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Najaar 2007

Enkele actieve buurtbewoners worden benaderd door medewerkers van het
Deventer bureau Joop Hofman Allianties (later bureau Rode Wouw). Start van
een serie grote en kleine bijeenkomsten tot maart 2008, waarin de meningen
van bewoners van Slotermeer worden gepeild. Bewoners hebben tevoren geen
documenten ontvangen waarover zij geraadpleegd worden.
Deze werkwijze is typerend voor veel marktonderzoek. Het stadsdeelbestuur beweert in haar publicaties echter telkens weer dat bestuurders van
stadsdeel en woningbouwcorporatie goed met de bewoners samenwerken aan
vernieuwingsplannen.
In deze bijeenkomsten vinden zelden of nooit controleerbare, 'grote'
gesprekken plaats tussen stadsdeelbestuurders en bewoners; het werk lijkt wel
degelijk uitbesteed aan een extern bureau.

Voorjaar 2008

Het Procesbureau (een werkeenheid vanuit de besturen van het stadsdeel en de
woningbouwcorporaties) stelt een begeleidingscommissie in van bewoners, die
de kwaliteit van de participatie moeten bewaken (toezien op en zo nodig
adviseren over).

Zomer 2008

Bureau Joop Hofman Allianties brengt mede namens het Procesbureau de
resultaten van haar meningspeiling uit in het rapport Wat vinden bewoners?
Joop Hofman doet ook mondeling verslag in enkele bijeenkomsten.
Verrotzooiing zit de bewoners duidelijk het hoogste (ook in de media kwam
ons stadsdeel meermalen ter sprake als een van de toppers in vervuiling).
De begeleidingscommissie brengt op 25 augustus haar rapport uit over de
kwaliteit van wat het stadsdeelbestuur nog steeds geweldige participatie noemt
(“pareltje”). Het rapport vestigt er nadrukkelijk de aandacht op dat er geen
sprake was van de toegezegde samenwerking tussen bewoners en bestuurders,
maar dat er alleen sprake was van een marktonderzoek, een raadpleging. Die
raadpleging ging niet over enig voorstel of plan; bewoners hadden tevoren
geen duidelijk document ontvangen. Het evaluatierapport is op te halen van de
site van meerwaldt.nl en bevat een gedetailleerde beschrijving van de
gebeurtenissen, plus een heldere definitie van wat nu eigenlijk goede
participatie is, wat goed-samen-plannen-maken is.

Najaar 2008

Een enkele bewonerscommissie roept steun in van haar huurderskoepelorganisatie, maar krijgt die niet altijd snel.

11 februari 2009

Het stadsdeelbestuur publiceert een advertentie voor het werven van nieuwe
leden voor de begeleidingscommissie.

Voorjaar 2009

Relatief 'zware' vertegenwoordigers van de woningbouwcorporaties vertellen
in een aantal bijeenkomsten in diverse buurten voornamelijk dat er op tal van
plaatsen in Slotermeer zware ingrepen in het woningbestand zullen worden
gedaan (veel sloop en ingrijpende renovatie).
In de hoekjes van de zalen vinden gesprekjes plaats tussen zeer kleine
groepjes van bewoners en corporatievertegenwoordigers. Dit onttrekt zich aan
de waarneming van de grote meerderheid van de aanwezige bewoners.

27 maart 2009

De begeleidingscommissie stuurt een brief naar het Procesbureau, de
stadsdeelraad en de directies van de woningbouwcorporaties die bij de
Vernieuwing van Slotermeer betrokken zijn. De commissie vraagt hiermee
formeel hoe de bestuurders de status van deze door henzelf ingestelde
commissie nu eigenlijk zien. Een duidelijk antwoord bleef tot minstens
9 september uit.
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Eind april, begin mei De Stichting Buurtbelangen en het Wijksteunpunt Wonen organiseerden drie
goedbezochte informatiebijeenkomsten over de rechten van huurders bij sloop
en renovatie.
Circa 15 mei 2009

Diverse bewonerscommissies wordt gevraagd op vrij korte termijn akkoord te
gaan met conceptplannen voor de participatie bij het maken van zogenaamde
Uitwerkingsplannen. Deze Uitwerkingsplannen moeten het logische gevolg
zijn van het alomvattende Vernieuwingsplan, als dit eenmaal goedgekeurd is.
Onbekend is of in al deze gevallen de corporaties een formele adviesaanvraag aan die bewonerscommissies hebben gestuurd, hetgeen namelijk
verplicht is ingevolge de sinds 1 januari 2009 vernieuwde Overlegwet.
Pas nu beginnen sommige bewonerscommissies de gevraagde steun van
hun huurderskoepelorganisatie te krijgen en wel via medewerkers van het
Amsterdams Steunpunt Wonen.

