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Ledenpanel	lijsttrekkersverkiezing	
PvdA	Amsterdam	2017	

 
Antwoorden vraag 2 
2	-	Formuleer	een	vraag/stelling	die	je	de	drie	lijsttrekkerskandidaten	graag	zou	
willen	(laten)	voorleggen.	

 
 

 

In hoeverre speelt de uitslag van de landelijke verkiezingen, en de behoeften van kiezers 
die daar klaarblijkelijk uit blijkt, een rol bij uw keuzes voor toekomstig beleid? 
  
 

Bent u iemand die een progressief beleid zou willen voeren en meer via social media 
mensen bereiken? 
  
 

Visie op erfpacht 
  
 

Welke concrete maatregelen zijn er nodig om de stad voor Amsterdammers bewoonbaar 
en betaalbaar te houden/maken? 
  
 

Wil je op de lijst als je geen lijsttrekker wordt? 
  
 

De discussie over de mogelijkheid om hoofddoekjes toe te staan voor vrouwelijke 
agenten is door de landelijke politiechef afgekapt omdat de fatsoensnormen door 
bepaalde discussianten waren overschreden. Vind je dat acceptabel als uitgangspunt? 
  
 

Door de onzalige afschaffing van de deelraden is de burger een mogelijkheid ontnomen 
om te participeren in het proces van directe (representatieve) democratie. Bij hun buurt 
betrokken burgers zijn direct door Plassterk afgestraft en jullie hebben dat laten 
gebeuren. Hoe gaan jullie de actieve betrokkenheid van burgers bij het lokale 
besluitvormingsproces opnieuw vormgeven? M.a.w. hoe denken jullie op dit terrein de 
Partij weer geloofwaardig te maken? 
  
 

1. Huizenmarkt in Amsterdam voor minder daadkrachtigen. Wat willen jullie daar aan 
veranderen m.b.t. de beleidslijnen van woningcoöperaties. 2. De toeristentoevloed en het 
antwoord daarop wat betreft de huizenmarkt, de vervuiling, de geen regels kennende 
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middenstanders (ijs,wafels,kaas, tickets) en de ontsierende ondernemers(bierfietsen). 3. 
Het gebruikmaken van overheidsinstellingen en subsidieontvangers van kortlopende 
arbeidscontracten. 
  
 

Hoe willen jullie gentrificering stoppen? Verhipstering van een buurt maakt het sociaal 
weefsel kapot. 
  
 

Amsterdam moet bewoonbaar blijven voor middeninkomens en ook ruimte blijven bieden 
voor sociale sector. 
  
 

Noem korte drie punten die de pvda wil veranderen in de stad de komende 5 jaar. 
  
 

Wat vinden de kandidaten van de groei vh toerisme in Amsterdam en de daarbij 
behorende Airb&b verhuur? 
  
 

Wat doe je als iemand anders gekozen wordt? Doe je toch voluit mee aan de campagne? 
Wil je je toch kandidaat stellen voor de Raad of een adviescollege? 
  
 

Wat gaat u doen om de gemeenteraadsfractie meer smoel te geven naar het grote 
publiek 
  
 

1) Hoe ga je concreet ervoor zorgen dat diegenen die te laag zijn opgeleid om van de 
gewone werkgelegenheidgroei te profiteren aan normaal eerlijk werk geholpen worden? 
2) Hoe ga je ervoor zorgen dat de overspannen huizenmarkt tot rust komt en er 
voldoende betaalbare huizen voor werkenden bij komen 
  
 

Hoe zorgen jullie voor meer betaalbare huurwoningen 
  
 

We hebben in Nederland 6 generaties,van 1 tot 18 jaar, van 18 tot 36 jaar, van 36 tot 54 
jaar,van 54 tot 72 jaar,van 72 tot 90 jaar en van 90 jaar tot 108 jaar,heel vreemd dat 
van de zes er drie gewoon OUD genoemd worden. 
  
 

Wat gaan de drie lijsttrekkers kandidaten doen om de krapte op de woningmarkt aan te 
pakken? 
  
 

Waarom hebben we dit en waarom denken die twee mannen dat ze beter zijn dan 
Marjolein. 
  
 

Hoe zorgen we ervoor dat we het thema duurzaamheid overtuigend laten aansluiten bij 
het sociaal democratische gedachtegoed in Amsterdam? 
  
 

Wat mij betreft zijn er twee beslissende onderwerpen voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen:  - het terugdringen van het toerisme  - een woonbeleid 
waarin betaalbare sociale woningen en betaalbare woningen voor de lagere 
middengroepen voorrang krijgen, en dit met voorrang voor mensen die al in Amsterdam 
wonen.  Zijn de lijsttrekkers het hiermee eens? 
  
 

Wat gaan we anders doen dan het zittende college. Droe speerpunten graag. 
  
 

Geen 
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hoe denkt u het Wallengebied , in navolging van het project-1012 van Asscher/Cohen, te 
redden van verdere verloedering ? 
  
 

hoe moet jouw Amsterdam er over tien jaar uitzien? Binnen de grenzen van haalbare 
maatregelen. 
  
 

Het afschaffen van de deelraden leidt tot een centralisatie van macht bij de diensten met 
een bestuur op afstand. De burger komt hierdoor op te grote afstand van de sturing van 
de ontwikkeling. Voor de stadsdelen die niet direct verbonden zijn met het Centrum een 
stap terug naar de jaren 80 van de vorige eeuw. De thans voorgestelde structuur is een 
fopspeen voor betrokkenheid en invloed van de bewoners. Geef de stadsdelen Noord, 
z.Oost en N.West echte eigen besliskracht over de ontwikkelingen die moeten 
plaatsvinden. 
  
 

Hoe denk je de banden met de oude stadsdelen te kunnen herstellen nu de commisies 
verder uitgehod/afgebroken worden? 
  
 

Op welke manier zal de PvdA proberen de sociale woningbouw te handhaven dan wel uit 
te breiden 
  
 

Wat gaat de Pvda doen aan het gebrek aan betaalbare woningen voor de 
middengroepen? 
  
 

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Amsterdam kan blijven wonen? 
  
 

Hoeverre zijn jullie bereid om de partij van de academische weer terug te brengen naar 
de partij van de arbeid ofwel arbeiders en jullie in te zetten voor betaalbare huisvesting 
en opvang of ondersteuning aan de zwakkeren in onze samenleving. 
  
 

Hoe moet de stad de komende jaren zorgen voor genoeg huurwoningen voor starters 
  
 

Ik vind het wel lastig, heb altijd pvda gestemd (geenautomatisme) op mijn 68 tigste wel 
aangemeld als lid besluit ik qua vraag en stellingname low profile te zijn. 
  
 

Wat willen jullie doen om de groei van het toerisme te stoppen of te verminderen? 
  
 

ik wil niet meedoen aan deze verkiezing om dat ik het een onzalig idee vind.  Uw energie 
kan u beter gebruiken door samen  te strijden voor : veilige fietspaden zonder scooters 
verbeteren van de kwaliteit van leven in de binnenstad (milieu/ drukte) streven naar 
betaalbare huren 
  
 

Hoe zorgen we er als partij voor dat we niet verdeeld uit deze lijstrekkersstrijd komen en 
gezamenlijk een vuist kunnen maken tijdens de gemeenteraadscampagne? Hebben de 
kandidaten geleerd van hoe het landelijk is gegaan? Zijn ze bereid zich te committeren 
aan een positieve campagne en daarop aanspreekbaar? 
  
 

Op welke wijze wilt u proberen de bevolkingssamenstelling te sturen in plaats van aan de 
markt over te laten? 
  
 

De afgelopen vier jaar heeft de PvdA in de gemeenteraad eigenlijk geen deuk in een pak 
boter kunnen slaan. Het valt bovendien op dat al het werk door slechts de helft of minder 
van de fractieleden is gedaan. Dwe punten waarop is gehamerd waren zelden 
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aansprekend in die delen van de stad waar (ooit) de PvdA-kiezers woonden. Het beeld is 
dat van een D66-light of een minder links GL.  De kans is groot dat de PvdA ook in 2018 
in de oppositie belandt. Hoe ga je als aanvoerder straks zorgen dat de PvdA weer gaat 
herstellen richting een partij die weer aansluiting heeft in de stad, ook buiten de ring. 
Richting een partij die weer meer dan 15 zetels haalt. 
  
 

Hoe denk je weer betaalbare woningen in Amsterdam te creëren voor de lagere/midden- 
inkomens? 
  
 

Er zijn en worden allerlei haltes voor het OV opgeheven. Tegelijkertijd is het streven, dat 
zoveel mogelijk ouderen thuis kunnen blijven wonen. Het moeten afleggen van een 
grotere afstand naar een tram/bus halte is hiermee in tegenspraak. Wat denken de 
lijsttrekkers van deze ontwikkeling. 
  
 

Gaat de PvdA (meer) werk maken het nuttig inzetten van vluchtelingen, statushouders 
en bijstandsgerechtigden? 
  
 

* Kan je twee dingen vertellen waar je erg trots op bent wat je het afgelopen jaar hebt 
bereikt in de politiek?  * De raadsfractie was erg onzichtbaar de afgelopen vier jaar, wat 
ga je doen om daar verandering in te brengen?  * Hoe kunnen we partijvernieuwing op 
Amsterdams niveau voor elkaar krijgen? 
  
 

Hoe komt de politiek dicht bij de mensen? 
  
 

MIjn stellingen zijn: 1)Ongelijkheid tussen  mensen werkt  
discriminatie,ongeïnteresseerdheid voor het klimaat ,nationalisme en zelfs fascisme in de 
hand. Het feit dat er b.v. In A'damse  volksbuurten basis scholen zijn met 
70%allochtonen kinderen. ( Gettovorming) is m.i.buitengewoon slecht voor onze 
samenleving.2)EEn basis inkomen voor iedereen ,om te beginnen bij de 50 plussers. 
  
 

Vinden de kandidaten dat de stad aan het verloederen is? 
  
 

a) Hoe zorgen we voor een voldoend aantal betaalbare huurwoningen?  b) Hoe houden 
we de (binnen)stad leefbaar? 
  
 

Hoe kan het specifieke karakter van Amsterdam (wonen, werken, recreëren door elkaar 
heen) behouden blijven? 
  
 

Het stelsel van bestuurscommissies in de stadsdelen moet op een verbeterde wijze 
worden voortgezet. 
  
 

Hoe willen jullie de partij weer zichtbaar krijgen in de traditionele buurten in de stad. De 
van oudsher roodstemmende buurten. 
  
 

Wat ga jij komende vier jaar anders doen dan afgelopen tijd is gedaan? Welke 
vernieuwing breng jij? 
  
 

Hoe ga jij, lijsttrekker, laten zien dat je input van maatschappelijke organisaties 
meeneemt in de raadsdebatten? 
  
 

Gaat de pvda een linksere koers varen? 
  
 



Ledenpanel lijsttrekkersverkiezing PvdA Amsterdam 2017 Pagina 5 van 32 

Hoe zorgen we ervoor dat de fietser en de wandelaar meer ruimte krijgen in de (hele) 
stad) - met name in winkelstraten en op sleutelwegen? 
  
 

Welke concrete maatregelen wilt u nemen t.a.v. de toenemende toeristenstroom in 
Amsterdam? 
  
 

welke maatregelen willen jullie nemen om de negatieve bijeffecten van de groei van het 
toerisme te beperken? 
  
 

Waarin onderscheid jij je van de andere kandidaten? 
  
 

Geen vragen 
  
 

Wat zijn de 3 belangrijkste speerpunten voor de PvdA Amsterdam 
  
 

Hoe voorkomen we dat de PvdA alleen komt te staan in de onderhandelingsfase? 
  
