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VERTROUWEN MOET TERUGKOMEN
15 ’Er zijn vijftien aanpassingen in het bestemmingsplan voor het Amsterdam

Museum, maar de gemeente zet ze gewoon allemaal door.’

Gemeente Amsterdam, onder andere de burgemeester, moet het goede  voorbeeld geven

Amsterdammer Walther
Ploos van Amstel, logistiek
specialist, mengt zich al de-
cennia in het gemeentelijke
debat. Hij zegt: „Gerommel
met bouwvergunningen,
niet beantwoorden van
WOO- en Wob-verzoeken
(vertraagde Wob-verzoeken
kosten Amsterdam inmid-
dels tienduizenden euro’s),
weigeren van handhavings-
verzoeken, afwijzen van be-
zwaarschriften en te laat of
niet publiceren van evene-
mentvergunningen… Het is
dagelijks realiteit bij de ge-
meente Amsterdam. De
emoties lopen zowel bij bur-
gers en ondernemers als
ambtenaren hoog op.” 

Er worden
volgens hem
door de ge-
meente te
vaak rook-
gordijnen
opgetrok-
ken. 

De laatste
jaren is de
Amsterdammer steeds
meer achteraan in de rij ko-
men te staan bij de gemeen-
te. Als er plannen werden
gepresenteerd, waren die al
beklonken en kon daar nau-
welijks tot niets aan gewij-
zigd worden. Dat heeft ertoe
geleid dat de kloof tussen
stad en Stopera groter en
groter wordt. „Burgers wer-
den gezien als consument
en dat had effect op hoe
overheden burgers behan-
delden”, laat Halsema we-
ten. „Namelijk als individu-

en die vooral bezig zijn met
hun eigenbelang, mensen
die je niet kunt vertrouwen
en daarom gecontroleerd
moeten worden.” Opvallend
is dat in de brief van Halse-
ma participatietrajecten
niet worden genoemd. Die
zouden er ook bij moeten
horen, want juist daarover
is veel frictie ontstaan.

Achterdocht
„Als we het vertrouwen

van inwoners in de gemeen-
te willen vergroten, moeten
we als eerste stap een ander,
positiever mensbeeld omar-
men”, aldus de Amsterdam-
se burgemeester. „Waarbij
we in ons denken en doen

als vertrek-
punt nemen
dat Amster-
dammers
van goede
wil zijn. Ver-
trouwen in
plaats van
achterdocht
is de basis

om te handelen als een be-
trouwbare overheid die er
in eerste instantie is voor de
burger.”

„Inwoners die zich niet
gehoord en gezien voelen,
dat herken ik zeker”, zegt
ombudsman Munish Ram-
lal. „De Stopera zou op een
meer gestructureerde basis
met de Amsterdammers
moeten spreken. Voor amb-
tenaren zou het een gouden
regel bij de start van elk
nieuw project moeten zijn
dat ze niet te lang achter de

pc moeten blijven hangen,
maar de stad in moeten
gaan.”

„Wat me opvalt”, vervolgt
de ombudsman, „is dat het
venijn hem in de start zit.
Als je een goed begin hebt en
open gesprek aangaat en in-
woners serieus neemt, dan
krijg je een heel andere ver-

houding van de gemeente
naar bewoners toe. Maak
daadwerkelijk contact met
mensen. Met nabijheid
groeit het vertrouwen.”

Halsema schrijft dat in
haar brief ook: „We stimule-
ren we een organisatiecul-
tuur waarin ruimte is voor
de menselijke maat en echt

menselijk contact.”
Een van de zaken waar-

over de gemeente geen
openheid van zaken geeft, is
de manier waarop de buurt-
straatquote bij erfpacht
wordt berekend. Erfpach-
ters hebben daar mee te ma-
ken, maar de gemeente
houdt al jarenlang geheim
hoe de achterliggende bere-
keningen worden gemaakt.

Ook erfpachters hebben
slechte ervaringen met de
gemeente. Bij WOO-verzoe-
ken worden documenten
veel te laat of niet geopen-
baard. De rechtbank heeft
al meerdere
keren
dwangsom-
men opge-
legd. „De ge-
meentelijke
bereke-
ningswijze
is veel duur-
der gewor-
den en wij willen weten hoe
dat komt”, zegt Laurens
Lochtenberg, bestuurder
bij een belangenorganisatie.
„Het college heeft april vo-
rig jaar beterschap beloofd
en zou alle beleidsdocumen-
ten openbaren, maar 60

procent is nog steeds niet
geopenbaard”, aldus Loch-
tenberg. „Als het college
haar afspraken naar erf-
pachters niet nakomt, dan
voedt dat het wantrouwen.
Het komt over als tijdrek-
ken. Erfpachters zijn ander-
half jaar aan het lijntje ge-
houden.” Ten slotte vult hij
aan: „Een cultuurverande-
ring is gedoemd te misluk-
ken als wethouders zelf het
verkeerde voorbeeld geven.
Waarom zouden ambtena-
ren dan wel hun best doen?”

