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Ontevreden autochtonen  ‘uiterst kwalijk ’ project
AMSTERDAM – ‘Uiterst  kwalijk, ’ noemt de Tweede Kamerfractie van de PVV het 
project ‘ontevreden autochtone Amsterdammers’.  
Vrijdag 9 maart vroeg de PVV schriftelijk opheldering over het project aan minister 
van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst.  
Amsterdam start binnenkort een pilot waarbij de ‘ontevreden autochtone 
Amsterdammer’ hulp wordt geboden. Het Amsterdams Stadsblad onthulde vorige 
week dat de wijk waar dit plaats vindt, Amsterdam Noord, is uitgekozen mede op 
basis van het hoge aantal PVVstemmers tijdens de laatste Tweede 
Kamerverkiezingen.  
De vragenstellers, Kamerleden Fleur Agema en Hero Brinkman, noemen 
‘onacceptabel dat Amsterdam een project met overheidsgeld wil starten precies in 
een wijk waar de PVV relatief de meeste stemmen heeft gekregen’.  
De Kamerleden menen dat Amsterdam hiermee partijpolitiek bedrijft.  
De pilot ‘ontevreden autochtone Amsterdammers’ vloeit voort uit het actieplan ‘Wij 
Amsterdammers’ en is bedoeld om terrorisme, radicalisering en polarisatie tegen te 
gaan.  
Agema en Brinkman vinden dat Amsterdam met de pilot de suggestie wekt dat 
PVVstemmers vaker terrorist, geradicaliseerd of polariserend zijn.  
In Amsterdam stemde in november 4,5 procent op de PVV van Geert Wilders. In 
Noord lag dat percentage op 9,3 procent.  
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