 

Hoe kijkt de PvdA aan tegen het toenemende toerisme en aantal expats in Amsterdam. 
In welk opzicht is/kan dat een probleem (zijn) voor de bewoners en wat zou u daaraan 
willen doen.   Hoe kijkt de PvdA aan tegen de prijsstijgingen van koop- en huurhuizen 
binnen de ring en het feit dat deze alleen nog maar bereikbaar zijn voor de goede 
inkomens. Hoe blijft er voldoende sociale woningbouw zodat ook voor lagere inkomens in 
de stad kunnen blijven wonen. Of wordt Amsterdam een stad van yuppen, toeristen en 
expats? 
  
 

Noem je 3 belangrijkste speerpunten 
  
 

Amsterdam binnen de ring moet op termijn autovrij worden. Wie een auto voor de deur 
wil moet dan maar in een buitenwijk gaan wonen. Grote parkeergarages bij uitvalswegen 
en van daaruit een goede openbaarvervoerverbinding naar de binnenstad 
  
 

welke maatregelen wil je nemen om het betaalbare woningaanbod voor starters te 
vergroten? Diverse maatregelen zijn volgens mij gewenst. 
  
 

Hoe realiseer je meer banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in Amsterdam? 
  
 

Hoe dicht je de kloven tussen de verschillende bevolkingsgroepen die Amsterdam rijk 
zijn? 
  
 

Hoe krijgen we de PvdA in Amsterdam weer op de kaart? 
  
 

we gaan van het industriële naar digitale tijdperk.  Welke drie kansen en welke drie 
bedreigen zie je voor Amsterdammers? 
  
 

Waarom moet ik op de PVDA stemmen? 
  
 

Hoe zou jij als lijsttrekker van de PvdA Amsterdam de afbraak van de volkshuisvesting 
keren? 
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Waarom slaagt de politiek er niet in  particulieren zekerheid te verschaffen mbt 
touristische verhuur? Het is nu een niet werkende puinhoop die voor alle  partijen 
schadelijk uitpakt. 
  
 

Alle drie willen zij het 'anders' doen, maar benoem 1 punt heel specifiek wat anders 
moet! 
  
 

Wil je de oude 'nestgeur' van de PvdA herstellen? 
  
 

Wat is hun standpunt als het gaat om het beheersen van de toeristenstroom, en met 
name de ongewenste gevolgen van Airbnb? 
  
 

Wat te doen aan de uit de hand lopende drukte {touristen} in de binnenstad. 
  
 

Wat zijn de plannen om de toeristenstroom in Amsterdam in te dammen? 
  
 

hoe komen we meer aan werk 
  
 

Amsterdam wordt voller en voller. Zijn jullie voor een verhuisstop naar Amsterdam? 
  
 

Hoe ziet de stad er uit met een miljoen inwonets binnen de gemeentegrens? 
  
 

Hoe wil je de ontwikkeling naar steeds meer funevenementen en airbnb tegengaan? 
  
 

Hoe zou jij het efpachstelsel willen inrichten? 
  
 

Amsterdam is van oudsher een smeltkroes. Met een grote verdraagzaamheid naar elkaar 
toe. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. 'Amsterdammer' (wereldburger) X X X  
Heldhaftig, vastberaden en barmhartig. Ook voor de PvdA kenmerkend. Hoe gaat u voor 
de stad en de PvdA dit weer zichtbaar maken? Etnische, religieuze, politieke 
onverdraagzaamheid wereldwijd dreigt ook de PvdA een splijtzwam te worden. Kenmerk 
is solidariteit, daaraan heeft het onderbroken. Noem mij de kernwaarden van u die mij 
kunnen overtuigen op u de keuze te laten vallen. 
  
 

Wat zijn jouw ideeën over de vereniging PvdA Amsterdam, en hoe zie je de rol van de 
lijsttrekker daarin? 
  
 

Wat is jouw aanvalsplan om te zorgen dat wonen in Amsterdam niet alleen voor haves 
mogelijk is, maar ook voor mensen met een kleine beurs? Wat ga jij doen aan de te 
grote stroom van toeristen waardoor de leefbaarheid in de stad voor bewoners onder 
druk staat? 
  
 

Hoe nu verder met de armen in de stad? 
  
 

Wat gaat de PvdA doen om de doorstroming in de woningmarkt netjes te laten verlopen? 
Denk daar bij aan extra maatregelen om woningruil te bevorderen 
  
 

Mijn man werkt 6 dagen in de week op een 0-uren contract, desondanks haalt hij geen 
full-time werkweek. Hij heeft dag- of avonddiensten die zonder enig overleg worden 
omgezet. Pauzes zijn max twintig minuten maar er wordt 30 minuten ingehouden, het is 
keihard werken. Compensatie voor werken in de avond of in het weekend of een 
nationale feestdag is er niet, hij werkt ondanks z'n 33 jaar voor minimumloon. Klagen 
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kan niet want er zijn altijd genoeg wanhopige mensen die moeten overleven. Wat gaat u 
doen aan de doorgeslagen flexibilisering en uitbuiting op de arbeidsmarkt? 
  
 

Wat zijn je concrete voorstellen om de woningmarkt vlot te trekken?  Amsterdam is een 
gastvrije stad voor oude en nieuwe Amsterdammers, voor blijvers en passanten. Voor 
ieder, tijdelijk of definitief een plek onder de Amsterdamse zon. Hoe te garanderen? 
  
 

Waarom gaan Amserdammers nu weerwel op de PvdA stemmen? 
  
 

Mijn vraag is tweeledig wat doet de PvdA  aan de steeds groter wordende stroom 
toeristen, die de gewone Amsterdammer doet vervreemden in haar eigen stad.  Ten 
tweede kan de PvdA inzake de canon herziening meer optrekken met het CDA en zorgen 
dat de nieuwe oneerlijke en niet in overleg met de eigenaren opgestelde canonherziening 
tegen houden en zorgen dat er een referendum komt ? 
  
 

Zijn er ideeen en plannen voor het nijpend tekort aan woningen voor de middenklasse op 
te lossen? 
  
 

Waarom vasthouden aan de van Churchill gekaapte slogan door de Tories van Theresa 
May en nota bene Asscher re SamenVooruit  -  als je met SamenSterker of 
SterkerSamen het succes van het Welse voetbalteam tijdens de EK16 in Frankrijk kunt 
evenaren. 
  
 

Hoe ga jij als lijsttrekker van de PvdA Amsterdam er voor zorgen dat de stad leefbaar 
blijft. Daarmee bedoel ik zowel leefbaar op het gebied van milieu, luchtkwaliteit ed als 
ook leefbaar in de zin van een voor lagere en middeninkomens bereikbaar en betaalbaar 
en bewoonbaar. 
  
 

Alledrie de kandidaten lopen al een tijdje mee. Ze schrijven nu mooie ambities op. Welke 
wapenfeiten kunnen ze uit de achterliggende periode noemen die illustreren dat ze mooie 
woorden ook in daden kunnen omzetten? 
  
 

Wat willen de lijsttrekkers doen voor de middeninkomens in de stad op het gebied van 
huisvesting om te voorkomen dat er straks alleen dure koopwoningen en sociale huur is 
en voor een grote groep mensen een woning in Amsterdam niet meer weggelegd is. En 
wat kan ertegen woorden gedaan dat investeerders huizen opkopen en  heel duur 
verhuren (bv aan expats) 
  
 

Wat gaan jullie doen aan de overvolle binnenstad? 
  
 

Nederland en met name Amsterdam staat aan de vooravond van een groot lerarentekort. 
In 2020 wordt het aantal vacatures op 400 geschat. Hoe gaat de kandidaat lijsttrekker 
dit meenemen tijdens de campagne en vervolgens in de raad en commissies? 
  
 

Welke rol ziet u weggelegd voor de sociaaldemocratie in een welvarende stad als 
Amsterdam? 
  
 

Moet de landelijke verkiezingsnederlaag gevolgen hebben voor de rol die de PvdA 
inneemt in de stad? 
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Hoe kijk je naar de -in mijn ogen- toenemende segregatie in de stad, tussen etnische 
groepen, tussen haven and have nots, werkenden en niet werkenden? Neemt spanning 
tussen groepen ook toe? 
  
 

bij geen van de drie kandidaten heb ik in hun 'verlanglijstjes' ondersteuning aangetroffen 
voor het onderwerp basisinkomen als instrument voor  ten eerste  vrijheid, 
maatschappelijk en persoonlijk, meer vrijheid om nee te zeggen tegen uitbuiting, 
discriminatie, keuze inrichting eigen leven, gelijkwaardiger naast elkaar staan van 
betaald en onbetaald werk en  ten tweede een simpele maar transparante en niet-
fraudegevoelige opvolger van ons huidige vastgelopen zekerheidsstelsel.  Op welke 
plaats staat het basisinkomen op de agenda van de drie lijsttrekker kandidaten 
Amsterdam? 
  
 

Veel mensen ervaren Amsterdam als een succesvolle stad en de PvdA als een wat zure 
partij die dat het liefst ontkent. Herken je dat beeld en zo ja, wat zou je willen doen om 
de verbinding tussen succes en sociale missie op een wat positievere manier te leggen 
dan nu gebeurt? 
  
 

Ben hij representetief voor Amsterdam en waroom? 
  
 

Zo op het eerste gezicht zijn alle drie groot geworden in de PvdA en vertegenwoordigen 
ze daarmee ook de oude PvdA, die helaas nog maar weinig aantrekkingskracht heeft op 
de kiezers. Hoe denken ze met name jonge kiezers weg te trekken van GL en D66? 
  
 

Hoe wil je ervoor gaan zorgen dat de straten beter worden schoon gehouden, vooral w.b. 
de vele hopen grof vuil die op veel plekken vaak liggen? 
  
 

Zijn het behoud en de bouw van sociale huurwoningen in héél Amsterdam - dus geen 
zgn. middenhuur of alleen in bepaalde wijken - voor de PvdA een prioriteit en zo ja, waar 
blijkt dat uit....... 
  
 

hoeveel toeristische druk kan Amsterdam aan. waar leg je de grens. Kunnen we de stad 
nog terug krijgen? 
  
 

De PvdA heeft op het gebied van duurzame ontwikkeling een vrij zwak profiel. Solidariteit 
moet toekomstige generaties is echter voor de lagere inkomensgroep cruciaal. Hoe denk 
jij juist deze groep, die duurzaamheid vooral als duur ziet, toch te winnen voor dit 
belangrijke beleidsterrein? 
  
 

Wat gaat u doen om meer (koop)woningen te bouwen voor het midden en lagere 
segment? Alle nieuwbouw woningen in Amsterdam zijn onbetaalbaar voor een of zelfs 
twee modale inkomens. 
  
 

Stelling: Fusie van de gemeente Amsterdam met buurgemeenten (Landsmeer, Weesp) is 
eerder een probleem voor de betrokken inwoners dan een oplossing voor bestuurlijke 
problemen. 
  
 

Wat heb je afgelopen 4 jaar bereikt met je portefeuilllehouderschap of oppostitie ? 
  
 

Hoe krijgen we Amsterdam schoon? 
  
 

... 
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Wat gaat de PvdA de komende jaren doen om grip te krijgen op de drukte van de stad? 
  
 

Wat is er te doen aan het tekort aan leraren in het basis- en voortgezet onderwijs? 
  
 

Hoe wil je bevorderen dat scheefwoners naar een duurdere huurwoning vertrekken, of 
een huis kopen? 
  
 

Wat vinden jullie van het voornemen vsn woningcoöperatie Stadgenoot om de 
huurbescherming los te laten? 
  
 

Wat kan er gedaan worden opdat de wooncorporaties in Amsterdam zich meer gaan 
bezighouden met de noden van de huurders? Meer doen dan alleen de huur en de 
servicekosten ophalen. Vroeger had je actieve congierges en werd en van alles gedaan 
voor de bewoners. Met name kwetsbare ouderen voelen zich in de steek gelaten door de 
corporaties die zich als vastgoedbeheerders gedragen. 
  
