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Verslag Deelafdelingsvergadering (DAV) D66 Amsterdam Nieuw-West  
Datum: dinsdag 5 september 2017 
Locatie: Coffeemania Slotermeer  
Aanvang: 20:00 
 

1. Opening 

De vergadering wordt om 20:10 geopend door Albert v. Marwijk Kooy. Vijftien leden zijn 

aanwezig (inclusief zes bestuursleden). Omdat er een aantal nieuwe leden zijn, stelt iedereen 

zich kort voor. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt in iets gewijzigde volgorde vastgesteld.  

 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 11-04-2017 

Kleine wijziging in de notulen van de laatste vergadering: waar ‘betaald parkeren’ staat, wordt 

‘parkeerregulering’ bedoeld. Hilde zal dit corrigeren.  

 

4. Toelichting op nieuw bestuurlijk stelsel / stadsdeelcommissies  

Open gesprek over nieuwe bestuurlijk stelsel. Er wordt onder andere kritiek geuit tegen de 

nieuwe stadsdeelcommissies. De invoering daarvan voelt voor enkele aanwezigen als een 

achteruitgang ten opzichte van de huidige situatie. Bij de burger wordt nu de verwachting 

gewekt bij dat er veel te zeggen zal zijn, maar daar wordt aan getwijfeld. De tendens is dat 

men daarom liever de stadsdelen laat bestaan. Daar wordt tegenin gebracht dat het nieuwe 

systeem hopelijk zal zorgen voor meer participatie vanuit de wijken. Daarbij komt dat we nu 

eenmaal hebben besloten dat dit er komt, dus dan moeten we het maar proberen zo goed 

mogelijk in te vullen. Bovendien ligt er een kans in de uitvoering. De stadsdeelcommissies 

kunnen zich straks namelijk ook rechtstreeks tot de gemeenteraad richten (naast het dagelijks 

bestuur). D66 Nieuw-West wil daarom proberen zo goed mogelijke kandidaten te vinden voor de 

vier verschillende gebieden van het stadsdeel. Afgesproken wordt dat we vanaf nu constructief 

te werk gaan. Als we goede kandidaten willen vinden onder onze leden, dan moet er een 

positiever geluid komen. Het besluit om mee te doen is genomen op 11 april. De kwaliteit van 

kandidaten is nu belangrijk.  
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Vervolgens licht Albert kort toe hoeveel kandidaten er op elke lijst van elk gebied komen, 

hoeveel mensen in de SDC’s komen te zitten en wat het verschil is tussen het dagelijks bestuur 

en de stadsdeelcommissie.  

 

5. Besluiten met betrekking tot 

a. profiel kandidaat stadsdeelcommissie 

Het profiel is kort toegelicht. Vermogen tot verbinden en samenwerken is wat het bestuur 

betreft de belangrijkste kwalificatie. Profiel is vastgesteld.  

b. aanvangs- en sluitingstijdstip aanmelding van kandidaten 

Aanmelding kandidaten: 30 september tot 10 november. Iedereen stemt in. 

Als je gekozen wilt worden: vanaf 12 mei lid zijn. 

Deadline lidmaatschap om te mogen kiezen: 12 november. 

Wens is in ieder geval vijf mensen per gebied. Ook als je wat lager op die lijst wilt: meld je 

aan! 

c. aanvangs- en sluitingstijdstip stemming 

We willen digitaal stemmen tussen 12 en 19 december. Ook hier stemt iedereen mee in.  

d. minimaal te behalen percentage stemmen voor plaatsing op kandidatenlijst per gebied 

 Iemand moet ten minste 10% van interne stemmen hebben om op de lijst te komen. 

Iedereen akkoord. 

e. het maximaal aantal kandidaten op de lijst per gebied 

Vijf per gebied. Iedereen akkoord. 

f. samenstelling van LAC, de lijstadviescommissie  

LAC gaat lijstvolgorde bepalen, woord is daarna aan de leden. Voorstel vanuit bestuur: 

Albert wordt voorzitter LAC en verder stelt het bestuur de LAC samen. Iedereen akkoord.  

g. samenstelling AVC, de algemene verkiezingscommissie  

AVC gaat over de procedure. Voorstel: Hilde als voorzitter en bestuur stelt de AVC verder 

samen. Iedereen akkoord.  

 

6. Bespreking overige aspecten verkiezing stadsdeelcommissie, waaronder bestuursbesluiten 

aangaande 

a. vorm advies LAC 

Voorstel: De LAC stelt de volgorde vast. Iedereen akkoord.  

b. eis lidmaatschapsmoment actief kiesrecht 

12 november (zoals hierboven reeds genoemd) 

 

7. Vaststellen verkiezingsprogramma D66 GR2018 (onderdeel Nieuw-West) 

Levendig gesprek over het concept-verkiezingsprogramma (onderdeel Nieuw-West). 

Opmerkingen:  

- Staat weinig in waar je op tegen kan zijn. Knap opgeschreven. Veel thema’s komen terug. 

- Spreiding van drukte: mis visie op Nieuw-West: hoe wil je hier mensen krijgen en houden? 



- Mag veel concreter. Meer ambitie. Noem ambitieuze voorbeelden. 