Het college zou die belofte
aan Lochtenberg moeten

nakomen en
Halsema
schrijft:
„Een be-
trouwbare
organisatie
heeft zijn
basis op or-
de. Inwo-
ners moeten

er op kunnen vertrouwen
dat we doen wat we zeggen
en zeggen wat we doen.”

Maar de onvrede en boos-
heid stapelen zich nog
steeds op. WOO-stukken
opvragen bij de gemeente
Amsterdam duurt steevast

te lang. Niet een paar dagen,
maar de hoofdstad loopt
maanden achter op de voor-
geschreven schema’s. Ploos
van Amstel hekelt boven-
dien de vele no reply-mail-
tjes van de gemeente. 

Tekortkomingen
Vergunningen zijn even-

eens een hoofdpijndossier
voor de Amsterdammer. Die
worden systematisch zo laat
gepubliceerd, dat bezwaar
maken vrijwel onmogelijk
is. „Achtergrondstukken
worden niet bijgevoegd”,
zegt Ploos van Amstel. „Dan
kun je bijna niet anders
meer dan naar de rechter of
de Raad van State gaan. Te
veel Amsterdammers zijn in
juridische processen met de
gemeente beland. De trage
en eigengereide aanpak
maakt de kloof tussen Am-
sterdammers en hun ge-
meente alleen maar groter.
De juridische functie is te
belangrijk om er zo weinig

concrete actie aan te beste-
den. Amsterdammers ver-
dienen het dat de burge-
meester sneller actie onder-
neemt.”

Mensen die deze week de
stadsdeelcommissieverga-
dering in Nieuw-West bij-
woonden, kregen te horen
dat hun protestbordjes niet
toegestaan waren. Als deze
niet werden verwijderd,
dan zouden ze uit het stads-
deelkantoor worden gezet.
Deze betrokken bewoners
zaten er vanwege de discus-
sie rondom de Lutkemeer-
polder. Dat is wederom een
dossier waarbij de burger
tegen de betonnen muren
van de hoofdstad aanloopt.
De gemeente wil de laatste
landbouwgrond van de stad
volbouwen met bedrijfsge-
bouwen; Amsterdammers
willen de bijzondere grond
behouden voor stadsland-
bouw. 

Luisteren
Alies Fernhout, die in de

polder woont, zegt al vijf
jaar dezelfde reactie van de
gemeente te krijgen. „Ze
vinden onze plannen prach-
tig, maar het kan niet. Er

wordt niet gedacht in de
kracht van de Amsterdam-
mer, het gaat alleen op de
manier die de gemeente
vooraf heeft vastgesteld.
Met een beetje mazzel ko-
men ze bij een presentatie
luisteren, maar eigenlijk is
het altijd eenrichtingsver-
keer. Ze betrekken je er

nooit bij en lullen alles recht
wat krom is. Altijd worden
andere redenen opgevoerd
om de burger maar niet te
betrekken. Dat voedt het
wantrouwen.”

Ook deze week werd het
definitieve ontwerp van het
Amsterdam Museum open-
baar. De Vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad
(VVAB) zijn nog steeds kri-
tisch daarover, maar wor-
den niet gehoord. De ge-
meente doet toch waar het
zelf zin in heeft, stelt Wal-
ther Schoonenberg van de
VVAB. Een van de meest op-
vallende dingen is dat er een
enorme bunker zal oprijzen
aan de Nieuwezijds Voor-
burgwal. En op de plek waar
nu nog historische schuifra-
men zitten, die de gemeente
bij particulieren verplicht
stelt, komt een metershoog
venster.

Beschermd
„Het is een monumentaal

complex. En het is be-
schermd stadsgezicht. Ook
hier geldt dat de gemeente,
die de eigenaar is van het
Amsterdam Museum, het
goede voorbeeld moet ge-
ven. De gemeente Amster-
dam heeft voor de verbou-
wing een omgevingsvergun-
ning aangevraagd en die ook
aan zichzelf toegekend. Er
zijn vijftien aanpassingen in
het bestemmingsplan. Wat
stelt het beschermd stads-
gezicht in Amsterdam nog
voor als de gemeente zich-
zelf alle ruimte van de we-
reld geeft om grote aanpas-
singen door te voeren?”

Toch gaat er ook een en
ander goed. Ramlal noemt
het Sumatraplein in Oost
dat opnieuw ingericht
wordt en waarbij de omwo-
nenden vanaf de eerste dag
zijn betrokken als een voor-
beeld waarbij de gemeente
op het goede pad zit.

Vertrouwen in de gemeente?
Waar begint dat? Bij de gemeen-
te, zegt burgemeester Halsema

in een brief over het meer gaan wer-
ken aan vertrouwen tussen Amster-
dammers en gemeente. Een rondje
langs betrokken Amsterdammers laat
zien dat er nog veel te verbeteren is. 