 

wat zijn hun concrete plannen om te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen 
blijven bestaan, om te voorkomen dat ook woningcorporaties woningen boven de 
huurgrens uit laten stijgen. Leraren, agenten, verpleegkundigen met een normaal salaris 
kunnen geen woningen van rond de 1000, laat staan nog duurder, betalen!! En dat zijn 
de zgn. middeninkomen waar partijen (zoals ook D66 en GL) het over hebben; voor dat 
soort huren heb je twee werkenden nodig (een alleenverdiener kan het niet meer 
opbrengen). Anders kun je ook niet eens een gezin hebben. 
  
 

Stelling: Amsterdam is niet meer alleen van de Amsterdammer en al die veranderingen 
zijn goed. 
  
 

Wat wil je doen aan de airb&b overlast? 
  
 

Ik hoop met mijn Amsterdamse hart dat de partij weer de grootste word in deze mooie 
stad met een geweldige burgemeester v.d.Laan. Want dit college heb ik het al heeel lang 
gehad zijn er voor de rijke. De partij moet er weer zijn voor de burgers van de stad en 
voor het land, mensen de ogen weer openen want we hebben het goed gedaan in dit 
kabinet (niet alles) de VVD heeft onze partij deze slag toe gebracht zeker RUTTE met al 
zijn mooie praatjes in beeld en dat is ook het geval in deze stad. Ik heb wel meer 
gereageerd maar je ziet of hoort nooit wat, Ja Spekman wel af en toe we moeten 
duidelijker worden naar de mensen toe. Wens jullie veel sterkte 
  
 

Hoe sterk wil jij je maken om een links gemeentebestuur mogelijk te maken, dus PvdA, 
GroenLinks en SP. 
  
 

Hoe is het standpunt van de lijsttrekker t.o.v. de toenemende druk van Amsterdam-
bezoekers (toeristen) op het normale leven in onze stad 
  
 

Hoe zouden jullie het erfpachtstelsel hervormen, gezien de plannen van het huidige 
college ? Veel Amsterdammers willen eigenlijk bij het oude ondoorzichtige, maar relatief 
goedkope systeem blijven of de erfpacht helemaal afschaffen maar dan niet tegen de 
kosten die dat in de huidige plannen met zich mee brengt. 
  
 

Zijn lijsttrekkersverkiezingen een goed idee? 
  
 

hoe zorg je ervoor dat de pvda een partij is voor alle amsterdammers 
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Het OV is een schakel  om zo snel mogelijk van A naar B te gaan en niet alleen van halte 
naar halte. Is het dan niet vreemd dat de afstanden tussen haltes steeds groter worden 
en daardoor de gemiddelde reistijd van A naar B langer? 
  
 

Hoe betrek alle amsterdammers, arm en rijk bij het beleid van de PvdA. Hoe trek je ook 
jonge hoog opgeleide amsterdammers. 
  
 

wilt u het amsterdamse onderwijs het vertrouwen geven om kinderen zo goed mogelijk 
onderwijs te bieden, of bent u voor gedetaillerde controle vanuit de stad, naast die vanuit 
het Rijk? 
  
 

Wat is belangrijker: idealen benadrukken in de oppositie of meebesturen in een coalitie. 
  
 

Hoe kunnen jongeren nog wonen in Amsterdam. Ze verdienen te weinig voor een sociale 
huurwoning en te weinig voor een hypotheek. Dit is niet voor een paar jaar ,maar  voor 
meerdere jaren. Structureel dus. Ze verdienen te weinig voor een hypotheek. Dit 
is/wordt een groot probleem. 
  
 

gemeentelijke diensten moeten beter toegankelijk worden voor burgers (via het centrale 
telefoonnummer kom je haast nooit op de goede plek) 
  
 

De PvdA moet de stem weer terug krijgen van mensen die zichzelf tot de arbeidersklasse 
rekenen (een-derde van het electoraat, in 2012 stemde van deze groep nog een-derde 
op de PvdA, in 2016 nog maar 8%). Wat ga jij op Amsterdams niveau hieraan doen? 
  
 

AirBNB betekent dikwijls overlast voor de buren. Zeker als het zonder toestemming van 
de VVE plaatsvindt en in de oude panden van bijvoorbeeld De Pijp. Bedaagde stelletjes 
hoef je hier niet te verwachten. Moet AirBNB binnen de ring verboden worden?  (Zoals u 
begrijpt: ik ben daarvoor) 
  
 

Hoe willen de kandidaten zich inzetten voor een integrale toegankelijkheid van de 
openbare ruimte en de openbare gebouwen in Amsterdam 
  
 

Wat is de visie van de drie lijsttrekkers op het kunstbeleid in Amsterdam, na 2020, voor 
het nieuwe Kunstenplan. En wat zijn de prioriteiten in de Klimaatdoelen na 2018. 
  
 

De PvdA moet zich hoe dan ook beschikbaar stellen voor in een rol in het College van 
B&W van Amsterdam! 
  
 

Hoe staan de kandidaten tegenover een brug over het IJ? en dan bedoel ik niet aan een 
vanaf het KNSM-eiland, maar vanaf het Stenen Dok naar de bv Distelweg. Noord is te 
druk, de ponten kunnen het niet aan, de wachttijden zijn te lang en de op-en afritten zijn 
beroerd. een brug is van groot belang. 
  
 

Hoe gaat de gemeente bijdragen om het aantal betaalbare woningen voor jonge 
Amsterdammers, hier geboren en getogen te verhogen. Niet alleen koop, maar ook lage 
en midden huren, 
  
 

Nvt 
  
 

Op welke manier wil je omgaan met de digitale uitdagingen voor de stad? Dan gaat het 
niet alleen om de impact van the big boys als Uber en Airbnb, maar ook over curriculae 
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van scholen over bijvoorbeeld privacy en het vestigingsklimaat voor Amsterdam als 
Smart city 
  
 

Wat zijn de plannen om de armere mensen echt te bereiken. En als ze op de hoogte zijn 
van alles wat er voor hen wordt gedaan, zorgen jullie er dan voor dat Deze mensengratis 
Openbaar Vervoer krijgen zodat ze alles wat wordt georganiseerd ook kunnen bereiken. 
  
 

Wat denken de kandidaat lijsttrekkers (v/m) te doen aan de haast onmogelijkheid om in 
de straten van de Pijp op de stoep te lopen. Deze staan bijna altijd over de hele breedte 
vol met geparkeerde fietsen/motoren /25 km wagentjes. Met een 
kinderwagen/rolstoel/rollator is het zo wie zo vrijwel nooit mogelijk om op de stoep te 
lopen en moet er gebruik gemaakt worden van de rijbaan of het fietspad, met alle 
gevaren van dien. 
  
 

Jonge hoogopgeleiden studenten lijken steeds minder hun weg te kunnen vinden bij de 
PvdA Amsterdam en kiezen voor andere partijen. Wat gaan de lijsttrekkers doen om ook 
juist deze mensen te betrekken? Gezien zij een rol spelen voor de toekomst van de PvdA 
hier in Amsterdam, 
  
 

Waarom hoor ik jullie als het over de woningmarkt gaat, nooit over scheefwonen? Er 
wordt alleen maar over de verkoop van sociale huurwoningen gesproken. Maar dit is 
slechts een klein deel van het probleem. Het probleem van de woningmarkt is veeleer de 
middenklasse die geen recht heeft op sociale woningen, maar met hun modale inkomen 
nergens terecht kan. 
  
 

Wat denken jullie te doen aan de toenemende luchtvervuiling in Amsterdam, o.a. aan de 
vervuiling die wordt veroorzaakt door het nog steeds toenemende aantal scooters en 
brommers in de stad, maar ook aan gescheiden inzameling van afval en de verwerking 
daarvan t.b.v. de circulaire economie? 
  
 

Welke oplossingen denken jullie te kunnen bieden voor de toenemende drukte in de 
stad? 
  
 

Hoe bent u van plan ervoor te zorgen dat woningen in de stad betaalbaar blijven voor 
alle Amsterdammers (zowel voor lage als voor midden, als voor hoge inkomens)? 
  
 

'We' klagen nogal over het toerisme dat vooral de Amsterdamse binnenstad overspoelt 
en doet eroderen (verschraling winkelbestand, veel afval, hoge druk bij spoedeisende 
hulp e.d.) . Aan de andere kant genereert het inkomsten en veel banen (ook onzichtbare 
zoals wasserijen voor hotels e.d.). Ik heb wel eens in de krant gelezen dat 30% van de 
inkomsten van het GVB van toeristen komt. Vraag aan de fractievoorzitters:  is er 
gedacht aan alternatieve werkgelegenheid (resp. inkomstenbron) om een terugval van 
toerisme op te vangen? Preciezer: heeft de PvdA iets van industriebeleid voor 
Amsterdam? 
  
 

Wat voor acties gaan daadwerkelijk gebeuren om de drukte in de stad te verminderen? 
  
 

Ik ben het eens met About alex wanneer hij spreekt over een andere wetgeving voor het 
toelaten van vluchtelingen. Zie zijn interview in Parool jl. De Pvda is het daar weer niet 
mee eens. Veel te soft en onduidelijk beleid mber vluchtelingen. Ik vind het afschuwelijk 
voor al die mensen die zoveel leed ondergaan. Maar als we zo ' solidair ' blijven wordt 
het alleen maar erger. Het is de menselijke verantwoordelijkheid van Saoedi Arabië en al 
die landen daaraan ! Niet de onze. Wij moeten zorgen voor ' harde ' 
kntwikkelingssamenwerking(dus geen geld aan fascisme van Erdogan,Mugabe      om 
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maar wat voorbeelden te geven. Zo ook moeten we hard zijn in Amsterdam als het over 
bijvoorbeeld sociale woningbouw gaat voor onze jeugd die geboren is in Amsterdam. Zij 
eerst. Nog steeds heeft de Pvda blijkbaar niet door waarom de Pvv zo groot is geworden  
Eigen schuld, door onduidelijk te zijn naar de eigen inwoners. Wat gaat u daaraan doen? 
U neemt toch ook eerst verantwoordelijkheide voor uw eigen gezin ? Zo Amsterdam ook 
voor haar burgers. 
  
 

Eigenbelang/ijdelheid of voor de gemeenschap 
  
 

Wat vinden jullie van het feit dat 1 van jullie rondrijdt in een Mercedes S600 met een 
cataloguswaarde van bijna 2 ton (EUR 184.308)? Is dat de soberheid waar de huidige 
sociaal-democratie voor staat? 
  
 

mijn kinderen zijn jonge twintigers, geboren en getogen Amsterdammers maar hebben 
geen schijn van kans op de Amsterdamse woningmarkt (huur en koop) hoe komen deze 
groep Amsterdammers aan een woning in hun eigen stad. 
  
 

Hoe komen middeninkomens in Amsterdam aan een betaalbare woning? 
  
 

Wat is de kernboodschap van de campagne als je de PvdA bij de komende verkiezing 
mag gaan leiden. 
  
 

Wat maakt jou geschikter dan je collega kandidaat om het lijsttrekkerschap op je te 
nemen? 
  
 

Hoe stimuleer je een evenwichtige groei voor de stad - noodzakelijk neem ik aan - en 
draag je tegelijk bij aan behoud van leefbaarheid van de stad? 
  
 

Hoe zie jij een integrale veiligheidsaanpak? 
  
 

Moet de partij activistischer worden? 
  
 

hoe gaat de pvda meer woningen realiseren voor de middeninkomens? 
  
 

stel dat je de stemming verliest blijf dan aub gewoon candidaat!! 
  
 

De inhoudelijke punten kennen wel allemaal wel, maar hoe ga je het imago van de PvdA 
verbeteren? 
  
 

Moet airb&b wel/niet worden getolereerd in Amsterdam, zelfs nu er een maximum van 60 
dagen is gesteld? Vertekent die verhuurmogelijkheid van 60 dagen niet de werkelijke 
behoeften van de woningmarkt? 
  
