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PVVstemmer woont in ‘witte’ wijk

We gaan door tot het gaatje

Volgens burgemeester Job Cohen voelen veel Amsterdammers zich
‘unheimisch’ en ontevreden omdat ze hun buurtje de afgelopen jaren drastisch
hebben zien veranderen. Maar de gemiddelde PVVstemmer, die hiervoor model
zou staan, heeft zijn buurt juist niet zien veranderen, die woont in een relatief
‘witte’ buurt.‘
In vijf buurten in Noord stemde meer dan 10 procent op Wilders’ PVV. Dat zijn de
tuindorpen Oostzaan en Nieuwendam, Kadoelen, Volewijck en de buurtcombinatie
van Nieuwendammerdijk, Buiksloterdijk en Tuindorp Buiksloot.
Van deze buurten is alleen in Volewijck meer dan één op de drie bewoners van niet
Westerse komaf. De rest van de buurten is aanmerkelijk ‘autochtoner’.
In Tuindorp Oostzaan is 17 procent van nietWesterse komaf. In Kadoelen 10 procent.
Tuindorp Buiksloot 9 procent, Tuindorp Nieuwendam 7 procent. De
Nieuwendammerdijk en de Buiksloterdijk zijn het minst gekleurd met 3 procent,
precies 56 personen, van nietWesterse komaf.
De Banne, NieuwendamNoord en de Buikslotermeer zijn de meest gekleurde buurten
in Noord.
De pilot ‘ontevreden autochtone Amsterdammers’ zit volgens een woordvoerder van
het Platform Amsterdam Samen in een opstartfase: ,,Momenteel worden de eerste
verkennende gesprekken gevoerd, onder anderen met de stadsmarinier in Noord,
Christa Brinkhuis.”
Brinkhuis laat echter weten nog niet op de hoogte te zijn gebracht van de plannen en
de zaak te onderzoeken.
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