's cool die risicoleerlingen 
koppelt aan een vrijwillige thuismentor en die vrijwilliger voorts coacht. Zo'n thuismentor 
begeleidt een leerling anderhalf jaar bij hem of haar thuis begeleidt ter versoepeling van 
diens overstap PO-VO. De basisschool meldt het kind bij onze organisatie aan. Met 
vrijwillige kwaliteitsinzet kan op een goedkopere manier gewaarborgd worden dat alle 
leerlingen de aandacht krijgen die zij nodig hebben om een gelukkiger en geslaagder 
burger te worden. 
  
 

op enkele stijlfouten na in de vragen . 
  
 

Te veel macht bij overheidsinstanties. 
  
 

Democratie is een groeiproces waarvan belangrijk is in dit proces 'tegemoet komen aan 
het volk' terwijl de noden van het volk voortdurend veranderen. Democratie betekend 
mensen het gevoel( zekerheid) geven dat ze deel zijn van een samenleving in plaats van 
geïsoleerde individuen. Het is een proces, geen doel op zich. Het is niet mogelijk om te 
zeggen 'dit is democratie' nu hebben we het bereikt! Democratie ligt altijd voor ons. 
Volgens de Nederlandse socioloog Willem Schinkel is politiek verworden tot 
'probleemmanagement'. Politiek maakt geen principiële keuzes, maar lossen problemen 
op. In de praktijk komt het doorgaans neer op het zoeken naar kostenefficiënte 
oplossingen; beleid wordt ingegeven door economische motieven. Van een fundamentele 
discussie over wenselijkheid van de motieven is nauwelijks sprake! Dat die democratie is 
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uitgehold en de mogelijkheid ontbreekt om politieke keuzes te maken die fundamenteel 
ingaan tegen de economische rationaliteit. De economische crisis is er,(was) maar er is 
ook een diepe politieke en institutionele crisis....  een democratisch tekort!! Wij sociaal 
democraten zullen daarvoor een alternatief moeten bieden. Een democratie die zijn 
beleid niet laat afhangen van economisch gewin maar zich laat leiden door de belangen 
van burgers. Een alternatief dat niet 'links' of 'rechts' is maar in het hart van de politiek 
ligt. 
  
 

Ik mis een aantal thema's van de werkgroepen eerder dit jaar, w.o, dat van mezelf: de 
nieuwe arbeidsmarkt en onderwijs. 
  
 

Een hartekreet. Ik ben socialist/humanist en ik heb niks met godsdienst. In tegendeel, ik 
vind dat de grootste ellende voortkomt uit religie en toch moeten we altijd zo veel 
respect hebben voor al die mensen en moeten we in de moskee gaan praten als er weer 
wat mis is met de Marokkanen, onzin. Mij irriteert dat, so wie so mensen die opvallend in 
hun kleding uitdragen wat voor geloof ze hebben, al die vrouwen in die lappen en 
hoofddoeken, duwen mij door de strot, ik ben anders dan jij want ik geloof, maar dat wil 
ik helemaal niet weten. Ik denk dan ook, ja echt een fijne tijd om jouw geloof te 
promoten terwijl in naam van die god van jou de meest goddeloze wreedheden worden 
begaan. Tuurlijk mag het, maar het draagt naar mijn gevoel niet bij aan een wij 
samenleving, ik voel in ieder geval een enorme afstand tot die mensen. Dus geloven 
mag, maar ik wil er geen last van hebben en ook geen rekening mee houden. 
  
 

De PvdA is te zwak tegenover mensen als Wilders. Hoe meer wij de lagere klasse in de 
kou laten staan, vooral ook werkelozen of slachtoffers van de crisis, des te meer werk je 
dom-rechts in de hand. Veel meer uitleggen hoe dingen in elkaar steken aan de kiezer. 
Transparant zijn. Niet al die Slogans. Ook over de onmacht van bijvoorbeeld Europa, de 
UN. Waarom verandert dat maar niet. Hoe is het toch mogelijk dat landen als Rusland 
hun veto kunnen gebruiken. Is er binnen de UN geen ethiek? Geen mooie praatjes 
verkopen. Slappe buitenlandse politiek vaak. De UN helemaal !!. 
  