 

wat zijn je 3 harde punten voor coalitie in Amsterdam 
  
 

Verbetering integratie in Amsterdam in de sport. Hoe willen ze de sportclubs meer divers 
krijgen? Ik denk dat een goede integratie start bij sport en spel van de kinderen. Samen 
werken in een team werkt vaak beter dan op een school, is mijn ervaring. 
  
 

Wat zijn je plannen om het Centrum leefbaar te houden bij het groeiende tourisme? 
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Welke concrete maatregelen kan/wil de stad nemen om een gemengde 
bevolkingssamenstelling in alle delen van de stad te bevorderen? 
  
 

Hoe voorkom je clientelisme? 
  
 

Wat ga je doen voor chronische zieken? 
  
 

Wat gaat ieder van de lijsttrekkers de gemeenteraad voorstellen hoe rioolwater 
overstorten zo snel mogelijk Amsterdam uit te helpen? Rioolwater hoort niet in het 
oppervlaktewater te komen! Als mensen toch in dat water zwemmen krijgen ze op z'n 
minst acute diarree.  Daaraan gekoppeld geldt de vraag: Hoe ga je zorgen dat meer 
regenwater in de bodem wordt opgenomen en niet naar rioolzuiveringsinstallatie of naar 
zee wordt vervoerd? 
  
 

Hoe krijgen we betaalbare koopwoningen voor lagere en middeninkomens? 
  
 

Hoe bevorderen jullie dat studenten en pas afgestudeerden woonruimte in Amsterdam 
kunnen vinden 
  
 

Hoe wilt u jongeren bereiken? Groen links is dat met moderne middelen kennelijk wel 
gelukt. En ook allochtone jongeren die zich gediscrimineerd voelen? 
  
 

Hoe ga je ervoor zorgen dat al het geen PVDA de afgelopen 50 jaar bereikt heeft in 
Amsterdam zichtbaar wordt voor Amsterdammers en uitgedragen zal worden met trots 
  
 

Hoe bereiken jullie meer sociale woningbouw in Amsterdam en terug dringen van air b&b 
  
 

wat zijn je persoonlijke argumenten om je beschikbaar te  stellen? 
  
 

Hoe moeten we omgaan met AirBNB in de stad? 
  
 

wat gaan jullie voor de senioren doen ivm huisvesting en zorg 
  
 

wat gaat u doen aan de scooterterreur op de fietspaden en in de stad in het algemeen en 
het Marokkaans scootertuig in het bijzonder 
  
 

Wat zijn in t algemeen de voornemens tav de ouderenzorg en specifiek vd (kwaliteit van 
de) verpleeghuiszorg? 
  
 

Wat denkt u te kunnen doen aan de huisvestingsproblemen in Amsterdam? Meer in het 
bijzonder: hoe zou de bouw van betaalbare huurwoningen gestimuleerd kunnen worden? 
  
 

Op welke manier kun je mensen financieel extra ondersteunen die bij de voedselbank 
komen? 
  
 

sociaal demokratie achterhaald als identiteit? 
  
 

Zijn scooters wel op hun plek op het fietspad - waar ze de sterkste zijn - of zouden ze 
voorzichtiger rijden tussen het zwaardere verkeer? 
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Hoe zorgen we voor goed werk ik Amsterdam met meer vaste contracten en eerlijke 
beloning? 
  
 

Geen 
  
 

Hoe zou jij de PvdA in Amsterdam willen vernieuwen? 
  
 

AirB&B zou Amsterdam moeten verbieden. 
  
 

Hoe ga jij zorgen dat er voldoende betaalbare huizen zijn in Amsterdam? 
  
 

De Partij heeft landelijk verlammend verloren. Jong stemt niet meer PvdA. Wat gaan 
jullie doen om dat in Amsterdam te voorkomen? 
  
 

Wat ge je doen aan de woningkrapte voor starters in de stad 
  
 

Wat ga je doen voor de huurders in Amsterdam. 
  
 

Hoe breng je de leefbaarheid weer terug voor bewoners (en kleine) bedrijven weer terug 
in (mn centrum) van onze stad. Welke impuls geef je aan de zorg, mn wijkverpleging. 
deze is 'in' gezien positieve het beleid (thuisblijven, vroeg ontslag, psychiatrische hulp 
vraag etc), maar is meer overbelast dan welke zorg dan ook. 
  
 

Ik maak me zorgen over het sociale karakter van Amsterdam. Er wordt m.i. te veel 
boekhoudkundig gestuurd op basis van begrotingen (waarvan trouwens meestal niets 
deugt) 
  
 

Wordt er beleid gemaakt op het werkeloosheidsprobleem onder 50-plussers dat helaas 
ook in Amsterdam merkbaar is? 
  
 

Hoe ga je in op negatieve publiciteit: m.a.w. Hoe men de peilingen weer in 'positief licht' 
gaat zetten. 
  
 

Blijft de noodopvang voor uitgeprocedeerden bestaan? 
  
 

Wat verstaat u onder sociaal-democratie en hoe vertaalt u dat in concrete 
beleidsvoornemens 
  
 

Is de toekomst van de uitbreiding van Amsterdam echt hoogbouw? Is laagbouw en de 
bijbehorende sociale cohesie niet een belangrijk aspect voor nieuwe buurten? 
  
 

Wil alle kandidaten veel succes wensen. Het is al Prachtig dat jullie je kandidaat stellen. 
Dank je wel. Groet, Jeroen. 
  
 

Waarom gaan we met jou als lijsttrekker hoge ogen gooien bij de 
gemeenteraadsverkiezingen? 
  
 

Hoe ga je bewerkstelligen dat we stoppen met erfpachtverhoging, woningen als 
handelswaar te zien, de grond onder de woning als vetpot voor de stad te beschouwen 
en al die andere factoren die de huurprijs opdrijven en wat doe je om te bewerkstelligen 
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dat Amsterdam voldoende betaalbare huurwoningen realiseert voor nieuwkomers: 
beginnende leraren, politieagenten en zorgverleners; studenten en statushouders? 
  
 

Geen 
  
 

Hoe krijgen we onze zetels terug 
  
 

Gaat de PvdA iets doen aan het tekort aan sociale huurwoningen? 
  
 

Wat is jullie standpunt  t.a.v. erfpacht in Amsterdam ? 
  
 

Wat ga je doen aan ons slechte imago van onze partij? 
  
 

Wat wil je doen tegen de hoeveelheid auto's binnen de ring en wat om het openbaar 
vervoer te verbeteren? De stad groeit steeds verder. Wat vind je ervan om de metro 
verder uit te breiden? 
  
 

Hoe denk je tenminste in Amsterdam de PvdA weer een partij te laten zijn die er toe 
doet. 
  
 

Hoe zorg je ervoor, dat mensen in alle wijken van de stad het gevoel (terug) krijgen, dat 
ze in endoor de PvdA vertegenwoordigd worden? 
  
 

Wat gaan jullie doen aan vuilnis in de stad? In mijn straat lijkt het vaak een vuilnisbelt.   
Hoe staan jullie tegenover een limiet op huizenprijzen en huurprijzen om ervoor te 
zorgen dat de stad bewoonbaar blijft voor iedereen? 
  
 

Hoe ga je er voor zorgen dat wij in Amsterdam weer een sociaal-democratische koers gas 
varen? Concreet graag! 
  
 

Ik wil weten wie van de 3 het beste bruggen kan bouwen, en het meest te vertrouwen is 
op de inhoud. 
  
 

Voorzie je samenwerking met GroenLinks en SP? Zo ja, hoe belangrijk vind je dat en hoe 
ga je dat realiseren? 
  
 

Wat gaan je voor concrete maatregelen nemen om de tweedeling in de stad tegen te 
gaan 
  
 

Wat doe je om weer en echte inbreng van de stadsdeelbewoners te krijgen 
  
 

Het pand in de Pijp waarin ik woon bestond in 2012 nog uit 4 sociale huurwoningen. Na 
renovatie betalen huurders nu de hoofdprijs (bg betaald bv 1650 voor 55m2).  Wonen in 
Amsterdam is (begrijpelijk) erg populair. Het drijft de prijzen en huren enorm op.  Wordt 
Amsterdam voor de rijken? Hoe houden we wonen in de stad betaalbaar voor iedereen? 
  
 

Ik heb studerende kinderen thuis die 'straks' de mogelijkheid willen hebben om in een 
betaalbare woning te kunnen wonen. Hoe gaat de PvdA zorgen voor meer betaalbare 
woningen in het algemeen en meer woningen voor jong volwassenen in het bijzonder? 
Hoe gaat de PvdA de uit de hand gelopen verhuur via Airbnb aanpakken? 
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Moet de eigen bijdragen ziektekosten verzekering  van 385 euro omhoog, omlaag of 
geheel afgeschaft worden voor mensen met een basisinkomen? 
  
 

Wat bent u concreet te doen met de armoede in Zuidoost. In Zuidoost hebben we te 
maken met verschillende culturen hoe wilt u dit aanpakken speciaal i.v.m.taalproblemen 
wat is uw beleid. 
  
 

Wat gaan we doen aan de drukte in het stad en hoe gaan jullie de inwoners van 
Amsterdam boven de toeristenindustrie plaatsen? 
  
 

De stad wordt steeds voller. Het verkeer wordt drukker door de vele soorten mobiliteit. 
Wat gaat de fractie doen aan een beter naleving van elementaire verkeersregels om het 
gebruik van de openbare ruimte ook voor kinderen en ouderen veiliger te maken? 
  
 

Wat ga je doen om werkende jongeren aan huisvesting te helpen? 
  
 

Hoe gaan we de achterstanden in de zorg en het onderwijs aanpakken? 
  
 

Welke kwaliteiten moet een lijsttrekker volgens jou hebben en hoe verschilt dat van een 
normaal raadslid? 
  
 

Wat zijn de plannen  om de sociale  woningbouw in  onze stad te beschermen en de 
exhorbitante huurprijzen in te dammen 
  
 

Vindt u dat ouderen genoeg aandacht krijgen? 
  
 

hoe willen jullie de doorgeslagen martkwerking in zorg en welzijn tegengaan? Teveel 
basisvoorzieningen in buurten hebben hier last van. Belangrijk dat sociaal werkers en 
jeugdwerkers in wijken aanwezig zijn, en bewoners niet steeds meer flyers van 
bureautjes in de bus krijgen. Het gaat om echte aandacht in wijken met inzet van 
bewoners met steun waar nodig van professionals. Teveel kwetsbare kinderen zijn de 
dupe van het beleid. Garanties dat meer effectief gewerkt wordt door de gemeente zijn 
nodig. er wordt zo langs elkaar heen gewerkt, zowel door ambtenaren als door 
aanbieders in wijken, ondanks de goede bedoelingen. Hoe kan de pvda daar iets aan 
doen? 
  
 

Hoe denken jullie de kloof tussen arm en rijk in Amsterdam te verkleinen? 
  
 

Waarom ben jij als kandidaat aantrekkelijk voor jonge Amsterdammers(18-35)? Wat 
betekent een stem op jou voor hen? 
  
 

Je krijgt een miljoen te besteden. Geef je aan alle beleid een beetje? Kies je een nieuw 
beleidsterrein of versterk je één of twee bestaande, of geef je geld terug aan de burger 
via belastingverlaging. Welk beleid steun je? 
  
 

Wat doet, gaat de partij van de ARBEID doen om het werk en de werlomstandigheden 
van mensen in dienst van de gemeente optimaal fysiek en psychisch gezond te maken  
en daarna te houden? 
  
 

Ik woon nog maar zeer kort in Amsterdam. Heb nog weinig inzicht wat er in de stad 
gebeurt. Vind het van groot belang dat er vooral aandacht is voor die groepen die geen 
mogelijkheden hebben om deel uit te kunnen maken van de vele activiteiten die de stad 
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ontwikkelt. Hun middelen zijn niet voldoende voor de kosten van al de fraaie activiteiten 
die in de stad worden ontwikkelt. 
  
