
Impressie ‘Verkiezingsdebat JammFM’ (Ouder-Amstel). 

 

De vaste luisteraars van JammFM kennen de setting op zaterdagochtend: Pieter en Barbara 

die het nieuws uit de regio behandelen, dit omlijst met Smooth en Funky plaatjes. De laatste 

vier weken waren de lijsttrekkers van de diverse politieke partijen in de uitzending om de 

punten uit hun verkiezingsprogramma’s toe te lichten, punten voor weer vier jaar politiek 

beleid in de gemeente Ouder-Amstel. Meest opvallende in de programma’s is de grote 

overeenkomst in plannen. Alle reden dus om meer duiding van de lijsttrekkers te krijgen in 

een politiek debat, het radio verkiezingsdebat van het radiostation JammFM (104.9). 

In een overvol raadshuis te Ouderkerk de zes lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan 

de verkiezingen in de gemeente Ouder-Amstel: VVD, Ouder-Amstel Anders, D’66, 

GroenLinks, Natuurlijk Belang en PvdA. Naast vragen vanuit de burgerij, ruimte voor een 

pitch van de lijsttrekkers en tot slot een aantal stellingen. Barbara (JammFM) voor de vragen, 

Pieter voor de duiding en Nico was aanwezig voor een kwinkslag op de reacties. Niet alleen 

live op de radio te volgen, maar ook JammTV was aanwezig, zodat Ouderkerk, Duivendrecht 

en buurtschap de Waver via diverse media het verkiezingsdebat konden volgen. 

Op de tribune vooral leden van de verschillende kandidatenlijsten voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. Bij de radio vooral de burgers (er werd goed meegeluisterd). 

Enkele burgers op de publieke tribune met een paar voorbereide vragen. Zo was daar een 

zorg vanwege de beknibbeling op het WMO-budget. De vragensteller vroeg aandacht voor 

burgers die vereenzamen door dit lagere budget. Voor € 16.000 kan dit voorkomen worden. 

Dit bedrag kwam later in het debat boven water als 2% bezuiniging op het budget voor 

vervangen bomen bij de bomenkap (€ 800.000). Ook een vraag uit het publiek, om dit potje 

voor bomen toch maar optimaal te benutten. Alle partijen aanwezig stemden in met dit 

voornemen. Opvallende afwezige de komende verkiezingen is het CDA. Deze hebben 

onvoldoende mensen gevonden om waarde te geven aan het raadswerk. Dat betekent in 

ieder geval de komende vier jaar een andere coalitie. Ook dat was een vraag: in hoeverre 

partijen met elkaar gaan samenwerking, maar wellicht elkaar ook bij voorbaat uitsluiten. 

Algemene reactie was dat geen enkele partij een andere partij uitsluit, men wel zoekt naar 

partners die passen bij het eigen programma, en uiteraard is men zich ervan bewust dat er 

compromissen gesloten moeten worden voor een coalitie. Wel de verwijzing om de 

coalitievorming transparant te doen, met af en toe ook aandacht voor enige discretie. 

Grote vraag is of de huidige coalitie in de bestaande situatie (maar dan zonder CDA) kan 

continueren, en of er dus ruimte is voor nieuwe coalities met de huidige oppositiepartijen als 

Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders. Een vraag die pas beantwoord kan worden na 

komende woensdag als de verkiezingsuitslag bekend is. Bijzonder punt is dat landelijk 

gezien er groei is voor de lokale partijen, al werd terecht geopperd dat landelijk partijen ook 

lokale politiek bedrijven. Alle partijen brachten ter tafel dicht bij de burgers te staan. 

De meeste partijen gaan voor windmolens op zee, en niet bij de woonkernen, hierbij attentie 

ook voor de ontwikkelingen in naburige gemeenten. De vraag om enige verlichting bij de 

Ouderkerkerplas werd ter plekke afgehandeld, en ook voor vluchtelingen uit Oekraïne is een 

plek in gedachten, het RABO gebouw in Ouderkerk (nog een kleine opknapbeurt te doen). 

