Stichting Vrienden van Duivendrecht
Groen en kleinschalig

Aan de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks
P.A. Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk a/d Amstel
T: (020) 496 21 21

Zienswijze (feedback)
Concept coalitieakkoord 2018-2022 Ouder-Amstel
Verzonden per email aan: raad@ouder-amstel.nl
Duivendrecht, 6 mei 2018
Geachte onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks,
Gehuld in een slecht zittend democratisch jasje heeft u via een publicatie in het Weekblad voor
Ouder-Amstel op 2 mei 2018 aan alle inwoners van Ouder-Amstel feedback gevraagd op het nieuwe
concept coalitie akkoord. Een coalitie akkoord waarin het Dorpshart Duivendrecht niet wordt
genoemd!
Dit coalitieakkoord is, na de verkiezingen op 21 maart, opgesteld op basis van het eindrapport van de
door de VVD aangestelde informateur met als opdracht uitspraak te doen over de meest kansrijke
coalitievorm voor het politieke bestuur van Ouder-Amstel. Zijn eindrapport kwam uit op 2 april jl.,
besloeg 23 pagina’s A4 en leidde tot de meest voor de hand liggende coalitie van VVD, CDA, D66 en
GroenLinks, als zijnde dé lokale partijen van Ouder-Amstel.
Aan inwoners wordt door u als onderhandelaars op de concept coalitie op 2 mei jl. feedback
gevraagd om binnen 4 ½ dag én tijdens de meivakantie (incl. 4/5mei herdenking) alleen digitaal hun
'meedenken' kenbaar te maken. U als volgens de informateur meest succesvolle coalitie heeft in
4 weken tijd een concept coalitieprogramma opgesteld dat slechts 6 A4’tjes telt om voor de
komende 4 jaar ‘op hoofdlijnen’ het beleid van Ouder-Amstel weer te geven in het krachtenveld met
o.a. gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, Waterschap AGV, Schiphol, NS, de provincie
Noord-Holland en de ministeries van het Rijk.
De Stichting Vrienden van Duivendrecht is perplex door de snelheid om deze coalitie tot een succes
te maken. Is dit wel zorgvuldig vraagt de Stichting zich hardop af? En is de gevraagde feedback aan
inwoners geen doorgestoken kaart? En worden fundamentele zaken, zoals duurzaamheid,
milieuzone, een vitaal Dorpshart Duivendrecht, een kloppend huishoudboekje, bewust zeer vaag of
geheel onbenoemd gelaten?
De Stichting heeft in de wandelgangen gehoord dat het coalitieakkoord al vastligt omdat de
gemeenteraad halverwege mei al besluiten neemt over de benoeming van 4 wethouders, een
klankbordgroep voor de burgemeester en allerlei verschillende ter zake doende bestuursorganen.
U bent als concept coalitiepartijen met zijn vieren en toch lijkt u het niet écht aan te durven en wilt u
via een 4 ½ daagse consultatieactie in de meivakantieperiode een carte blanche hebben om dàt door
te voeren wat u landelijk opgedragen wordt.
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Waar coalitiepartijen in een team, ondersteund door ambtenaren, weken over doen, mag de
inwoner/belangenorganisatie in een paar dagen zijn/haar woordje over doen?! Is deze ‘4 ½ daagse’
de ruimte die de nieuwe coalitie de komende 4 jaar aan inwoners geeft om belangrijke zaken aan te
vullen?
Het duizelt de Stichting maar vanuit Duivendrechts perspectief is het duidelijk dat er in het concept
coalitieakkoord belangrijke onderwerpen zijn die voor Duivendrecht om veel meer richting vragen.
Uit een lijst voor Duivendrechts belangrijke onderwerpen bespreekt de Stichting er, omwille van de
korte reactieperiode, slechts drie en gaat, zonder tegenbericht, er vanuit dat de lokale landelijke
coalitie partijen in Ouder-Amstel de voorstellen overnemen.
Een Maatschappelijk Verantwoorde (ofwel duurzame) gemeente
Zo heeft en krijgt iedere inwoner van Duivendrecht te maken met maatschappelijk verantwoord in
brede zin van het woord en de nadere invulling daarvan. Vers in het geheugen ligt de raadsbreed
aangenomen motie door de gemeenteraad #VANGASLOS Nieuwbouw Zonnehof en andere
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Echter in het concept coalitieakkoord wordt alweer
teruggekrabbeld. Er staat ‘toe te werken naar’ of ‘te onderzoeken’ naar nul-op-de-meter. En dat met
grote ruimtelijke ontwikkelingen op stapel bij Entrada en De Nieuwe Kern!
Met schaarste aan (fossiele) grondstoffen op komst, moet nu nagedacht worden over andere
manieren van grondstofinzameling (inderdaad ‘omdenken’ afval wordt grondstof!). Ofwel neem uw
verkiezingsbeloftes over en wees super duidelijk voor de ambitie de komende 4 jaar.
En, kijk om je heen! Duivendrecht ligt ‘tussen Amsterdam’. Amsterdam waar recent een milieuzone is