 

Misschien iets chaotisch, ik maak me zorgen over het feit dat wij als PvdA blijven uitgaan 
van groei als middels om onze waarden te bekostigen. Er moet een model komen waarbij 
die groei in product minder een rol speelt maar op andere elementen meer (groei in 
waarden). 
  
 

........... 
  
 

Niet. 
  
 

Iedereen die kan nadenken (Sapere Aude) weet dat de toenemende ongelijkheid het 
probleem is en dat mensen alleen worden gezien als consumenten niet als burgers. Dat 
het grootkapitaal de dienst uitmaakt in de wereld en dat de huidige democratie een 
ritueel is parlement in oorlogstijd. Slimme belasting (niet op arbeid maar op vervuiling) 
heffing is een manier om als overheid te sturen. Ontgaan van belasting is je onttrekken 
aan je maatschappelijke verplichting en dus asociaal. Waarom zien de leiders van de 
partij van de arbeid bruin van het in de kont kruipen van het kapitaal?? Daarvoor zijn we  
niet opgericht.  Wat zou Troelstra zeggen graag een antwoord. 
  
 

geen behoefte 
  
 

Laat maar. 
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x 
  
 

Wens de PvdA sterkte met de volgende verkiezingen 
  
 

Goed idee om ieder lid zo uitvoerig te bevragen! 
  
 

A.dam moet niet te aangeharkt worden. Ruimte houden voorBewonersinitiatieven en 
ruige struinplekjes.. De cruiseterminal moet blijven 
  
 

ik wil wel meedenken met deze vragen en antwoorden. Voor de PvdA geldt zelf ook een 
cultuurverandering en een aantrekkelijk imago. We weten nu de kritiek en de risico's, dat 
omzetten in succes en kansen is een mooi proces. Laat maar weten. 
  
 

Ik heb alles nu wel gezegd 
  
 

Ik ga graag met jullie aan de slag! 
  
 

Over het algemeen ben ik heel tevreden over onze stad.  Vond het een goede enquête, 
hoewel het voor mensen misschien aantrekkelijker is om een waardering te geven aan de 
hand van cijfers, ipv. het schrijven van kleine betogen. 
  
 

Ik vind het belangrijk dat de PvdA zich actief met praktische probleemoplossingen en 
beleid bezig houd. De partij van het volk mis ik, zeg wat je doet en doe wat je zegt! 
Wees niet bang om ook echt iets te veranderen en niet altijd maar `een beetje` omdat 
een compromis zo belangrijk is. Niets kan voor iedereen goed uitpakken, maar wel voor 
de meerderheid en kwetsbare groepen. Ruimte voor maatwerk kan en moet er altijd zijn. 
Wat is eerlijk - iedereen het zelfde of iedereen wat hij nodig heeft?  Vooruitlopend op 
vraag 16, nee ik heb geen vraag, maar mocht er vanuit de PvdA behoefte zijn..... 
  
 

Ik wil meegeven dat ik het jammer vind dat die verkiezing binnen de PvdA  is bedacht 
juist nu er sprake is van zetel verlies ik vind dat Diederik Samsom een kabinet in is 
gegaan ten het is een wonder ondanks niet alles is gelukt dat we nu economisch er beter 
voorstaan dan 5 jaargeleden . Mijnheer Samsom had zonder deze overbodige verkiezing 
de kar nogmaals moeten trekken nu gaan we nog meer verliezen door dit hele gedoe ,. 
Men had de tijd beter kunnen besteden door een goed campagne plan te bedenken om 
weer groot te worden. Zo jammer beter is er niet in de PvdA een vechter als mijnheer 
Samsom 
  

 

 