 

In Amsterdam leven ongeveer 27000 kinderen (4-17 jaar) in een gezinssituatie op 
minimumniveau. Te weinig geld om lid te worden van een sportclub of aan cultuur deel te 
nemen. In 2016 zijn (grotensdeels met gemeentesubsidie) ruim 6500 kinderen via het 
Jeugdsportfonds Amsterdam lid geworden van een sportclub en ongeveer 500 met steun 
via de stadspas. Garanderen jullie voor de komende jaren geld om deze steun te 
continueren en uit te breiden zodat nog meer kinderen op deze manier ondersteund 
kunnen worden? Een zelfde vraag geldt voor het Jongeren Cultuur Fonds Amsterdam, dat 
in 2016 ruim 1500 kinderen ondersteunde. 
  
 

De PvdA heeft landelijk niet goed gescoord. Ook in Amsterdam was de score bij de 
laatste verkiezingen niet goed. We zijn bleek en onzichtbaar in Amsterdam. De echte 
oppositie komt van Groenlinks. De echte ideeën en nieuwe voorstellen komen van 
Groenlinks. Hoe gaan we daar in de komende jaren verandering in brengen? 
  
 

De bouwproductie in Amsterdam moet omhoog naar 7000 woningen per jaar en de 
sociale woningvoorraad moet beter worden verdeeld : actief tegengaan van scheefwonen 
(hogere inkomens op sociale huren) en te groot wonen (1 en 2 persoonshuishoudens die 
op een sociale woning van vier of meer kamers wonen). 
  
 

Hoe gaat u van de PvdA weer een partij van mensen in plaats van beroeps politici 
maken? 
  
 

Hoe gaat u de Amsterdammers weer verbinden 
  
 

Hoe denk je het vertrouwen in de PvdA van de Amsterdamse kiezers weer terug te 
winnen? 
  
 

Waarom heeft geen van de lijsttrekkers als hoofdpunt van protest de nieuwe erfpacht 
regeling? Onbegrijpelijk. Deze nieuwe regeling speelt de speculanten in de kaart. Zorgt 
ervoor dat we onze mooie stad nooit meer kunnen vernieuwen alleen tegen een tarief 
bepaald door speculatie. En maakt de woning markt voor aterters de komende 100 jaar 
helemaal onmogelijk. Dit zou veruit het belangrijkste verkiezingspunt moeten zijn. Al die 
andere palnnen zijn koekjes van onz eeigen deeg. Allemaal waar maar daar gaat het NU 
niet om. Ik ben dus in alle kandidaten zeer teleurgesteld. Zijn dit wel sociaal democraten 
? 
  
 

Amsterdam geen miljoenenstad en dus genoegen nemen met minder in plaats van meer, 
meer, meer;  Amsterdam geen openluchtmuseumstad waar toerisme voor bewoning 
gaat: wat doet de PvdA Amsterdam er de komende jaren voor om dat te bereiken? 
  
 

Wat is jouw visie over reïntegratie aanpak naar werk zoals het nu gebeurd voor oudere 
en jongere. 
  
 

geen 
  
 

Hoe laat je Amsterdam succesvol zijn zonder Amsterdammers de stad uit te verdrijven? 
  
 

Hoe herwinnen wij het respect van vooruitstrevende mensen? 
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Het gaat goed met Nederland en Amsterdam. Echter, niet alle inwoners van Amsterdam 
profiteren van deze vooruitgang. Hoe wordt mogelijk gemaakt dat ALLE amsterdammers 
onze economische groei kunnen beleven? 
  
 

Wat denkt de kandidaat te gaan doen aan de leefbaarheid van de stad in de zin van 
dichtheid van bouwen en wonen, plannen van steeds hogere en (brand)onveilige 
hoogbouw flats en woonkazernes en de aanleg van de ecologische hoofdstructuur 
Amsterdam Zuid dat volgens het natuurbeleidsplan gepland was klaar te zijn in 2018? 
  
 

Is de partij voldoende naar de basis terug gegaan? 
  
 

Wat gaat de PvdA doen om het tekort aan sociale woningbouw op te lossen en te zorgen 
dat de verkoop door woningcorporaties te stoppen (De Key doet dit nog steeds!) 
  
 

De PvdA is een bestuurdes partij geworden waar universitaire analytisch denkenden een 
dominante rol spelen. Wereldwijd zien wij de trend dat politici de taal van emotionele 
geborgenheid en vertrouwen dienen te spreken om geloofwaardig over te komen. Wie 
van de candidaats lijsttrekkers spreken deze taal ??? 
  
 

Wat ga jij doen om de PvdA weer een volkspartij te laten zijn? 
  
 

Wat ga je doen om er voor te zorgen dat Amsterdam weer van de Amsterdammers 
wordt, en dan bedoel ik niet die van de Zuidas of de Goude Bocht, maar van de geboren 
en getogen Amsterdammer die wederom richting Purmerend en Almere wordt gepest 
omdat het neo liberale beleid van VVD'66 met hulp van onze eigen PvdA de woningen 
onbetaalbaar heeft gemaakt. 
  
 

vind je het belangrijk dat.. en zo ja wat ga jij doen..  om meer vrouwen de politieke 
arena in te krijgen? 
  
 

Hoe overtuigen jullie de DENK stemmers om weer op de PvdA te stemmen? 
  
 

Wat gaat de PvdA doen om in de nabije toekomst de overlast door het al maar groeiende 
toerisme in onze hoofdstad te bestrijden? 
  
 

Hoe kan concreet verlies van de woonfunctie in Amsterdam met name in binnenstad en 
19de gordel worden voorkomen. (duurzame huisvesting van gezinnen in diverse 
samenstelling, met en zonder kinderen; dus géén verdergaande hotel- en B&B 
ontwikkelingen) Sociale huurwoningen betaalbaar houden en niet openstellen voor 
oncontroleerbaar, zelfs tijdelijk onderhuur om inkomsten te genereren. Beheersbaarheid 
geldt eveneens voor particulier bezit. De stad heeft baat bij behoud van voorzieningen 
die onlosmakelijk bij de woonfunctie horen en de diversiteit van de stad bepalen. 
  
 

hoe denken jullie herkenbaar te zijn voor de hele brede achterban van de PvdA 
  
 

Hoe denken de lijsttrekkers (c.q. PvdA) om het toerisme te beteugelen.........nu draait 
Amsterdam voor de kosten op terwijl de baten gaan naar de eigenaars van hotels 
(meestal geen-amsterdammers).  Andere vraag: PvdA heeft al speerpunt Onderwijs, 
maar wat zijn de concrete acties ?????? 
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Klimaatadaptatie is een item waar we de komende tijd echt aan zouden moeten werken 
om onze stad leefbaar te houden. Graag hoor ik jouw mening hierover. En hoe je hier 
invulling aan denkt te gaan geven. 
  
 

- 
  
 

Geen 
  
 

Wie is verantwoordlijk voor de verkoop van sociale woningen door het 
verkoopconvenant? 
  
 

Stelling 1. De PvdA Amsterdam moet zich weer gaan profileren als een progressieve 
Partij.  Stelling 2. Het merk PvdA is beschadigd. Sociaal democraten kunnen meer dan 50 
zetels halen in de tweede kamer en een meerderheid in de gemeente Amsterdam, maar 
dan moeten we wel onze  partijnaam veranderen. Als er moet worden gekozen graag 
stelling 2 voorleggen. 
  
 

Drukte, een kwestie van perceptie? 
  
 

Er moet een stop komen op de komst van nieuwe hotels 
  
 

Hoe gaat de partij nu verder na de verloren verkiezingen 
  
 

Op welke groep vind u dat de PvdA zich moet richten, ofwel voor wie wil de PvdA er 
(vooral) zijn? 
  
 

Amsterdam heeft vieze lucht. Scooters geven veel vervuiling en lawaai overlast. 
Elektrische scooters zijn goedkoper en milieuvriendelijker. Waarom maken we dat in 
Nederland / Amsterdam niet verplicht. In Beijing, waar men 25 % verdient van wat men 
in Nederland verdient, kan het wel. Een verademing! 
  
 

Kan de PvdA t.b.v. de gemeenteraad inspraak in belangrijke onderwerpen als het wonen, 
werken en vrije tjdsbesteding in behapbare regiobijeenkomsten organiseren? 
  
 

Hoe gaat u om met emancipatie van moslimas? 
  
 

hoe komt het dat bij goede resultaten van het stadsbestuur met de PvdA, andere partijen 
de verkiezingen winnen? en wat ga je daar aan doen ? 
  
 

Hoe ga je om met dilemma dat SP het goed doet in stad en college en de PvdA toch 
gezichtsbepalend wil zijn? 
  
 

Wat vinden jullie van de nieuwe ledendemocratie en hoe actief wil je dat gaan inzetten? 
  
 

Hoe kunnen we komen tot een integraal plan voor een ontsporende woningmarkt? 
  
 

Wat vindt u van het toerisme in Amsterdam in relatie met de balans van wonen, werken 
en recreëren? 
  
 

Wat betekent het woord 'arbeid' voor je in de naam van de partij? Wat wil je daaraan 
doen? 
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Kijk eens wat verder dan de ring 
  
 

Er komt de komende jaren een nog grote druk op Amsterdam te liggen qua aantal 
inwoners, bezoekers en toeristen. Wat is de visie/strategie/plannen van de lijsttrekkers 
hier mee om te gaan zodat Amsterdam niet nog voller en soort pretpark wordt voor 
toeristen. 
  
 

Hoe denk je de stroom toeristen in te dammen en de stad weer leefbaar te maken voor 
de bewoners? 
  
 

gaan jullie in Amsterdam buurtrechten voor bewonersinitiatieven vastleggen in navolging 
van Breda 
  
 

Wat zijn de gedachten van de kandidaten over de gevolgen van de snelle ontwikkelingen 
op het gebied van digitalisering. Die zullen zowel kansen en bedreigingen met zich mee 
brengen. Kansen vanwege de sterke positie die Amsterdam heeft op het gebied van 
digitale en creatieve bedrijvigheid, maar bedreigd door het gebrek aan gekwalificeerd 
personeel en bedreigingen omdat er banen door zullen verdwijnen, niet alleen in de 
maakindustrie, maar ook in het middensegment van de arbeidsmarkt bij banken etc. Hoe 
moet Amsterdam daar ook in het onderwijs op anticiperen. 
  
 

Wat kan de PvdA doen om Amsterdammers weer bij elkaar te brengen en wat is hierbij 
de kracht van de partij? 
  
 

Een veelgemaakte opmerking in mijn directe omgeving is dat men niet meer de 
toegevoegde waarde ziet van de PvdA. Wellicht omdat de sociaaldemocratie al 'bereikt' 
is. Zeker in deze tijd waarin branding heel belangrijk is, waarschijnlijk m.n. tegenover 
jongeren, is dit een belangrijke kwestie om over na te denken. Wat is volgens jou het 
meest onderscheidende van de PvdA t.o.v. andere partijen? 
  
 

geen 
  
 

hoe denken jullie de leefbaarheid/samenhang in de stad te bevorderen? Twintig jaar 
geleden heette dat sociale vernieuwing en dat lijkt me nog steeds/weer actueel. 
  
 

Hoe houden wij de touristenbussen uit het centrum? Aan de buitenkant van de stad de 
mogelijkheid bieden om de touristen over te laten stappen in kleine busjes? 
  
 

-Hoe wil de PvdA bereiken dat amsterdam een ongedeelde stad wordt/blijft.  -welke 
maatregelen van de huidige coalitie zal de pvda als eerste terugdraaien als ze de kans 
krijgt? 
  
