
Politieke participatie: het ongewenste kindje van het bestuur van
Geuzenveld-Slotermeer

Ik wil het met u hebben over politieke participatie in dit stadsdeel1. Ik spreek u
hierover aan vooral namens vele bewoners aan de zuidkant van de Vening
Meineszlaan en namens het Bewonersplatform van dit stadsdeel.

Herhaaldelijk hebben wij in publicaties van het stadsdeelbestuur kunnen lezen
dat de 'burger centraal' staat, dat wij welkom zijn op dit soort vergaderingen, op
fietsparticipatietochten2 enzovoorts. 

Kijk: dit is een prachtige oorkonde die ik een paar weken geleden van de
Huurdersvereniging Amsterdam kreeg. Er staat op: “voor zijn tomeloze
vrijwillige inzet voor de Amsterdamse huurders”.

Maar, de motie van de VVD, de brief van de dames Kohinor en Baets, de
lotgevallen van de Begeleidingsgroep Participatietraject Slotermeer en het dossier
over de parkeeroverlast langs de Vening Meineszlaan maken duidelijk dat
politieke participatie eigenlijk het ongewenste kindje van dit stadsdeelbestuur is3.
Ik ben vriendelijk aangehoord. Soms (!) heb ik een inhoudelijke reactie
ontvangen, maar is dat alles wat inzet en politieke participatie kan opleveren voor
de burgers? Als het op participatie op woongebied aan komt, lijken we als
bewoners geregeerd te worden door één groot uitzendbureau4.

Het enthousiasme in de brochures maakt duidelijk dat de politieke participatie
geen helemáál opgedrongen kindje was, maar helaas weten bijna alleen de
bewoners hoe groot het verschil is tussen pretenties en praktijk.

Ik noem uit het parkeerdossier slechts één element dat voor de desbetreffende
bewoners een al jaren bestaande grote irritatiebron is en waarin het schenden van
de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur maar al te herkenbaar is: dat is
het besluit over de herstructurering van het stukje Vening Meineszlaan tussen de
Burg. Eliasstraat en de Burg. Fockstraat, waarin alle parkeerplaatsen aan de
zuidkant worden opgeheven en uitsluitend parkeerplaatsen worden gepland aan
de noordzijde, waar geen enkele woningvoordeur op uit komt. Volgens de
bewoners – en vorig jaar erkend door een van de planners! – de slechtste variant5.

1. De voetnoten zijn niet uitgesproken maar achteraf toegevoegd voor nadere toelichting.
2. Door de Brettenzone, met begeleiding van het bureau Builddesk uit Delft. Door het Sloterpark, onder

leiding van landschapsarchitecte Caroline Elbers.
3. Voor het WijkWeb heeft het bestuur met hulp van Europese subsidies veel budget, mankracht en

kantoorfaciliteiten beschikbaar gesteld. Dat heeft geleid tot tal van buurthuisachtige activiteiten. Maar
hoe leuk en maatschappelijk ook, dat is geen gerichte politieke participatie.

4. Oftewel een duiventil. Aangehaald, c.q. geparafraseerd naar de uitspraken van Marc Chavannes in
de tv-rubriek Boeken op zondag 4 oktober, Nederland 1, naar aanleiding van zijn boek Niemand
regeert.

5. Dit werd duidelijk in een vergadering in de A.G. Bellschool in de Burg. Eliasstraat op 18 juni 2008.
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Een besluit waarin de bewoners aan de zuidkant bovendien geen enkel uitzicht
wordt geboden op terugdringing van de enorme overlast van buurtvreemde
langparkeerders voor hun deuren6.

Ik vraag alleen maar dat u als raadsleden nu het heft in eigen handen neemt. Het hier
maar summier geschetste dossier van de politieke participatie maakt immers
duidelijk dat er te veel sprake lijkt te zijn van dwang, misleiding en negeren7.

Raadsleden, wij kunnen natuurlijk naar een Ombudsman gaan. Wilt u het zo ver
laten komen of gaat u vanavond een overtuigend signaal afgeven dat u het
ongewenste kindje van de politieke participatie alsnog van een wisse dood redt?
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Without context no idea where we are, without detail no reason as to why we are there. Peter de Bois, 2008

6. In het hele traject van beleidsvorming zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, inspraakbijeenkomsten en
meningenmarkten georganiseerd. Dat heeft veel geld gekost en de vraag rijst dan of daarmee niet beter
direct al de Blauwe Zone had kunnen worden uitgebreid. Nu lijkt alle inspraak vooral het karakter van een
rituele dans te hebben.

7. Dwang, misleiding en negeren beslaan álle vormen van macht die bijvoorbeeld prof. dr. H.J.M. Hermans
onderscheidde: respectievelijk directe, indirecte en passieve macht.
In: Persoonlijkheid en waardering. Deel 1. Swets & Zeitlinger, Lisse, 1981. Pag. 68 e.v.
Over dwang gesproken, bewoners hoorden meerdere malen: “Jullie hebben mij gekozen; nu moeten jullie
het maar met mijn beslissing doen. Klaar”.
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