 



In de Ronde Hoep speelt het issue ruimte voor fietsers en bewoners. Hier kwam eindelijk 

eens wat verschil in mening. Diverse partijen stelden voor om de landwerkers enige ruimte te 

laten geven aan de fietsers, wat de VVD de omgekeerde wereld vond, de boeren zijn aan het 

werk, wonen daar en hebben zeker rechten om daar van land naar land te rijden en te 

werken. Ouder-Amstel Anders heeft een plan voor woningen voor starters in Amsterdam-

Duivendrecht, alleen de coalitie koos voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit. Partij vroeg ook aandacht 

voor betaalbare huurwoningen, en verwees naar een slipper met de huurwoningen in het 

Zonnehof gebied. Huren zijn fors hoger uitgevallen dat eerder afgesproken. Dat was een 

item in het debat, de matige registratie van afspraken in het verleden gemaakt. Dezelfde 

partij verwees naar haar activiteiten voor de woonbootbewoners in de regio Duivendrecht. 

Eensgezindheid was men duidelijk voor behoud van het Amstelbad, beide bibliotheken 

(OBA’s), versterking van sportverenigingen en behoud van de muziekschool. Specifiek bij 

D’66 werd nog een Jongeren Ontmoetingscentrum in Duivendrecht benoemd. Natuurlijk 

Belang gaat voor groen en het dorpse karakter van beide kernen. Verschil met de andere 

partijen heeft de partij t.a.v. Diftar. NB ziet het systeem met de pasjes als een straf voor de 

burgers, en stelt vast dat veel vuil nu naar buurtgemeenten als Diemen en Amsterdam gaat. 

Was verrast over een recente publicatie (net voor de verkiezingen) in het Weekblad over een 

besparing van 28% op het restafval n.a.v. Diftar, had dit item graag vooraf behandeld in de 

raad, om een goed beeld bij het onderzoek te krijgen. Meerdere partijen zien bewoners met 

een vuilniszak naar andere gemeenten gaan, maar in het algemeen is men voor 

afvalscheiding. Verschil tussen Ouder-Amstel en Natuurlijk Belang was nog dat de laatste 

partij met supermarkten aan de slag wil gaan om werkelijk slagen te maken, zoals minder 

verpakkingen. Beide partijen hebben de participatie met de burgers gemist over Diftar. 

De VVD verwees naar successen met het Centrumplan (Ouderkerk) en de Urbanuskerk. 

Vraag van de anderen was wel of het plan financieel haalbaar is tegen de afgesproken prijs. 

Punt van aandacht bij de uitvoering van de plannen is de magere financiële situatie van de 

gemeente. Door de vele opdrachten van het Rijk, is de spoeling dun geworden. De PvdA 

verwees naar haar Woonmanifest en een eerlijk en betaalbaar klimaatbeleid, met o.m. 

aandacht voor sociale woningbouw in De Nieuwe Kern (DKN). GroenLinks verwees naar 

verantwoordelijkheid t.a.v. het klimaat, waarbij windmolens op land niet zijn uit te sluiten. Het 

breder inzetten van zonnepanelen in de gemeente is breed gedragen politiek punt. Specifiek 

kwam bij GL nog aan de orde om een ½ ambtenaar op Toerisme te besparen, een bedrag 

dat dan elders weer kan worden ingezet.  

In de terugblik van de beide duiders (Pieter en Nico) het positivisme van de lijsttrekkers. 

Toch zeker ook de eensgezindheid en de reeks oplossingen op problematiek wat in de ruim 

twee uur durende uitzending aan de orde kwam. Perspectief voor een nieuwe 

gemeenteraad. Dit met uiteraard de oproep om komende maandag t/m woensdag te gaan 

stemmen. Woensdagavond is er dan weer een sessie in het gemeenteraadshuis. Komende 

zaterdag vervolgen Pieter en Barbara weer met een reguliere uitzending. Met een 

gezamenlijke foto werd het debat afgesloten. Iets uitgelopen, maar dat was de moeite waard. 

Ruim op tijd klaar voor weer een editie van de SoulShow van Ferry Maat, waar Ouder-

Amstel weer mee werd verblijd. 

Noot: betreft een impressie van het radio verkiezingsdebat, zie voor de exacte punten van de 

partijen de diverse verkiezingsprogramma’s. Impressie is opgetekend door de redactie van 

DorpDuivendrecht.nl, een onafhankelijk digitaal trefpunt voor het dorp Duivendrecht.  