26 mei 2009

Het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer stuurt een brief met een elftal
zorgpunten naar de deelraadsleden, het dagelijks bestuur van het stadsdeel en
het Procesbureau.
Op 4 januari 2010 wachten we nog steeds op antwoord.

Eind mei, begin juni
2009

Her en der beseffen bewoners dat een bewonerscommissie onontbeerlijk is
voor een goede belangenbehartiging tijdens De Vernieuwing van Slotermeer.
De Reddingsboei is een van de voorbeelden van nieuwe commissies.

Half juni 2009

In een drietal inspraakavonden geven bewoners individueel of via bewonerscommissies reacties op de plannen zoals die voorjaar 2009 bekend werden.
Fragmenten van de toespraak van leden van een van de bewonerscommissies
werden op 25 juni via Salto A1 uitgezonden door Buurttelevisie / DialoogTV.
Een rechtstreekse link naar die uitzending staat op de actualiteitenpagina van
www.meerwaldt.nl

Begin augustus 2009

Sommige bewonerscommissies krijgen pas nu formeel de boodschap dat de
participatieplannen ook vóór 28 augustus moeten worden geaccordeerd of van
een gekwalificeerd advies moeten worden voorzien. Op de websites van het
stadsdeelbestuur is hierover op 16 augustus nog steeds niets te vinden en de
gewone burgers van Slotermeer zijn hiermee vrijwel zeker volstrekt onbekend.
Op 11 augustus kregen we een signaal dat niet alle bewonerscommissies
die met 'grote ingrepen' worden geconfronteerd, een (concept-) participatieplan
hebben ontvangen. Een enkele commissie vermoedt dat zij dit pas op of rond
24 augustus zal ontvangen in een overleg waarvoor de corporatie een
uitnodiging zonder agenda heeft gestuurd.

19 augustus 2009

We krijgen bericht dat de concept-participatieplannen van de woningbouwcorporaties te vinden moeten zijn op de website van het stadsdeelbestuur. Na
een enorme zoektocht vonden we ze inderdaad, maar vanaf 20 augustus waren
ze voor het eerst op een subpagina van die over stedelijke vernieuwing zodanig
zichtbaar dat een gemiddelde internetgebruiker ze zou kunnen vinden – nog
steeds: na flink zoeken.
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19 augustus 2009

In een gesprek tussen mw. M. Koomen van de Huurdersvereniging Amsterdam
(HA), twee vertegenwoordigers van het Bewonersplatform GeuzenveldSlotermeer enerzijds en portefeuillehouder Piet Dikken en projectmanager
stedelijke vernieuwing Kees Vissers anderzijds brengt de Huurdersvereniging
Amsterdam haar grote zorg en een aantal dringende wensen voor de stedelijke
vernieuwing in Slotermeer onder de aandacht.
Arnold Paalvast van het Bewonersplatform presenteert Dikken de
voorlopige uitkomsten van een reeks enquêtes waaraan acht bewonerscommissies in totaal vele mensweken vrijwilligerswerk hebben besteed en die
aantonen dat slechts een kleine minderheid van de bewoners voorstander is van
de sloop of grootse renovatie van hun woning en de dan noodzakelijke
verhuizing naar hoogstwaarschijnlijk een veel duurdere woning.

9 september 2009

Het Parool vermeldt op pagina 15 dat het college van b. en w. de door het
stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en woningcorporaties beoogde sloop van het
hart van het gebied met monumentale woningen ongewenst vindt. Vooral Far
West en Eigen Haard zijn voorstander van sloop. Ook de stedelijke PvdAfractie keerde zich tegen sloop, na publicaties in Het Parool.

