
Het jaar 2021 was het laatste volle jaar van de oude fractie. Dit jaarverslag is dan ook namens de

oude fractie, die inmiddels is afgetreden. Waar er in dit verslag dus wordt gesproken over ‘fractie’

wordt de fractie bedoeld die in 2021 actief was. Net als in 2020 stond 2021 helaas nog steeds in het

teken van corona en digitaal vergaderen. Maar het was een mooi en productief jaar. Hieronder een

kort overzicht.

Fractie

De fractie bestond in 2021 uit de leden Chris Evers, Daphne Meijer, Maria Mos en Koen

Vanhellemont. Daarnaast werd de fractie ondersteund door een fractievrijwilliger en fractievolgers.

Alex, Michel en Merel waren het hele jaar actief voor de fractie. In mei 2021 kwamen daar Dennis,

Paddy en Yorian bij. Paddy heeft zijn werkzaamheden door drukte begin dit jaar moeten stoppen.

Dennis en Merel zitten sinds vorige maand in de stadsdeelcommissie. De fractie wil via deze weg de

fractievolgers enorm bedanken voor al het werk die ze hebben verzet!

Aangenomen ongevraagde adviezen

In 2021 heeft de GroenLinks-fractie drie ongevraagde adviezen ingediend die zijn aangenomen:

- Maatregelen snelheidsbeperkingen Wibautstraat. Onze fractie maakt zich ernstige zorgen

over het drukke verkeer over de Wibautstraat en verder het centrum in richting de IJ-tunnel.

Dit advies is ingediend in de context van het uitstel van de pilot van de knip op de

Weesperstraat, met als doel om, ondanks dat uitstel, niet stil te blijven staan en wel door te

gaan met het nemen van maatregelen om de overlast van het autoverkeer te beperken.

Inmiddels is bekend dat de pilot voor een knip op de Weesperstraat nog langer is uitgesteld.

- Verkeerssituatie Panamalaan. Dit is een advies dat Daphne samen met haar gebiedsgenoten
heeft ingediend om aandacht te vragen voor de gevaarlijke situatie op de Panamalaan voor
fietsers en snel werk te maken van het fietspad tussen op de Panamalaan tussen de
Borneolaan en de Zeeburgerdijk. Inmiddels is er een ontwerp voor een nieuwe inrichting met
een tweerichtingsfietspad.

- Burgervoedselbos Zeeburgereiland. Chris heeft samen met Jenneke van Pijpen

(gemeenteraadslid GroenLinks) en Patrick Huntjens (Hogeschool Inholland) het initiatief

genomen om op Zeeburgereiland een plek te creëren voor een voedselbos, waar bewoners

mede eigenaar kunnen worden. Er is een politiek café over gehouden en dit heeft geleid tot

dit ongevraagde advies en ook een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad dat is aangenomen.

Belangrijke onderwerpen die de revue passeerden in 2021

Naast de aangenomen adviezen waren er natuurlijk ook andere onderwerpen waar de fractie zich in

2021 mee heeft beziggehouden.

● Bestuurlijk stelsel
Er is een nieuw bestuurlijk stelsel vastgesteld voor de komende periode. Daarin komt er iets
meer ruimte voor de stadsdeelcommissies. Daarnaast is er ook aandacht voor participatieve
democratie, verder inzetten op manieren om meer mensen te betrekken zoals Oost Begroot.

● Aanvulling advies 30km/u is de norm
We hebben het advies vanuit Oost mbt het beleidsplan om 30 km/u als norm in de stad te
laten gelden aangescherpt en opgeroepen om meer straten als 30 km/u-weg te laten.

● Ontwikkelingen op veel plekken in Oost
In Oost wordt er veel gebouwd en zelfs krijgen zelfs een heus park erbij op het te ontwikkelen
Buiteneiland. Hoe de stad door gaat groeien op de lange termijn is beschreven in de



Omgevingsvisie 2050, die in 2021 is besproken. Verdichting is de manier om meer woningen
te creëren. Er wordt veel gebouwd in de Watergraafsmeer (Amstelkwartier,
Amstelstation-Amsteloever, Bijlmerbajes, Weespertrekvaart) en op IJburg/ Zeeburgereiland
(Sluisbuurt en IJburg II). Het beschermen van kwetsbaar groen, goede fiets-, voetgangers- en
ov-verbindingen en voldoende sportvoorzieningen is daarbij van belang. Ook heeft de fractie
vaak gehamerd op voldoende sociale woningen.

