Notulen ALV onderafdeling PvdA Amsterdam Nieuw-West
21 november 2019, Stadsboerderij Osdorp
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig namens het bestuur: Denise Klomp (voorzitter), Mustapha Daher (penningmeester), Mart
Maes (algemeen bestuurslid), Marianne van den Hoek (algemeen bestuurslid), Martie Onstein
(algemeen bestuurslid) en Foppe Oberman (secretaris).

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en mededelingen
Vaststellen agenda
Vaststellen verslag vorige vergadering
Begroting 2020
Terugblik afdelingsbestuur
Terugblik stadsdeelcommissieleden
Rondvraag
Afsluiting en napraten

1. Opening en mededelingen
20:04. Denise opent de vergadering. Helaas is het niet gelukt om Agnes Jongerius als gastspreker te
regelen. 3 afmeldingen. Daardoor een vrij korte agenda vandaag.
2. Vaststellen agenda
Geen toevoegingen.
3. Vaststellen notulen
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.
4. Begroting 2020
Mustapha deelt de begroting uit. Afdracht uit partijbureau is iets verlaagd door verminderd
ledenaantal. We hebben het nagekeken: dat komt vooral door leden die verhuizen naar buiten
Amsterdam. Verder geen veranderingen in de inkomsten. Jurriaan vraagt over reiskostendeclaraties
van afgevaardigden. Denise legt uit dat die er niet meer zijn. Toch geven we extra aandacht of er niet
mensen zijn die op onze kosten naar vergaderingen zouden moeten gaan. Geld gereserveerd voor
verkiezingsfonds en activiteiten, zowel de reguliere activiteiten als activiteiten ter voorbereiding op
de TK verkiezingen in 2021. Frits en Jurriaan bieden zich aan voor de kascontrolecommissie, wanneer
dat nodig is bij de volgende ALV in 2020. Meeuwis is reserve. Begroting wordt door ALV
goedgekeurd.
5. Terugblik afdelingsbestuur

Druk geweest sinds de vorige ALV, Provinciale Staten- en Europese Parlementsverkiezingen gehad.
Veel actie gevoerd tijdens die campagnes. In één stemlokaal haalde de PvdA het hoogste
stempercentage van Amsterdam en in Nieuw-West waren we met de Europese verkiezingen de
grootste partij als geheel. Daarna rustige zomer gehad, maar bestuur kijkt het komend jaar positief
tegemoet.
ALV vindt wel dat de Amsterdamse PvdA onvoldoende zichtbaar is in het huidige College, en ook het
stadsdeelcommissie-systeem bevalt nog niet. Er is veel tegenspraak. Ook het parkeerbeleid kan niet
op goedkeuring rekenen, daar waren we als bestuur en stadsdeelcommissieleden in Nieuw-West ook
op tegen, maar de stad besliste anders. Er zijn teveel buurten waar de hele wijk vol staat met auto’s
door woon-werkverkeer. Wijzelf hebben daar in het verleden steken laten vallen, zegt Jurriaan, maar
het verergert nu. Mustapha voegt daar aan toe dat de handhaving van foutparkeren ook
onvoldoende is. De vraag is ook aan Marjolein Moorman gesteld op afgelopen Amsterdamse ALV, die
nu de verkeer-portefeuille waarneemt. Maar er kwam geen bevredigend antwoord op de vraag hoe
we het de mensen moeten uitleggen dat er betaald parkeren komt en het OV duurder wordt.
Verdere terugblik: 1 mei-viering is gezamenlijk met PvdA Amsterdam West gedaan, dat willen we
volgend jaar herhalen. Meeuwis merkt op dat bij 1 mei ook presentjes werden langsgebracht bij de
oude leden in Nieuw-West, voor de Dag van de Arbeid-viering en als dank voor trouwe lidmaatschap.
Bestuur gaat kijken wat volgend jaar werkt. Ook is er dit jaar een picknick geweest i.p.v. een
barbecue als afsluiting van de zomer. Zeer geslaagd, al was er veel eten over. Doen we volgend jaar
weer, met een duidelijker bericht dat er genoeg te eten is.
Waar we dit jaar ook mee begonnen zijn, is de woensdag voor de laatste zaterdag van de maand een
artikel in De Westerpost laten plaatsen over een lokaal actueel politiek onderwerp, met de
mededeling dat mensen met specifieke vragen langs kunnen komen op het plein (bijvoorbeeld
Osdorpplein of Plein ’40-‘45) waar we dan staan. Zeer geslaagd tot nu toe, blijven we doen.
6. Terugblik stadsdeelcommissies
Rare zaak geweest rondom gevaarlijk kruispunt Burgemeester Roëllstraat. Stadsdeel had ineens
besloten daar stukken van de weg blauw te verven, zonder de stadsdeelcommissie te raadplegen.
Ook lijkt het niet effectief, want ’s nachts is het niet zichtbaar. Blijven kijken hoe situaties veiliger
kunnen worden gemaakt. Ook is een aantal aandachtspunten, die door bewoners van Nieuw-West
waren genoemd tijdens de laatste zaterdagen van de maand, doorgespeeld naar de wethouders en
stadsdeelbestuur. Er was ook overlast van ongedocumenteerden op de Lumeonweg. Veiligheid van
bewoners was niet gewaarborgd. Daarnaast is de Denk-fractie weggelopen uit de
stadsdeelcommissievergaderingen omdat er een advies over het betaald parkeren werd genegeerd.
Ze lijken nu weer terug te komen, maar zijn wel nog boos op het stadsdeelbestuur. Lijkt
aandachttrekkerij. Tot slot lijkt het er op dat D66 een zetel van die partij voor Slotervaart niet kan
vullen. Die zou dan aan ons toekomen.
7. Rondvraag
Het valt de ALV op dat de wachtlijsten bij OLVG West enorm zijn opgelopen sinds de sluiting van het
Slotervaartziekenhuis. Verder is bekend geworden dat de centrale stad een pand gaat huren als
afdelingslocatie, en een aantal leergangen gaat opstarten voor de Amsterdamse leden. Ook is de

vergunning voor het horecapand op de hoek van de Sloterplas (Oostoever) opnieuw afgewezen, daar
moet de stadsdeelcommissie nieuwe vragen over stellen.
8. Afsluiting
Om 21:31 sluit Denise de vergadering.

