
Bijeenkomst van het Bewonersplatform
Geuzenveld-Slotermeer op 4 februari 2009

Bijna dertig mensen kwamen naar de Stichting Buurt-
belangen, voor de oprichting van het Bewonersplatform
Geuzenveld-Slotermeer. Arnold Paalvast gaf in zijn
welkomstwoord aan dat wij rotzooi wél, maar leefbaar-
heid duidelijk niet cadeau krijgen. Hij was dan ook blij
met zo veel mensen die actief zijn of serieus overwegen
om in hun buurt of in het platform zelf actief te worden.
Hij benadrukte dat het deze
avond ging om wat wij als
bewoners zelf zouden
kunnen gaan doen, niet om
wat de bestuurders van dit
stadsdeel en de
woningcorporaties doen of
nalaten.

Jan van der Roest vertelde daarna hoe het SOS-platform
in ruwweg de voorgaande tien jaar actief vele bewoners
had ondersteund, vooral de mensen met beperkingen.
Het SOS-platform organiseerde ook tal van thema-

bijeenkomsten en hield workshops en overlegde met
bestuurders van het stadsdeel en allerlei organisaties.
Het SOS-platform moest uiteindelijk zijn werk staken
vanwege verschillen van inzicht en gebrek aan
ondersteuning.

Frank Witzen vertelde daarna hoe in Amsterdam Noord
vanuit ruim twintig bewonerscommissies een kerngroep
het Huurdersplatform PHOAN heeft opgebouwd.
Centraal stond daarin dat veel bewoners in Noord meer
invloed wensten te hebben op de nota Woonvisie van
hun stadsdeel. Actieve bewonerscommissies staan dicht
bij de huurders en vormen door hun platform een
belangrijke achterban, die niet zomaar genegeerd kan
worden. 
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Het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer pakt de
draad weer op op een kritiek moment, nu er een
samenloop is van deze vijf zaken:

•De bestuurders van
stadsdeel en
woningcorporaties
gaan in de komende
paar maanden
vernieuwingsplannen
voor Slotermeer
presenteren. Daar
moeten bewoners nog over geraadpleegd worden.
Dus is het juist nu uw kans om invloed uit te
oefenen.

•Er is van 2008 en 2009 een groot pak 'Vogelaar-
geld' beschikbaar is voor bewoners om iets te doen
aan leefbaarheid.

•Er is grote ontevredenheid bij veel bewoners over
de verrotzooiing van de buurten. Het Parool meldde
op 5 februari zelfs dat Geuzenveld-Slotermeer "het
vieste stadsdeel van Amsterdam" is.

•Vooral voor huurders belangrijk: op 1 januari 2009
heeft de vernieuwde Overlegwet een sterke
verbetering van de positie van bewonerscommissies
gebracht. Overigens is de leefbaarheid in het
stadsdeel niet alleen maar een belang van huurders,
maar ook van eigenaar-bewoners. Een van de
aanwezigen vreesde al dat zij voor niets naar deze
avond was gekomen.

•Steeds meer groepjes bewoners her en der in
Amsterdam laten zien dat het loont om in actie te
komen voor meer leefbaarheid in je eigen
woonomgeving. Een aantal groepjes haalde zelfs de
voorpagina van het Amsterdams Stadsblad van
18 februari.
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Arnold Paalvast schetste hoeveel mogelijkheden er zijn
om als bewoners zelf te besluiten over verbeteringen in je
buurt. Op de website van het bewonersplatform staan tal
van voorbeelden. Deze komen ook vaak in de wijkbladen
en Het Parool, zodat mensen ideeën kunnen opdoen.
Bewoners knappen bijvoorbeeld bloembakken of speel-
plekjes op, of organiseren een leuke activiteit.
Bewonerscommissies zouden alleen of samen thema-
bijeenkomsten kunnen organiseren, enquêtes naar
woonbeleving, huursituatie enzovoorts. Bij uitstek
kunnen bewonerscommissies in eenzelfde buurt
ervaringen uitwisselen, signalen uit de buurt oppikken en
daar nu mee aan de slag gaan. Vroeger kwam het daar
nooit van omdat bewonerscommissies alleen maar
spraken met commissies van de zelfde verhuurder, maar
meestal uit een heel andere buurt. Ook kunnen bewoners
nu een beroep doen
op geld voor
deskundige
ondersteuning.

In en vanuit het
platform zelf kunnen
mensen overleg met
en actie ondernemen

m.b.t. de media, het stadsdeelbestuur en woningcorpo-
raties. Verdere voorkomende taken zijn de administratie,
notuleren, meepraten in een bijeenkomst, het bijhouden
van de website enzovoorts. De activiteiten binnen het
platform zullen worden ondersteund door het Wijksteun-
punt Wonen Geuzenveld-Slotermeer, Stichting Buurt-
belangen en de Huurdersvereniging Amsterdam.

Een goed voorbeeld is de Reimerswaalbuurt in Osdorp:
de laatste jaren verpauperde de buurt steeds meer en
hadden mensen geen binding meer met de buurt. Door
gebrek aan behoorlijk en betaalbare woningen elders
konden mensen geen kant op. Maar hier hebben de
bewonerscommissies veel voor elkaar gekregen. Er wordt
nu ook door de corporaties iets aan leefbaarheid gedaan.
Als bewoners en bewonerscommissies op hun krent
waren blijven zitten, was dat nooit gebeurd.
Leefbaarheid? Je moet er als bewoners voor knokken!

Natuurlijk kwam in de discussie het voorbeeld naar voren
van een dame die tal van keren geklaagd had over
problemen in haar buurt. Die tegenwoordig wel groepjes
handhavers door haar wijk zag wandelen, en merkte dat
er wel naar geluisterd werd maar dat daar verder niets
mee gedaan werd. Bij navraag bleek dat zij de problemen
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niet bij haar bewonerscommissie had aangekaart, en al
helemaal niet met een paar buren tegelijk. Dat is het hele
punt: alleen als je sámen optreedt kun je wat bereiken.
Niet voor niets was het slotbeeld van Arnolds presentatie
de oproep: “Leefbaarheid? Kom samen in actie!”

Na een levendige discussie werd de avond afgesloten met
hapjes en drankjes en tekenden velen in voor verdere
actie.

Fotografie: Arnold Paalvast
Meer informatie op:  www.bewonersplatform-geuzenveldslotermeer.nl
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