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PVV stemmer krijgt  hulp
AMSTERDAM – Ontevreden autochtone  Amsterdammers krijgen hulp van de 
stad. In Noord start binnenkort een pilot. Het stad sdeel is gekozen omdat hier 
relatief de meeste PVVstemmers – de partij van Geer t Wilders – wonen.  
PVVTweede Kamerlid Hero Brinkman reageert verontwaardigd: ,,Ik vind het 
beledigend voor de PVVstemmers. Bij de SP zitten ook ontevreden mensen, net als 
bij de VVD of andere partijen.”  
Onlangs presenteerde de nieuwe stadsregisseur sociale cohesie Arthur Verdellen 
zijn plannen aan de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken: ,,Als je een stem op 
Wilders definieert als een stem uit onvrede, dan zie je dat veel van die mensen aan 
de stadsranden wonen. In Noord en ook in Osdorp, de Aker en in Sloten. Daar zit 
dus onvrede en wij gaan in Noord kijken wat je daar aan kan doen, want je mag die 
onvrede niet vergeten.”  
Medewerkster Marjan Visser bevestigt dit: ,,Het stemgedrag was één van de factoren 
voor het uitkiezen van Noord.”  
Brinkman, sinds november kamerlid, daarvoor buurtregisseur in Amsterdam: ,,Dit 
wekt een hele vreemde indruk en ik ga dit dan ook op de voet volgen,”  
De pilot voor ontevreden autochtone Amsterdammers komt uit de koker van het 
onlangs opgerichte Platform Amsterdam Samen (PAS) waarover stadsregisseur 
sociale cohesie Arthur Verdellen de leiding heeft. Het PAS komt voort uit het 
actieplan ‘Wij Amsterdammers’ dat werd geschreven na de moord op Theo van Gogh 
in 2004 en is bedoeld om terrorisme, radicalisering en polarisatie in de stad tegen te 
gaan. De PVV haalde afgelopen Tweede Kamerverkiezingen 9 zetels. In een laatste 
peiling van Maurice de Hond staat de partij zelfs op 15 zetels. Brinkman merkt 
daarover op: ,,Wat dat betreft zijn PVVstemmers dus helemaal niet ontevreden, het 
gaat namelijk hartstikke goed met de partij.”  
Burgemeester Job Cohen verduidelijkte de plannen van het PAS: ,,Een flink aantal 
Amsterdammers woont in wijken waarvan ze de omgeving enorm hebben zien 
veranderen. Deze mensen voelen zich vaak ‘unheimisch’ en niet lekker. Dat zijn 
Amsterdammers waar je aandacht aan moet besteden.”  
 
In AmsterdamNoord wonen relatief de meeste Wildersstemmers. In november 
stemde 9,3 procent op zijn Partij voor de Vrijheid. In de oude vooroorlogse buurt 
Tuindorp Oostzaan stemde zelfs 14,9 procent op de PVV en is daarmee koploper in 
Noord. Gemeentebreed trok de PVV 4,5 procent van de stemmen.  
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