 

Er zijn meerdere steden in Europa waar het hebben van een woning (eigenaar) of huren 
van een woning is gekoppeld aan de verplichting er ook daadwerkelijk in te wonen. Dit 
om onderhuur, vermarketing via air-bnb, B&B, of bijna permanente leegstand en 
speculatie op een schrijnend tekort aan woningen in de stad te voorkomen. (bij 
woningcorporaties ligt dit anders) Stelling: De PvdA neemt het besluit dat bij eigendom 
en/of huur de eigenaar of huurder ook verplicht is de woning als bewoner te bewonen. 
  
 

Wat is jullie kernthema voor de komende verkiezingen in maart 2018 en wat is dan jullie 
boodschap? 
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Amsterdam heeft een Partij van de Arbeid nodig die vernieuwend en genuanceerd 
nadenkt over hoe deze stad het midden houdt tussen enerzijds 'de welvarende en 
bruisende wereldstad' en anderzijds 'het grootste, maar ook mooiste en veiligste dorp op 
aarde'. Hoe wilt u dat aanpakken? 
  
 

Is het geen tijd dat wij als progressieve partij laten zien dat bij ons een vrouw aan het 
roer staat omdat ze het gewoon heel goed kan! En dat dat pas echt een vorm van 
acceptatie en emancipatie is i.p.v. het er alleen over te hebben? 
  
 

Welk overkoepelend thema of thema's zie je als belangrijk en verbindend voor de 
diversiteit die de bevolking van Amsterdam kenmerkt. 
  
 

Hoe houd je Amsterdam Amsterdams en de mooiste stad van het land en wat is het 
specifieke daarin van de Pvda zodat Amsterdammers PvdA zullen gaan stemmen. 
  
 

Hoe gaat de PvdA de komende 4 jaar optreden tegen bordelen en raamprostitutie in 
Amsterdam, als de PvdA terugkeert in het College van B en W? Voormalig wethouder 
Lodewijk Asscher probeerde terecht de raamprostitutie op de Wallen terug te dringen. 
Ban a.u.b. prostitutie in Amsterdam geheel uit!   (via bestemmingsplannen en APV)? B 
en W heeft het probleem, dat het bordeelverbod - de strafbaarstelling van het voordeel 
trekken uit het (zich) prostitueren van een ander - uit ons Wetboek van Strafrecht is 
geschrapt. Laat de PvdA er landelijk voor ijveren, dat het bordeelverbod weer in ons 
wetboek van Strafrecht terugkeert, samen met strafbaarstelling van hoerenlopers naar 
Zweeds voorbeeld. Niet enkel t.a.v. kinderprostitutie, maar ook t.a.v. volwassen 
vrouwen. Het wetsvoorstel - nu in de Eerste Kamer of er al doorheen -  hoerenlopers te 
verplichten te onderzoeken, dat zij niet met minderjarige prostituées of slachtoffers van 
mensenhandel van doen hebben, is slechts symboolwetgeving, een 'schaamlap'.  
Hoerenloper kunnen  zeggen, dat ze niet beter wisten en het niet konden herkennen. Het 
is een onmogelijke bewijslast voor het OM om te bewijzen, dat de hoerenloper tekort 
schoot in zijn ínspanningsverplichting om zich goed te vergewissen. Burgemeester 
Eberhard van der Laan heeft nu met het huidige  B en W een aantal panden - van de 18 
bordeelpanden, die in 2008 voor 25 miljoen euro  van Charles Geerts  door NV Stadsgoed 
zijn opgekocht met 15 miljoen euro bijdrage/garantie hierin van de gemeente 
Amsterdam  - door de gemeente Amsterdam  laten kopen van 1012Inc. (Stadsgoed, 
Stadgenoot, gemeente, Saref) voor 4.9 miljoen + 1.7 miljoen, totaal 6.6 miljoen euro en 
opnieuw voor raamprostitutie bestemd. Amsterdam zette al 25 miljoen lening aan 
Stadsgoed om in aandelen 1012Inc.  B & W verbouwde ze tot raambordelen en gaf ze in 
voortdurende erfpacht (50 jr.) aan Stichting MRL onder de kwalitatieve verbintenis, dat 
hier alleen raamprostitutie mag worden bedreven. B & W als bordeelbaas?! 
  
 

Wat ga je doen aan de leefbaarheid van de stad? 
  
 

kunnen jullie reageren op de stelling: Aangezien de uitgangspunten van de sociaal 
democratie solidariteit, emancipatie en progressiviteit zijn, moet de lijsttrekker bij ieder 
voorstel, plan of initiatief aan kunnen geven, waarom dit de solidariteit verhoogt, wiens 
emancipatie hiermee gediend is en waarom het progressief is. Als dat niet kan, het dus 
geen beleid van de Pv/dA zijn. 
  
 

Wat gaat PvdA doen aan: Woningnood van jongeren Drukte in centrum  Fietsveiligheid 
  
 

Het wordt voor geboren Amsterdammers steeds moeilijker een betaalbare woning te 
krijgen, wat doen jullie daaraan? 
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Hoe ga jij lokale betrokkenheid vergroten, nu het toekomstig kiesstelsel afbreuk daaraan 
doet? 
  
 

Wat zijn voor jou de 3 speerpunten waarmee we tijdens de campagne voor de GR2018 
de (in 2014 verloren) kiezers kunnen winnen? 
  
 

Moeten jongeren van 23/ 26 jaar nog bij hun ouders wonen ? Amsterdam worden zij 
uitgestuurd. In mijn straat wonen alleen buitenlandse werknemers, kopen of huren tegen 
prijzen die onze eigen jongeren niet kunnen betalen. Ja ik woon in zuid maar ook daar 
moeten jongeren kunnen wonen. Mevr. Moorman heb ik daar over gehoord, ik was het 
helemaal met haar eens. 
  
 

Hoe komt de PvdA weer in contact met alle kiezers die we zijn kwijtgeraakt en hoe gaan 
we ook weer mensen buiten onze actieve partijleden aanspreken? Hoe winnen de 
tramchauffeur weer voor ons? 
  
 

Waarom ben jij beter dan de andere twee? 
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Ledenpanel	lijsttrekkersverkiezing	
PvdA	Amsterdam	2017	

Antwoorden slotvraag 
4	-	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.	

 
 

 

Amsterdam is een geweldige stad maar dreigt last te hebben van zijn eigen succes. Voor 
een toenemend aantal Amsterdammers is wonen op zich steeds onbetaalbaarder. 
Diversiteit in allerlei opzichten zou ook op de mogelijkheden tot wonen gestimuleerd 
mogen worden. 
  
 

Eigenlijk wil ik een samenhangend visie op de langere termijn horen, en niet allemaal 
losse thema's. Amsterdam in Nederland, Amsterdam in Europa, Amsterdam in dde 
wereld. Waar moeten we naar toe? Wat betekent dat voor de komende vier jaar? 
  
 

De problemen van de uit de klauwen gelopen groei van drukte en toerisme raken niet 
alleen het Centrum maar omdat het zich als een olievlek uitbreidt ook de rest van de 
stad, met structurele verdringing als gevolg. Vakantieverhuur gaat ten koste van de 
woningmarkt, voetgangers worden de rijweg opgedrongen en lagere inkomens kunnen 
op de duur alleen nog buiten de ring terecht waardoor diversiteit een hol en leeg begrip 
wordt. Heb het lef om je tegen de groei te keren. 
  
 

Verandering is noodzakelijk. Ook binnen de PvdA. Vergadertijgers winnen te vaak. 
Verantwoordelijkheid  Werk samen met partijen die ook verantwoordelijkheid nemen 
zonder de arrogantie van het eigen gelijk. 
  
 

De stad is meer dan hoogopgeleide witte mensen binnen de Singelgracht. Hou daar eens 
rekening mee met je verkiezingsprogramma en met de kandidatenlijst.  In de vorige 
fractie zat god betere het een juffrouw die grote bedrijven hielp met 
belastingontwijking/-duiking. Dat heeft toch niets meer met sociaaldemocratie te maken? 
  
 

Onbegrijpelijk hoe de stad verkwanseld wordt aan een paar toerisme ondernemers an 
airbnb.. 
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Hoe denken de kandidaten over marktwerking versus openbaar bestuur in de stad? Met 
voorbeelden graag. 
  
 

Er is een verschil tussen programmatische prioriteiten en iets wat miszit. De burger heeft 
geen klap te vertellen en dat is niet goed en moet veeel beter, toch zijn wonen en werk 
de prioriteiten. 
  
 

Amsterdam is voor alle Amsterdammers, niet alleen voor de middenstanders die de 
binnenstad uitbaten. 
  
 

De PvdA moet een heldere en zeer krachtige positie innemen om de groei van het 
toerisme te bedwingen. Als zij dat niet doet, zullen andere partijen ermee weglopen - en 
waarschijnlijk zullen anti-establishment partijen het thema monopoliseren. 
  
 

aub nooit meer die 'schijndemocratie', waarmee u uw eigen mensen beschadigd 
  
 

Onderwijs , omdat ALLE jongeren GELIJKE KANSEN moeten hebben! 
  
 

Het is niet eenvoudig te kiezen om de 5 belangrijkste aan te wijzen: makkelijker om de 
minst belangrijke aan te wijzen 
  
 

Ik wist niet onder welk kopje (aanpak van) afval, toenemende vervuiling van de stad te 
plaatsen. dat is een van mijn grootste zorgpuntne 
  
 

besteed niet te veel aandacht aan deze lijsttrekkersverkiezing, de ervaringen waren tot 
nu toe negatief voor het verkiezingsresultaat bij de werkelijke verkiezingen. Belangrijker 
zijn eenheid en enthousiasme. 
  
 

een kort verkiezingsprogramma, svp dat vooral concrete besluiten bevat en niet te veel 
stippen op de horizon 
  
 

* Werk aan diversiteit én ontmoeting * Maak ruimte waar veel druk is op de ruimte (vgl. 
foto's Amstelveld in 1970 en nu :-) - kies. 
  
 

voor mij persoonlijk is de veiligheid in de openbare ruimte erg belangrijk ... graag fiets / 
reis ik met OV door onze prachtige stad en wil daarbij niet lastig worden gevallen. 
  
 

Nvt 
  
 

Geen toelichting 
  
 

Ik vind de huisvestingssituatie voor midden en lagere inkomensgroepen dramatisch. Een 
aanklacht tegen de degenen die daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Sociaal 
Democraten onwaardig. Speerpunt 1. 
  
 

Zie eerdere vragen; Amsterdam dreigt m.i. een pretpark voor toeristen en expats te 
worden. Voorbijgangers die geen bijdrage leveren aan de sociale structuur in 
woonbuurten. Verder dreigt de stad door de hoge woonlasten (binnen de ring) het 
exclusieve domein van yuppen te worden. 
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Speerpunt 1. De huisvestingssituatie. 
  
 

Er zijn veel meer dan 5 punten die belangrijk zijn. Maar op gemeentelijke niveau wegen 
de punten natuurlijk anders dan op landelijk niveau. Zo is cultuur en onderwijs denk ik 
gemakkelijker kleinschaliger aan te pakken. Milieu is een landelijk problematiek, het 
vergt een internationaal aanpak 
  
 

Geen. 
  
 

Betaalbaar wonen is belangrijkste pijler van armoedebeleid. Wat ik mis in de lijst is 
aanpak van slecht functioneren ambtelijk apparaat ( door vele reorganisaties is 
dienstverlening/handhaving erg slecht . Dit is belangrijker dan participatie waar van alles 
wordt toegezegd maar niet uitgevoerd! 
  
 

Maak je als gemeentelijke overheid niet druk om alles en beperk je tot die onderwerpen 
waar je wel over beslist en die van groot blijvend belang zijn voor de stad en zijn 
bewoners 
  
 

De PvdA staat voor een sociale samenleving, maar we zien een samenleving waarin de 
verschillen tussen arm en rijk steeds groter worden, met een steeds grotere groep die 
eigenlijk niet of nauwelijks rond kan komen. Het is een schande dat we dit in dit rijke 
land laten gebeuren, ik wil lid zijn van een partij die vecht voor een redelijk bestaan voor 
iedereen. 
  
