
Bewonersparticipatie. Mooi woord.  Maar waar blijft ú?
Inspreektekst Arnold Paalvast namens Samen Sterk in Nieuw-West (SSNW), en mede namens Martijn 
Rutte die ook zou inspreken maar onverwachts verhinderd was.

Deelraadsvergadering Nieuw-West, 26 september 2012

Geachte leden van de deelraad,

Allereerst wijs ik er op dat in ons raadsadres van 7 juli een link staat, die verwijst naar de film van 
10 mei. Wat u via die link te zien krijgt was gisteravond nog niet representatief voor de hele film; het 
geeft een veel te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. Voor een meer representatieve versie ijver ik 
nog.

En dan: “Bewoners krijgen weer rol in Nieuw-West”, kopte de Woonbond in haar juni-editie van 
Woonbondig1. Dat was ook de suggestie die uitging van talrijke discussies en publicaties over de 
Kadernota en Verordening op de bewonersparticipatie in Nieuw-West2.

Onlangs zat wethouder Gehrels in het tv-programma Buitenhof en werd aangehaald dat een van de 
belangrijkste lessen uit de problemen met de Noord-zuidlijn was dat bestuurders bij complexe projecten 
tegenmacht moeten organiseren. Gehrels kon niet duidelijk maken dat het Amsterdamse bestuur dat 
gedaan had. En dat is ook de overheersende ervaring van vele bewoners- en huurdersorganisaties in 
Nieuw-West in de afgelopen decennia met wat zo mooi 'stedelijke vernieuwing' heet. Wij kennen alleen 
redelijk positieve ervaringen vanuit het zuid-westkwadrant in Osdorp. Die ervaring bevestigt de indruk 
dat iets van bewonersparticipatie te veel af hangt van heel schaarse, goedwillende en bekwame 
ambtenaren.

In de nieuwe, Amsterdamse leidraad voor participatie bij wijkvernieuwing en complexgewijze aanpak 
zien wij helaas ook onvoldoende garanties dat bewoners actief bij het allereerste begin van 
probleeminventarisatie en probleemdefinitie worden betrokken. In Slotermeer heeft Joop Hofman 
Allianties een soort van poging gedaan tot zoiets maar dat is totaal anders opgepakt door de toenmalige 
combi van Corporaties en stadsdeelbestuur3.

Ondertussen kunnen wij 'stedelijke vernieuwing' moeilijk anders zien dan als een uiterst kostbaar, 
vervuilend en decennia durend, integraal project van intensieve verwaarlozing en daarna 
sloop/nieuwbouw. Het is juist die professionele verwaarlozing die de sociale cohesie bedreigt en 
verrommeling veroorzaakt en niet “de veranderingen in de bevolkingssamenstelling”, die Cees Fisser in 
de Westerpost van vandaag aanhaalt4.

Waar zijn de huurders aan wie corporaties en/of stadsdeelbestuur uit eigen beweging compensatie 
hebben geboden voor de niet aan onderhoud en handhaving besteedde huur- en belastingpenningen? 
Ondertussen gaan kapitalen naar allerlei 'leuke', opwindende projectjes en flitsende brochures die lang 
níet zo noodzakelijk zijn als goed onderhoud.

Vervolg    > >

1. “Bewoners krijgen weer rol in Nieuw-West”, Woonbondig, juni 2012, pagina 10.
2. (Bijna) alles over bewonersparticipatie in de praktijk, in de échte wereld op: http://www.bewonersplatform-

geuzenveldslotermeer.nl
3. 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. Op dit gedegen rapport hebben wij nooit 
een spoor van beargumenteerde kritiek gezien.

4. Cees Fisser (2012) “Extra steun voor Slotermeer”, Westerpost, 26 september, pagina 5 van de papieren en pagina 11 van de 
internet-editie.
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Eigenlijk zou de sloop-instemming uit de wet moeten worden verwijderd voor al die situaties waar nog 
duizenden mensen vergeefs naar een betaalbare woning zoeken en waar de argumenten voor sloop 
uiterst zwak zijn, misplaatst zijn of ronduit ontbreken.

Ons stadsdeelbestuur heeft haar handtekening onder de afspraken van BADS2 gezet (Bouwen aan de 
Stad versie 2). Onder de kopjes Wijkaanpak en Bewonersparticipatie staan mooie dingen over die 
participatie, maar wij hebben als bewonersorganisaties nog geen enkele uitnodiging gezien.

Op 10 mei en vorige week nog is wethouder Freek Ossel ons wél actief tegemoet getreden en hebben 
wij indringend met elkaar gesproken. Martijn Rutte berichtte hierover uitgebreid in zijn artikel in de 
Westerpost van vandaag5.

Echter, op 10 mei waren de leden van ons dagelijks stadsdeelbestuur muisstil. En nog.

Waar blijft ú...?

5. Martijn Rutte (2012)  “Informele ontmoeting bewonersactivisten en wethouder Freek Ossel”, Westerpost, 26 september,  
pagina 16 van de papieren c.q. pag. 31 van de internet-editie. Meer informatie over Samen Sterk in Nieuw-West (SSNW): 
mail naar samensterkinnieuwwest@gmail.com
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