● Buurtteams begonnen 
Op 1 april 2021 zijn de buurtteams in Amsterdam begonnen. Mensen die een hulpvraag
hebben (in de breedste zin van het woord) kunnen hier terecht. De buurtteams bestaan
onder andere uit maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners, sociaal raadslieden en
ervaringsdeskundigen. We hebben kort geleden er een technische sessie over gehad. Het
blijkt bijvoorbeeld dat slachtoffers van de toeslagen-affaire ook worden geholpen door de
buurtteams. Het is belangrijk om de voortgang van de buurtteams nauwlettend te blijven
volgen.

● Oeververbindingen Zeeburgereiland/Oostelijk Havengebied en Noord. Daphne en Chris
hebben zich ingezet omde niewe pont tussen Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied
in september of oktorber 2022 te laten varen en goed in te passen. Ook is de toekomstige
brug tussen het Azartplein en Noord besproken in de SDC. Dit gaat met name over de
inpassing bij het Azartplein. Daar heeft Daphne oa aandacht gevraagd voor aandacht voor de
veiligheid van fietsers. 

● Diversiteit
Naar aanleiding van een initiatief van onder andere Chris en buurtbewoners uit de
Dapperbuurt heeft kunstenaar Enzo Pérès-Labourdette een tegeltableau over de diversiteit in
Oost ontworpen. Het plan is deze in de zomer tijdens de Pride te onthullen in  de tunnel
tussen de Javastraat en de Tweede van Swindenstraat. Ook heeft het stadsdeel een actieplan
ontwikkeld om LHBTIQ+-inclusiviteit te bevorderen. Wat ons betreft moet dit deel uitmaken
van een integrale aanpak van discriminatie op welke grond dan ook.

● Gebiedsplannen
Elk najaar worden de gebiedsplannen voor het komende jaar besproken en vastgesteld. De
gebiedsplannen zijn plannen voor concrete projecten in een bepaalde wijk of gebied. Een
overzicht van de gebiedsplannen is hier te vinden:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gebiedsgericht-werken/gebiedsplannen-202
2/

Bezoeken
Vanwege Covid-19 waren de mogelijkheden om als fractielid of gezelschap op bezoek te gaan bij
bewoners, ondernemers en organisaties heel beperkt. Desondanks hebben fractieleden en
fractievolgers hun best gedaan om buurtgenoten te ontmoeten en hun verhalen te horen.

In april was Daphne aanwezig bij een bezoek van Rutger Groot Wassink aan jongeren in de
Dapperbuurt, die met ondersteuning van Hoodlab een tijdelijke ontmoetingsplek hadden
georganiseerd voor zichzelf.

Op 4 mei was Daphne namens het stadsdeel aanwezig bij de Herdenking op het Ceramplein, om een
krans te leggen.

In juli brachten we een gezamenlijk bezoek aan de Kop van het Java-eiland, waar we een rondleiding
kregen door Bert Kommerij, een actieve buurtbewoner.

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gebiedsgericht-werken/gebiedsplannen-2022/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gebiedsgericht-werken/gebiedsplannen-2022/


In september gingen Merel en Daphne op bezoek bij het Maya Angelou Huis aan het Javaplantsoen,
waar ongedocumenteerde vrouwen worden opgevangen.

Overdracht nieuwe fractie
Inmiddels is het stokje overgedragen aan de nieuwe fractie. Wij hebben met veel plezier en
enthousiasme gewerkt aan een groener en socialer Oost. Uiteraard zorgen we voor een goede
overdracht aan de nieuwe fractie. Chris en Koen blijven ook voorlopig actief als fractievolger.