 

Ik denk dat de PvdA moet gaan staan voor iedereen dje niet met het duurder wordende 
klimaat mee kan. Van jongere en student, arm gezin/minima tot oudere Amsterdammer. 
  
 

Drukte in de stad is een typische pvda benaming om het geeheel van de rampzalige 
gevolgen van het beleid van Asscher als wethouder en later als vice mp af te dekken 
  
 

Graag aandacht voor het stimuleren van integratie en participatie van nieuwkomers en 
de al langer aanwezigen die van elders zijn gekomen. 
  
 

WMO, PGB, zijn door Den-Haag naar VNG  verantwoordelijkheid van de stad. 
Ouderenzorg (verpleeghulp) het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, waar nodig 
met woning aanpassing etc.is niet of onvoldoende gefaciliteerd. Gaat u het deze zorg wel 
met beleid ondersteunen? 
  
 

Ik zie steeds meer groepen die tegenover elkaar worden gezet in de woningmarkt. 
Studenten en leraren, statushouders, etc. Maar ik mis een creatieve manier om via de 
woonruimteverordening meer beleid te voeren voor doorstroming zonder dat mensen 
daar uiteindelijk hun voor worden uitgedreven dmv exorbitante huurverhogingen. 
Waarom geen maatregelen om bv wwongroepen voor ouderen met een middeninkomen 
te stimuleren. Bestaande woningen worden nu vreemd toegewezen.Woningen met liften 
gaan naar jongeren. Ik hoor dePvdA te weinig met oplossingen /voorstellen komen. Nu 
moet de middeldure huur weer het antwoord zijn. Maar sturing moet en kan met 
gebruikmaking van de bestaande woningvoorraad. Dat onderdeel wordt vaak vergeten.. 
succes 
  
 

Met diversiteit bedoel ik racismebestrijding en gelijke kansen voor iedereen. Hoe komt 
het bijvoorbeeld dat alle drie de PVDA kandidaten autochtoon zijn in zo'n veelkleurige 
stad? Zijn ze in Amsterdam geboren of komen ze hier goedbedoeld carriere maken? En 
waarom 2 man, 1 vrouw en niet 2 vrouw 1 man of alleen maar vrouwen om een 
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doorbraak te forceren? Lees ns het boek Uitblinkers van Malcolm Gladwell, dan snap je 
wat beter hoe subtiel uitsluiting en ongelijke kansen in z'n werk zit (is bovendien heerlijk 
leesbaar en vermakelijk, heb je uit in een weekendje). 
  
 

Ongellijkheid bestrijden, met name voor kinderen, is topprioriteit. Maar wel in een 
wenkend perspectief van een duurzame en cultureel inspirerende samenleving 
  
 

het draait om solidariteit, vrijheid en gelijkheid dus ja, eerst aandacht voor samenleven, 
dan voor kwaliteit van er wonen, vervolgens gezamenlijk participerend in duurzame en 
veilige stad de rest regelen 
  
 

PvdA is een emancipatiepartij. Resultaat van verheffing is dat mensen yuppen kunnen 
worden. Iets waar een emancipatiepartij trots op zou kunnen zijn. Zeker als deze 
'yuppen' weten waar ze vandaan komen en solididair willen zijn met anderen die ook een 
kans verdienen. In plaats daarvan hoor je vanuit de PvdA vooral negatief gesproken 
worden over yuppen en gentrification. Zo vervreemd je belangrijke kiezersgroepen en 
oogst je niet je eigen succes. Hoe denken de lijsttrekkers hier over? 
  
 

De stad moet weerleefbaar worden voor verschillende groepen en daar hoort wonen, 
werk, onderwijd en zorg van goede kwaliteit bij. 
  
 

Als de drukte in de stad het resultaat is van het success in de stad, waarom zou u dat 
dan willen temperen? 
  
 

Ik hoop zelf dat Amsterdam als modern sociaal democratische stad een voorbeeld kan 
zijn: vreedzaam samenleven, allerlei leefstijlen, openheid, contact tussen groepen, 
veiligheid, duurzaamheid, maar ook hip, the place to be en the place to enjoy. Niet de 
bierfiets, maar wel cultuur, architectuur, gezelligheid. En kansen - werk, onderwijs, 
ontplooiing. Mensen moeten de kansen wel zelf grijpen. 
  
 

Maak Amsterdam weer een leefbaardere stad. Geen megalomane projecten, zoals 
parkeergarages onder de Singelgracht. Daar zit niemand op te wachten. Investeer in 
mensen, het samenleven met elkaar en betaalbare woonruimte. 
  
 

... 
  
 

Allke kandidaten geven prioriteit aan betaalbaar wonen en zien daarin een taak voor de 
gemeente. De onderwerpen 'scheefwonen'en 'illegaal wonen' worden angstvallig 
vermeden, terwijl je daarmee juist de meeste goedkope huurwoningen kunt vrijmaken 
voor de mensen voor wie ze gebouwd zijn. Dit zijn dus geen 'rechtse' oplossingen maar 
typische PvdA onderwerpen!!! Ik mis die onderwerpen al jaren in de campagnes. 
  
 

Diversiteit : hele wijken zijn aan het afscheiden, er wordt alleen Turks of eigen taal 
gesproken 
  
 

Veel succes gewenst 
  
 

Jammer maar 5 vragen is met al die onder zoeken 
  
 

Amsterdam moet een stad blijven (weer worden) voor alle Amsterdammers, dus ook 
voor mensen met een uitkering of minimumloon, dus er moet voor hen genoeg 
betaalbare huisvesting en activiteiten zijn. Geen verkoop meer van sociale 
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huurwoningen, geen opofferen van groen voor nog meer woningen of wegen en yuppen 
en toeristen beperken en de sociale samenleving (multicultureel) bevorderen 
  
 

Zet een rem op allerlei laagwaardige winkels en horeca. Handhaaf overtreders AirBnB 
e.d. Geef amsterdamse ondernemers die ook hier wonen voorrang. Zij lijden dan ook 
onder hun eventuele eigen overlast. 
  
 

de regelgeving in het onderwijs is al zo ingewikkeld, nog een tweede kapitein op het 
schip is contraproductief 
  
 

de belangrijkste uitdaging voor Amsterdam is m.i. om te zorgen dat er geen wijken 
ontstaan die een voedingsbodem vormen voor maatschappelijke ellende 
  
 

De gemeente Amsterdam in het algemeen - en de PvdA in het bijzonder - moet er alles 
aan doen om zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt in te schakelen! 
  
 

Besteed nog veel meer aandacht aan de ontwikkelingen in Noord, en kijk verder dan de 
aanlegsteiger van de ponten, Overhoeks etc. De randen van Noord-Molenwijk, Kadoelen, 
Banne, Nieuwendam-Noord vragen om heel veel (meer) aandacht. 
  
 

Ik wil graag weten welke concrete zaken de gekozen PvdA'ers gaan doen om echt te 
weten wat de problemen van de Amsterdammers zijn. Ook die leven buiten hun eigen 
bubbel.  Dus: tot hoever durft de nieuwe lijsttrekker te gaan om in contact te komen met 
de Amsterdammers? 
  
 

Ik mis het thema digitaal. Daar ligt bij uitstek de kans voor een fris sociaaldemocratisch 
verhaal. De tweedeling gaat daar plaatsvinden! 
  
 

Ik word droevig van alle initiatieven voor mensen ipv met mensen. Zitten er weer 4 
projectleider te wachten op een buurtbewoner........... 
  
 

De lucht in Amsterdam is ongezond. Laten we zo snel mogelijk inzetten op elektrische 
scooters bijvoorbeeld. 
  
 

Het is een paradox, aan de ene kant wordt Amsterdam als zeer druk ervaren, vies en 
gevaarlijk, aan de andere kant wil iedereen hier in Amsterdam wonen. Wanneer 
Amsterdam minder reuring zou hebben (lees: aanmerkelijk minder toeristen), wordt de 
stad ook minder aantrekkelijk.  En die cruise-schepen mogen van mij gewoon aanmeren 
bij het Muziekgebouw aan het IJ. 
  
 

Wonen en drukte net als wonen en groen hebben natuurlijk veel met elkaar te maken. Ik 
stel vast dat door de financialisering vd stad wonen enorm onder druk staat: de rijken die 
ongebreideld het groen opofferen aan bakstenen en met hun bedrijven de binnenstad 
doen veranderen in een pretpark. De PvdA moet echt een speerpunt maken van een 
sociaal huurwoningen beleid en een manier vinden om de ongeremde groei van 
stadskastelen ten koste van groen, woongenot, leefbaarheid tegen te gaan. 
  
 

Ik blijf PvdA lid maar heb geen vertrouwen meer in de politiek. 
  
 

Wil er meer aankruisen 
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Ik vind het schandalig dat Jeroen van Berkel wanhopig misbruik maakt van de 
populariteit en overredingskracht van Aboutaleb om een gooi te doen naar het 
wethouderschap. Is dit integer gedrag? 
  
 

overigens ben ik van mening dat de echte stadsdeelraden terug moeten komen, het is 
duidelijk dat ze in de stopera niets weten, niets begrijpen en niet geïnteresseerd zijn in 
Noord, Nieuw-West en Zuidoost 
  
 

Hoe gaat de pvda de regelgeving en bureaucratie in het onderwijs beteugelen? 
  
 

nvt 
  
 

Ieder kind en jongere begeleiden naar onderwijs en beroep op zijn/haar niveau. 
Huurwoningen laten bouwen voor de middeninkomens door woningcorperaties. 
  
 

Onder wonen schaar ik het woningentekort voor het midden segment én de aantasting 
van leefbaarheid van de stad door de airbnb ed verhuur. Om mij heen worden tientallen 
woningen verhuurt via airbnb met zeer grote regelmaat. Dit komt het burengevoel niet 
ten goede en ze zorgen voor geluids- en andere overlast 
  
 

Zolang ik in het stadsdeel woon is er nog nooit aandacht geweest voor groen, natuur en 
ecologie, is er nog nooit geluisterd naar bewoners. Ik woon in een stadsdeel waar Belliot 
vol trots op een nieuwjaarsreceptie meldde dat 'ze' (=lees het stadsdeel) gewonnen 
hadden van de bewoners. 
  
 

RBNB ruïneert onze mooie stad. Illegale verhuur kost de stad teveel. 
  
 

Bij vraag 3: Armoede heb ik niet genoemd. Die buurten waar de mensen wonen 
waarvoor wij zeggen op te komen zou je groener en duurzamer moeten maken, want 
dan los je een deel van de gevolgen van armoede op: betere en gezondere 
woonomgeving en minder hittestress, 's zomers is de stad circa 10 graden warmer dan 
het platteland. Bijna 1 op 1 zijn niet-groene, watervriendelijke buurten de buurten waar 
de arme mensen wonen met een slechtere leefomgeving. 
  
 

Drukte als nr. 1, omdat de ontwrichtende werking op het functioneren van de 
samenleving wordt onderschat 
  
 

Deze onderwerpen zijn invloed op de andere. Bij overwegingen telt ze  allemaal mee. 
  
 

Ik vind een leefbare en veilige stad belangrijk . Met leefbaar bedoel ik de luchtkwaliteit 
die in hoge mate verpest wordt door vervuilende scooters. Met leefbaar bedoel ik ook het 
bedwingen van Marokkaans tuig. 
  
 

Betaalbaar wonen, heel belangrijk voor onze achterban. 
  
 

Geen 
  
 

Mensen die de stad 'hebben gemaakt' tot wat het nu is, mooi, open en toegankelijk, 
waarschuwden voor het gevaar van onthechting bij doorgaan op de ingeslagen weg: 
economisch belang, alles binnenhalen wat geld geeft etc. Er werd niet naar geluisterd. 
Walgelijke uitspraken heb ik gehoord door pluche-zitters. Wat gaan we er nu aan doen? 
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Sociale woningbouw was een goede en efficiente manier om huurders een woning en 
zekerheid te bieden. Dat is de nek om gedraaid. 
  
