
Standpunt Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer
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Bericht aan de Fractievoorzitters deelraad Nieuw-West

Amsterdam, 14 maart 2012

Geachte fractievoorzitters,

Namens het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer wijs ik de nu voorliggende participatieverordening 
af. Als Bewonersplatform vinden wij dat deze verordening volstrekt te weinig uitzicht biedt op een goede 
bewonersparticipatie in de beleids- en planvorming voor onderwerpen die min of meer direct raken aan de 
directe woon-/leefsituatie van bewoners van Nieuw-West.

Wij menen dat wij de hele discussie over bewonersparticipatie zoals die nu in het bestuur van Nieuw-West 
(deelraad, dagelijks bestuur en ambtelijke top) gevoerd wordt en zoals die bij ons in beeld komt, beslist 
moeten beoordelen aan de hand van de verordening. Wij gaan er immers van uit dat alle eventuele latere 
discussies en vooral meningsverschillen door het stadsdeelbestuur zullen worden beoordeeld aan de hand 
van de dan geldende verordening en niet aan de hand van wat er nu in allerlei andere documenten, e-mails 
of mondelinge mededelingen door of namens het stadsdeelbestuur wordt vermeld.

Wij kunnen ons vinden in een aantal kritische kanttekeningen die Cees Fissers in de Westerpost van de 
afgelopen twee weken publiceerde.
       Daarnaast vinden wij het onacceptabel dat wij als bewoners(-vertegenwoordigers) in de verordening 
geen doelstellingen voor bewonersparticipatie kunnen herkennen en dat wij er als bewoners geen 
herkenbare handvatten in te kunnen lezen voor een gelijkwaardige positie en rol van bewoners bij de 
hierboven aangehaalde beleids- en planvorming. Dit is zacht en voorzichtig uitgedrukt. Wij laten het op 
dit moment bij deze aandachtspunten, maar verder in detail er is uiteraard meer te melden.

In eerdere raadsadressen en inspreekteksten hebben wij tal van suggesties gedaan voor een betere 
bewonersparticipatie en analyses gepresenteerd van wat wij zagen als het aandeel van het stadsdeelbestuur 
in de gebrekkige participatie. Wij mogen dit bij deelraad, dagelijks bestuur en/of ambtelijke top toch wel 
bekend veronderstellen. Geen spoor daarvan kunnen wij herkennen in wat nu als verordening voor ligt.

Wij zien niet in hoe u ooit bij de beleids- en planvorming verantwoordelijke bewoners zou kunnen 
ontmoeten indien u bewoners impliciet toch hoofdzakelijk als (beleids-)objecten definieert. En dit dan 
pakweg twee jaar na uw aantreden!

Globaal kunnen wij dus nu nog niet anders oordelen dan: afgekeurd door bewoners!

Wij hopen dat u in uw verdere beraadslagingen met dit bewonersstandpunt ernstig 
rekening houdt.

Namens het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer,

Arnold M.M. Paalvast 
Burg Vening Meineszlaan 45
1063 AV Amsterdam
020 611 6609
(alleen bgg 06 126 30 534)
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