17 september 2009

Vandaag kwam de al in het voorjaar aangekondigde brief van het
stadsdeelbestuur waarin het de Begeleidingsgroep Participatietraject
Slotermeer kort bedankt voor haar werk en daarover tot slot meldt: "Tot onze
spijt hebben wij geconstateerd dat de Begeleidingsgroep Participatie
Vernieuwing Slotermeer haar taak niet naar verwachting heeft uitgevoerd".
Lees het evaluatierapport van de begeleidingscommissie1 en oordeel zelf...

8 december 2009

De fracties van CDA, VVD en PvdA stemmen en bloc vóór de
vernieuwingsplannen. Enkele onderdelen uit de oorspronkelijke plannen van
begin 2009 zijn gewijzigd.
In het najaar vond een massaal bezochte hoorzitting plaats in het NOVA
College. Daar en in een commissievergadering en de deelraadsvergadering van
8 december: vele tientallen insprekers die tegen de plannen betoogden. Vanaf
september voegde GroenLinks zich bij de tegenstemmende LSG. De houding
en het stemmenaantal van de PvdA-fractie gaven echter met gemak de
doorslag.

23 mei 2011

Tal van bewonersorganisaties, verenigd onder de naam 'Samen Sterk in
Nieuw-West' brengen het Manifest van Nieuw-West uit.

voorjaar 2011

Een groep deelraadsleden 'werkt' al vele maanden op min of meer informele
basis aan een nieuwe regeling voor de bewonersparticipatie. Zij heeft in najaar
2010 gedurende enkele minuten bewonersvertegenwoordigers gehoord maar
werkt verder zonder bewoners aan haar kennelijk zelfopgelegde taak. Eind
voorjaar 2011 wordt deze werkgroep opgeheven. Zo'n nieuwe regeling had er
eigenlijk al heel snel na de samenvoeging van de drie stadsdelen tot één
stadsdeel Nieuw-West moeten zijn...

zomer 2011

Het bewonersplatform wacht – nou ja..., zonder enige illusie – nog steeds op
antwoord op haar brief van 26 mei 2009 met aandachtspunten inzake de
kwaliteit van de participatie van bewoners. FAR WEST wordt binnenkort
opgeheven. De meeste sloop-/nieuwbouwplannen worden pakweg negen jaar
uitgesteld. Een enkele corporatie wil toch doorgaan.

1. Lydia Brunel, Paul Knoeff, Han Saaf en Arnold Paalvast (eindredactie, augustus 2008). Participatie bij de stedelijke
vernieuwing in Amsterdam Slotermeer. Tussen politiek en marketing. Amsterdam.
Beschikbaar via de website van het Bewonersplatform, www.bewonersplatform-gs.nl en via www.meerwaldt.nl
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5 juli 2011

Nadat op 4 mei (!) een mooie brochure2 de stand van zaken bij stedelijke
vernieuwing rondbazuinde, vertelde portefeuillehouder De Wilt (GL) dat
vanavond in het NOVA College aan de circa 270 aanwezige bewoners nog
eens, maar hij verzekerde hen ook dat voortaan de bewoners “vanaf het
allereerste begin bij projecten zullen worden betrokken”. Hoe precies, werd
niet duidelijk...

12 juli 2011

In de Van Eesterenzaal vindt een pittige, openhartige en verhelderende
discussie plaats tussen vooral vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en
medewerkers van het stadsdeelkantoor. Het is onderdeel van het werk van
portefeuillehouder Mauer en Age Niels Holstein aan een nieuwe kadernota
bewonersparticipatie. Eens te meer blijkt dat misverstand kennelijk dé meest
gangbare manier van communiceren is en dat de rolverdeling tussen
stadsdeelkantoor en woningbouwcorporaties verre van helder en eenduidig is.
De indruk wordt gewekt dat bewoners misschien eind 2011 niet langer
buiten spel zullen staan. Zoals deze chronologie laat zien, bestaat er op papier
al jaren lang een uitstekende praktijk van bewonersparticipatie. Of niet soms?
Portefeuillehouder 'coördinatie participatie' Mauer laat aan het einde van
de avond weten dat hij flinke reserves heeft als het gaat om de centrale wensen
uit het Manifest van Nieuw-West.

2. Op de website van het stadsdeelbestuur aangekondigd als Bewonerskrant Slotermeer 4 mei. Zullen wij eens reageren met
een stadsdeelbrief?
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