Alies Fernhout maakt zich sterk
voor het behoud van de Lutke-
meerpolder, het laatste stukje
akkerbouwgrond in de stad.
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Bovenop het Amsterdam Muse-
um wordt een enorme bunker
geplaatst, zo lijkt het.
AMSTERDAM MUSEUM

door Richard van de Crommert

Kloof tussen
hoofdstad en
burger wordt
steeds groter

Er worden
door de ge-
meente teveel
rookgordijnen
opgetrokken,
vindt Walther
Ploos van
Amstel. 
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STADSVERHALEN

AMSTERDAM • Stadsdeel West huurt
externe beveiliging in voor de veilig-
heid in winkelstraten zoals de Kinker-
straat en Jan Evertsenstraat. Dat ge-
beurt tijdens de donkere dagen, van
november tot medio januari. Een pe-
riode waarin het risico op overvallen
groot is, blijkt uit cijfers van afgelopen
winter. Het is een proef en het idee is
dat er preventieve werking uitgaat van
de beveiligers. Ook kan het overlast
door hangjongeren en daklozen tegen-
gaan, hoopt stadsdeelvoorzitter Fenna
Ulichki (GL).

Externe beveiligers
ingezet in West

DONKERE DAGEN

AMSTERDAM •
Voor wethouder
Reinier van Dant-
zig (Wonen) is het
bouwen van 40
procent sociale
huur niet ’heilig’.
Dat bleek toen de
SP hem woensdag
aan de tand voel-
de over uitspra-
ken die hij deed
over ’flexibel
omgaan’ met de
norm. „Niets is
voor mij heilig”,
zei de D66’er.
Volgens hem
wijkt Amsterdam

regelmatig af van
de norm dat bij
ieder woning-
bouwproject 40
procent sociale
huur gerealiseerd
moet worden. Zo
maakt de stad
ook winst om
elders te investe-
ren. Woensdag
werd eveneens
bekend dat van de
ruim 5500 wonin-
gen die dit jaar
gebouwd zijn in
de stad, 33 pro-
cent uit sociale
huur bestond.

’40 procent sociale
huur niet heilig’

SP WIL OPHELDERING

AMSTERDAM • Amsterdamse kinderen
tot 12 jaar mogen binnenkort op zater-
dagen gratis met het openbaar ver-
voer. Een amendement van coalitie- en
verschillende oppositiepartijen kan op
een meerderheid rekenen. Ook werk-
ten coalitie en oppositie samen aan
een voorstel dat minimavoorzieningen
mogelijk maakt voor kinderen uit
armere middenklassengezinnen.

Amsterdammertjes
krijgen gratis ov

MEER ARMOEDESTEUN

Egbert Dommering en Jan
Schrijver, twee uiterst betrokken
Amsterdammers, hielden vorig
jaar augustus ook al een pleidooi
voor een andere bestuurscultuur
in de stad en schreven daar een
rapport over dat ze aanbieden aan
de Stopera.

„Er is weinig gebeurd sinds de
gemeenteraad er in februari kort
over heeft gesproken”, zegt Schrij-
ver daarover. „Nu wordt er aange-
kondigd dat er een commissie gaat
komen en het heet nu ’juridische
vernieuwing’. Ik wens de burge-
meester er veel succes mee en
hoop dat het serieus wordt aange-
pakt. Het is urgent en nodig. De
brief van de burgemeester had
vorige week wel prominenter ge-

deeld mogen worden. Het werd nu
weggemoffeld bij het jaarverslag
van de Ombudsman. En in haar
brief spreekt de burgemeester niet
over participatie, maar juist daar
zit heel veel hartzeer bij de bur-
gers. Zo ga je als stad het vertrou-
wen niet terugwinnen. Ik weet niet
wat er aan de hand is op het stad-
huis, maar de juridische functie is
stuk.”

Vergunningen
Dat was ooit anders. De hoofd-

stad is afgegleden. Schrijver: „Som-
mige vergunningen worden niet
meer gepubliceerd. Sommigen
komen op hele rare plekken te
staan, bijvoorbeeld bij de omge-
vingsdienst voor het Noordzeeka-

naal. Als burger raak je bij de over-
heid totaal de weg kwijt. Sommige
vergunningen worden door de
gemeente zelfs helemaal niet gepu-
bliceerd. Dat betekent dat belang-
hebbenden niet weten wat er ge-
beurt. Het is allemaal erg slordig
wat er momenteel gebeurt. Ook
handhavingsverzoeken raken
kwijt.”

Schrijver is zelf ambtenaar ge-
weest. „Cultuurverandering bin-
nen de overheid is heel erg taai.
Dat moet je gepaard laten gaan met
een paar duidelijke maatregelen
waarmee je laat zien dat er echt
iets moet veranderen. Binnen de
organisatie moeten een paar men-
sen, waaronder de burgemeester,
de kar gaan trekken.”

’Juridische functie van stad is stuk’

Teveel
inwoners in
juridische
processen