 

Met name ruimtelijke ordening/wonen: dit raakt/ is de basis van andere onderwerpen cq 
problemen in de stad. 
  
 

wat mij opvalt is dat u de door u gebezigde begrippen niet definieert. Ik moet dus maar 
raden wat u eronder verstaat. En dat lijkt mij nu juist het probleem: we hebben geen 
behoefte aan een gemaakt vrolijke presentatie en al het andere dat reclamebureaus 
bedenken. Duidelijkheid over idealen en concrete invulling daarvan, dat is wat overtuigt. 
M.i. geldt dat voor jong en oud, arm en in betere doen, kaaskop van van andere 
oorsprong ! 
  
 

Wij hebben weinig aan een internationale stad en de hoge woningprijzen zijn slecht voor 
de stad. De financiële sector is te groot voor ons land, hebben wij niets aan. Zij 
verstrekken bijvoorbeeld veel te veel hypotheken voor 100% financiering, want veilig 
product dat nauweijks wanbetalers kent. Dit drijft de koopprijzen op en daarmee de 
WOZ-gerelateerde belastingen en de WOZ-gerelateerde huren. Daardoor blijft 
Amsterdam achter met een overmaat aan nare egoïstische en egocentrische D66-
sympathisanten. 
  
 

Geen 
  
 

Ik ga er nog steeds vanuit dat mijn partij opkomt voor de mensen die het (nèt) even iets 
minder 'goed' hebben; ik zie dat Amsterdam steeds meer een 'attractie' wordt i.p.v. een 
woonstad. Ik zou graag willen dat de PvdA hier een speerpunt van gaat maken in de 
verkiezingscampgane! 
  
 

De traditionele waarden van de partij doen er wat mij betreft meer toe dan allerlei 
culturele vragen. Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral 
  
 

Ik wil weten hoe men de stad Amsterdam voor zich ziet in 2030 en 2050. Waar moet het 
heen? Waarop zetten we remmen. Wat moet stoppen, starten, en waar moeten we mee 
doorgaan? 
  
 

Bij wonen en ruimtelijke ordening vind ik het belangrijk dat niet alles even word 
volgeplemt, wat veel schade toebrengt aan bestaande stad en wijken. DENK EERST NA 
EN REKEN WAT ECHT NODIG IS bv Goedkope huizen  ipv voor jups bouwen 
  
 

De stad is van Amsterdammers. Daarom moeten burgers centraal staan, meer invloed en 
verantwoordelijkheid krijgen over hun stad.  PvdA moet hierin helder stelling innemen en 
consequenties aan verbinden als het gaat om bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
  
 

De lijsttrekker moet  zich inzetten voor alle doelgroepen en ook zichtbaar zijn in de 
wijken. 
  
 

Meer huurwoningen en betaalbare huren. Een fatsoenlijke  en duidelijke erfpachtregeling 
die ook voor huiseigenaren er niet toe leidt dat zij door de hoogte van de erfpacht 
moeten verhuizen. Het is niet hun schuld dat de prijzen van huizen omhoog gaan door 
dat er te weinig aanbod is. Eigenaren worden er nier rijker van, dus waarom de koppeling 
zoals nu is voorgesteld aan de WOZ waarde? 
  
 

- 
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Zonder economie geen beleid. 
  
 

het gaat niet om werk; het gaat ook om optimale werkomstandigheden 
  
 

Woon nog maar heel kort in Amsterdam. Ik vind het een boeiende en bruisende stad. 
Heb wel het idee gekregen dat er nog al wat mensen wonen die moeilijk aan de bak 
komen. Ik ben in vorige woonplaatsen actief geweest in de PvdA.  Gemeenteraadslid en 
later staten lid in Gelderland. Ik vind het leuk dat ik in Amsterdam direct informatie van 
de PvdA kreeg. Actief zal ik niet meer worden. Maar ik lees de informatie met plezier. 
  
 

Alle onderwerpen zijn belangrijk en behoeven aandacht. Sport en bewegen ontbreken in 
de lijst. Iedere dag verschijnt wel een studie waarin wordt aangetoond, dat goede 
regelmatige beweging zowel voor jong als voor oud essentieel zijn voor ontwikkeling, 
gezondheid en voor een goede kwaliteit van leven. De ruimtelijke inrichting van de stad 
moet ook dit als uitgangspunt nemen en dat gebeurt nog veel te weinig. 
  
 

Ik mis het thema erfpacht (of dat moet onder wonen vallen). Belangrijk wat de potentiele 
lijsttrekkers RVE vinden. 
  
 

Zie mijn belangrijkste punt over het erfpachtstelsel dat heeft direct met al de 5 punten te 
maken die ik aangegeven heb. 
  
 

DE vraagstelling is tendentieus omdat ik niet óók per onderwerp kan aangeven wat ik 
vergeleken bij de rest absoluut onbelangrijk vind. 
  
 

geen 
  
 

De belangrijkste vraag voor onze partij is hoe wij (opnieuw) één huis kunnen bieden aan 
mensen die verschillende belangen, interesses en maatschappelijke posities hebben maar 
die zich verbonden weten door hun vooruitstrevende wereldbeeld. 
  
 

Er moet een halt worden toegeroepen aan het toerisme en dientengevolge aan de 
overdreven opkomst van eet-en dranktenten. En de overlast van brommers/scooters 
aanpakken d.m.v. parkeerplaatsen voor auto's te bestemmen voor brommers/scooters 
(wordt in veel grote steden gedaan). Geen parkeergarages meer ìn de stad (ook niet in 
De Pijp) maar aan de rand! 
  
 

Laten we ook zorgen dat in Amsterdam de regels gehandhaafd worden. gewoon: Niet 
pissen in een portiek, niet parkeren op een grasveld, geen ouwe vrouwtjes beroven etc.. 
De VVD lult over veiligheid (al sinds Hans Wiegel) maar doet niets. Laat de PvdA dat nu 
eens wel gaan doen. 
  
 

Amsterdam moet geen decor bieden waarin de bewoners als figuranten moeten spelen 
om de toeristen te vermaken. Toets op een eerlijke en consistente manier de 
doelstellingen van de PVDA zoals : gelijkheid, rechtvaardigheid, eerlijk delen en gelijke 
kansen op geestelijke en materiele verrijking. Een samenleving met grote diversiteit, 
respect voor kwaliteit van het openbare domein, goed beheer ervan en zorgdragen voor 
veiligheid en welzijn van de gebruikers van de stad. 
  
 

Armoede en burgerparticipatie kunnen worden bestreden en bevorderd door goede zorg 
en een basisinkomen, te beginnen in Amsterdam.  Vriendelijke groet, Paul Koek 
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Om eerlijk te zijn is het nu niet best als er nu een heel rechts kabinet gaat komen betreft 
te komen bezuinigingen,en die gaan weer komen,ik maak mij wel zorgen over de huur-
toeslag.Alle rechtse partijen willen daarin bezuinigen,we zien wel weer de komende 4 
jaar. 
  
 

Amsterdam moet meer ambitie krijgen om schone lucht te bereiken. Het van de gekke 
dat we het elkaar aandoen om in een smerige lucht te leven, terwijl de alternatieven 
goedkoper zijn of snel goedkoper worden. Maar ambitie is nodig. 
  
 

nvt 
  
 

Jammer dat pas nu het eerste ledenpanel in 2017 wordt gehouden! Dit belangrijke 
instrument zou veel meer ingezet moeten worden! 
  
 

Ik ben tijdens deze periode niet in Nederland. Ik vind het wel jammer dat ik mijn 
voorkeur niet kan uitspreken. 
  
 

Het karakter van woon-werkstad voor iedereen dat Amsterdam lang heeft gehad gaat 
verloren door de groei van toerisme en expats. 
  
 

zorg voor een evenredige verdeling van de raadsleden over de stad. niet alleen die 
binnen de ring wonen. 
  
 

Er zijn veel dingen die aan dacht vragen in de stad maar helaas wordt dat allemaal 
verdrongen door de onleefbaarheid die er is ontstaan door het langstrekken van de 
gigantische hoeveelheden toeristen. 
  
 

bij punt 2: niet nog meer burgerparticipatie bij overheidsplannen maar 
overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven 
  
 

geen 
  
 

Drukte in de stad heeft ook alles te maken met cohesie van bewoners en wijken in de 
stad, met de vormen van economische activiteiten die de extra accenten krijgen, met 
daarmee ook de tweedeling van rijk en arm, de soort banen (schortenindustrie), kansen 
in de stad en de mogelijkheden om er al dan niet nog te kunnen blijven wonen. Of de 
Stopera uitmaakt hoe de stad zich ontwikkelt en het haar bewoners zal vergaan of dat 
alles wordt weggeven en bedrijven als Uber, airbnb de zuidas de richting gaan bepalen. 
  
 

Laat de gemeente armoede bestrijden door  eerlijk betaald werk aan werklozen te bieden 
onder gelijke arbeidsvoorwaarden als andere werknemers, ook bij de overheid! Voer 
werkateliers in eigen collectief beheer voor en door werklozen in als werkervaringsplaats. 
Werk moet lonen en elke werker verdient gelijke medezeggenschap over eigen arbeid, de 
wijze van produceren en het product ervan. Minstens inspraak. Verplichte tewerkstelling 
door de gemeente van bijstandsgerechtigden zonder recht op een contract met 
gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als de andere werkenden naast hen - met een eerlijk 
arbeidscontract, volwaardig loon, vrije arbeidskeuze, medezeggenschap, recht op 
scholingsvergoeding en andere CAO-arbeidsvoorwaarden - is een vorm van uitbuiting, die 
niets meer met socialisme of sociaal-democratie te maken heeft. De gemeente gaat zo 
als uitzendbureau fungeren, of nog erger als koppelbaas, die mensen uitbesteedt aan 
werkgevers, zonder dat zij zich nog rechtens kunnen verdedigen, want ze hebben geen 
enkele werknemersrechten meer, worden geheel rechteloos gemaakt. Laat ook 
bijstandsgerechtigden in aanmerking komen voor UWV-scholingsvouchers en andere 
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hulp. Dat recht hebben ze nu niet, al staan ze als werkzoekend bij het UWV 
ingeschreven. De steun van de UWV met scholingsvouchers en andere faciliteiten is nu 
alleen voor WW-ers. De gemeente  bepaalt 'alles' eenzijdig voor de 
bijstandsgerechtigden,. Ook op een Scholingslening maken deze vaak nauwelijks 
werkelijk kans, zo bleek in de evaluatie van de Scholingslening in 2013 en sindsdien. 
Deze Scholingslening was door de Amsterdamse gemeenteraad in 2012 ingevoerd door 
aanneming van een motie daartoe van D66-raadslid De Soete. De sociale minima, vooral 
bijstandsgerechtigden, waren de primaire doelgroep. Het voor de Scholingslening 
bestemde budget is in later jaren grotendeels naar andere doelen overgeheveld, veel 
talenonderwijs voor nieuwkomers en wordt sinds 2014 m.n. voor de inkomens tot 120% 
van het minimumloon bestemd. 
  
 

Bij vraag 1, de optie: als ik in de stad was, zou ik zeker gaan, mist!  In het algemeen, wil 
ik stellen dat de afstraffing, die de Pv/dA bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, 
gevolgd door het debacle van de 2e kamerverkiezingen dit jaar, alleen verklaard kan 
worden uit het verlies van onze identiteit en basis. Die basis is volgens mij de driepoot: 
Solidariteit, Emancipatie en Progressief. Als we teruggaan naar die drie pijlers, zullen we 
mensen ook weer echt aan kunnen spreken en niet omvallen ( krukjes met drie poten 
staan altijd stevig).  Maar dan zullen we het verdomd goed uit moeten leggen en 
daarvoor is deze driepoot volgens mij een prima handvat. 
  

 

 