ingevoerd voor ‘vieze voertuigen’ en mogelijk start in Amsterdam op korte termijn een proef met
tolheffing om bezoekende auto’s de stad uit te krijgen. Dus wat gebeurt er? Amsterdamse bordjes
rondom Duivendrecht en de ‘vieze en bezoekende voertuigen’ hebben vrij spel in Duivendrecht.
Neem in het coalitieakkoord simpel en zonder smoesjes op: Gemeente Ouder-Amstel, met name de
kern Duivendrecht, gaat koploper worden als maatschappelijk verantwoorde (ofwel duurzame)
gemeente in de Metropoolregio Amsterdam bij nieuwe (en bestaande) ruimtelijke ontwikkelingen en
sluit actief aan bij Amsterdamse initiatieven op gebied van verkeer en vervoer.
‘Oude kern’ en Dorpsplein Duivendrecht
Zoals al hiervoor gezegd, Duivendrechters krijgen te maken met allerlei ruimtelijke plannen. Één zo'n
plan betreft het project Entrada wat een enorme impact op het Dorpsplein en het leven en de
ontsluiting van de ‘oude kern’ Duivendrecht zal hebben. Vele documenten over het project Entrada
zijn beschikbaar en gaan over de transformatie van kantoren - naar woon/werkgebied. Tijdens de
inspraak vorig jaar hebben de Werkgroep Ruimtelijke Ordening van Coherente, Stichting Vrienden
van Duivendrecht en inwoners écht belangrijke bijdragen gegeven. Zo is in de planvorming
opgenomen de Entrada qua ruimtelijk ontwerp aan te laten sluiten bij het dorpse en kleinschalige
karakter van de ‘oude kern’ Duivendrecht en de Entrada een spraakmakend en uniek
duurzaamheidsproject te laten zijn, waar Nederland (en de wereld?) zich aan kan spiegelen! Ook is
benadrukt de nieuwe ontwikkeling Entrada te verbinden met het ‘oude dorp’ en het Dorpsplein in
Duivendrecht. Afspraak was ook dat met alle belanghebbenden, begin 2018 vervolggesprekken
zouden plaatsvinden.
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Echter de voortgang ligt stil. Misschien wordt er wel gewerkt aan het tot stand brengen van een
totaalvisie voor het gebied tussen Amstel en Arena, waarin opgenomen de locatie Entrada. Maar ja,
ondertussen weten inwoners van niets en blijft het gissen.
Neem in het coalitieakkoord op dat de herontwikkeling van de Entrada een stimulans wordt voor de
‘oude kern’ Duivendrecht en het Dorpsplein Duivendrecht en dat qua duurzaamheid de
herontwikkeling van de Entrada een spraakmakend project in Nederland (en de wereld?) wordt.
Huishoudboekje
Een heikel onderwerp betreft de gemeentelijke financiën. Daar willen Duivenrechters echt wel wat
meer over weten. Duivendrechters worden elk jaar verteld dat de gemeente op het eigen vermogen
inteert. In deelactiviteiten binnen het sociaal domein (ouderen, jeugd, gehandicapten en zorg) en in
activiteiten binnen het ruimtelijk domein (uitvoeren onderhoud en nieuwe investeringen) worden elk
jaar grote sommen geld doorgeschoven en werkzaamheden uitgesteld.
Terecht vragen inwoners zich af wat als gevolg van het regeerakkoord de financiële bijdragen van
Ouder-Amstel aan het Rijk zijn zoals samen aan de slag voor het klimaat, natuur inclusief bouwen,
toekomstbestendig wonen, regionale economie als versneller, merkbaar beter in het sociaal domein,
problematische schulden voorkomen en oplossen, Nederland en migrant goed voorbereid, goed
openbaar bestuur in een veranderende samenleving en passende financiële verhoudingen.
Maatschappelijk Verantwoord ontwikkelen kan niet eenzijdig bij marktpartijen neergelegd worden,
het is een opgave waar overheid en bedrijfsleven samen voor aan de lat staat.
Neem in het coalitieakkoord op dat er jaarlijks een sluitende maatschappelijk verantwoorde en voor
inwoners goed leesbare begroting en jaarrekening wordt opgesteld.
Tot slot
De Stichting Vrienden van Duivendrecht vindt het positief dat de concept coalitie ruimte geeft aan
inspraak, en hoopt alle volgende keren veel meer tijd te krijgen voor haar reactie. Ook ziet zij graag
dat conform de verkiezingsprogramma’s, de komende vier jaar meer richting wordt gegeven, zodat
bij inspraaktrajecten inwoners en belangengroeperingen zaken kunnen aanvullen en elkaar niet bij
gebrek aan visie van de bestuurders, stuurloos ‘in de haren vliegen’.
De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van Duivendrecht is het groen en kleinschalig
houden van Duivendrecht en omgeving. Indien gewenst kunt u onze statuten digitaal raadplegen op
onze website of via de Kamer van Koophandel in Amsterdam.
Hoogachtend,
Mw. Drs. Niek Heering MSc
Voorzitter

Mw. Ans Quirijnen - Cocx
Secretaris
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