- Meer concreet over Nieuw-West: noem voorbeelden met naam. Waar wil je verdichten? Wat 

wil je hier specifiek met onderwijs doen? Concrete zaken die specifiek zijn voor stadsdeel. 

Probeer in het programma te benadrukken waar het stadsdeel echt over gaat.  

- Sport wordt gemist in het stadsdeel-deel, evenals de Sloterplas. Sportparticipatie.  

- Maak de inleiding compacter, dan kunnen we stadsdeelspecifieke voorbeelden toevoegen.  

- Idee: Schrijf meer op ‘over 4 jaar willen wij realiseren …’  

- Blijf weg van te algemene uitspraken, maar kom met aansprekende voorbeelden die passen 

bij het stadsdeel. Voorbeelden: niet ‘goed onderwijs’, maar ‘wij willen studiezalen’. 

Verdichten bij Lelylaan, niet in de ‘groene delen’ van het stadsdeel.  

- Rare zin: ‘een beter openbaar vervoer is een tweede sleutel’. OV is niet beter geworden in 

NW.  

- Dependance van museum ‘beetje suf’. Bouw een eigen museum (bijv. museum van 

stedelijke vernieuwing), meer ambitie! Je kan altijd nog samenwerking aangaan met diverse 

musea. 

- Wij hebben onze eigen problematiek. Die kan duidelijker in het programma naar voren 

komen.  

- Onduidelijke zin ‘het voorkomen van tweedeling is daarbij voor ons een belangrijk punt van 

aandacht.’ Laat deze zin weg? Benadruk tweedeling niet, maar laat ontwikkeling zien de 

andere kant op. ‘Door wonen en onderwijs voorkomen dat tweedeling ontstaat.’ Formuleer 

waar je naar streeft.  

- Parkeerbeleid wordt niet genoemd in dit stuk. Bewust? Zal de komende tijd in bepaalde 

wijken echt een discussie worden. Parkeerbeleid is maatwerk en wens van bewoners.  

- Korte discussie over ‘barmhartig’. Voelt christelijk, niet D66.  

- Moeite met ‘sleutelfiguren’. Voorstel: dit eruit halen.  

- Moeite met ‘wind op land’. Specificeer: bijvoorbeeld windmolens in Westpoort.  

- Spreek ambitie uit: NW als voorloper op gebied van duurzaamheid. (Net als in de tijd van 

Van Eesteren: vooruitstrevend). Onnodige regels opheffen, procedures verlichten. 

- Handhaving: handhavers lopen op tijden rond als er geen overlast is. ‘Handhavers buiten 

kantooruren.’ 

- Waar willen we ons mee profileren als NW. Houvast: ‘NW focust zich op deze drie 

concepten.’ Voorbeeld: Divers, Ambitieus en Groen. Ander voorstel: ‘Gezond’.  

- Hergebruik lege kantoorpanden. Staat veel leeg! Hier kan meer ambitie getoond worden.  

 

Grote lijnen: 

1. meer concrete voorbeelden 

2. meer ambitie 

3. wellicht drie eigen kapstokken ‘divers, ambitieus en groen’ 

 

Andrea	Chao	was	namens	de	PPC	aanwezig	en	heeft	alle	op-	en	aanmerkingen	opgeschreven.	 



8. Update uit de fractie  

Willem:  

- Stephanie is bezig om een debatavond te organiseren over kunst en cultuur. Die zal ergens 

in najaar zijn. 

- Er zijn verschillende gebieden waar nu parkeerdruk is. Nieuw-Sloten is nu een lastig punt. 

Welke beslissing ook wordt genomen, er gaan bewoners niet blij zijn.  

 

Ronald over Sloterpark en Sloterplas: Er is nogal veel commotie over het plan voor onderhoud en 

nieuwe inrichting van het Sloterpark. Met name de oostkant (want veel bewoners). Ook is het 

park toe aan enige herinrichting, maar er zijn veel bezwaren bij mensen die eromheen wonen. 

De discussie gaat met name over kap van honderden bomen. Er zijn grote verschillen tussen wat 

deskundigen zeggen.  

 

Er wordt veel gebouwd in NW. Vooral strook langs de ring (bijv. Delflandplein, Lelylaan, 

Allebéplein). Waar nu over wordt nagedacht: ontwikkeling Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp 

Midden-Noord. Daar komt een gebiedsontwikkelingsplan voor, waarbij ook de ontwikkeling van 

de ‘stadstraten’ wordt meegenomen. 

 

9. Voorstel amendement Huishoudelijk Reglement D66 landelijk  

Voorstel kort toegelicht. Iedereen akkoord.  

 

10. Bespreking bestuurssamenstelling Nieuw-West (VVP en penningmeester) 

Er is geen aparte vice-voorzitter politiek meer in het bestuur (want Paddy stopt). 

Op de oproep tot een nieuwe penningmeester is ook geen reactie gekomen. Het bestuur stelt 

daarom voor om in de huidige samenstelling voort te gaan, ook omdat het onzeker is hoe de 

deelverenigingsbesturen eruit zien na de verkiezingen in maart 2018.  

 

11. Rondvraag 

Oproep van Nienke: help mee tijdens de campagne!  

 

12. Sluiting 

22:25 

 

 

 

 

 


