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Geachte Raad en andere aanwezigen,

Voor u staat een crimineel, althans dat komt naar voren uit allerlei zogenaamde onderzoeken die
uitgevoerd zijn. Zoals de woorden van de PvdA-voorzitter, dhr. Rijssel, lieten blijken op 24
november jongstleden: Slotermeer-Zuid is de slechtste buurt in Slotermeer.

Het merendeel van de bewoners, van die zogenaamde criminelen dus, gaat elke morgen naar hun
werk, zowel overdag als ook in nachtdienst of wisseldiensten. Een ander deel wordt gevormd door
de ouderen, die waarschijnlijk de doelgroep vertegenwoordigen, die wordt bestempeld als de lager
opgeleide bewoners.

Dan is er nog een hele kleine groep overlastplegers. In de buurt gebracht door het verkeerde
woningtoewijzingsbeleid.

De heer Rijssel vindt dat wij, de bewoners, hiervoor maar pijn moeten lijden, want dat brengt
verandering en vernieuwing met zich mee. Pijn, heel veel pijn en verdriet. Dit stelt de PvdA . Ook
al willen wij geen verandering, wij moeten wel de pijn lijden voor die ongewenste vernieuwing. 
Waar staat de PvdA ook al weer voor? Is dat de partij van de afbraak, de partij van de armoede of
de partij voor die – net als ik, Andries van Vonno, voorzitter van de bewonerscommissie Louis
Couperus – hardwerkende arbeider? De partij voor de arbeid(er) dus.

Er zijn nu meer dan 600 woningen, er komen er maar 470 voor terug, waarvan 45% sociale
woningbouw. 

Stedelijke vernieuwing is o.a.: er op vooruitgaan. De 1- en 2-persoons huishoudens gaan er hier
alleen maar op achteruit, doordat er veelal grotere woningen voor grote gezinnen worden gebouwd.
Een woning voor een 1- en 2-persoonshuishouden mag volgens de normen van de Dienst Wonen
niet groter zijn dan 59 m2. Een groot deel van de nieuwe woningen valt hiermee af en daarbij komt
een groot deel van de woningen ook nog boven de huurtoeslag-grens. Dit is in strijd met het
voornemen van de stadsvernieuwing om de huidige bewoners in de buurt te kunnen huisvesten. Het
vernieuwingsplan is in dit opzicht veel te star en biedt veel te weinig mogelijkheden voor een
gedetailleerde uitwerking waarin op deze problemen wordt ingegaan.

De PvdA ziet Slotermeer-Zuid als een groot sociaal probleem, maar is toch voornemens om door te
zetten, omdat er al zoveel geld in geïnvesteerd is. Belastinggeld van de burgers, wij bewoners dus,
ons geld dus!!! Moeten wij, bewoners, de rekening maar weer dubbel betalen, zoals in de meeste
zaken het geval is?

Het plan dat nu ter besluitvorming is voorgelegd, is losgekoppeld van de participatienota. Het is
natuurlijk goed dat de inspraakprocedure wordt overgedaan, na de gebrekkige ter inzagelegging.
Maar wat valt er na de vastlegging nog te participeren? 

Dus PvdA en natuurlijk ook de andere partijen: haal je geen sociaal probleem op de hals en stem
tegen de sloopplannen.

Stemmen jullie toch voor, dan zullen wij als bewonerscommissie gaan onderzoeken of er sprake is
van onbehoorlijk bestuur en dit neerleggen bij de betreffende instanties en de beslissing tot sloop
aanvechten.

Onze munitie is nog niet verschoten en wij zullen de lont ontsteken, zodat de bom barst.

Andries van Vonno,
voorzitter Bewonerscommissie Louis Couperus


