Inspraaknotitie van Paula Leideritz 11 september 2012 in de raad van stadsdeel
West
Geachte burgers uit West en Centrum hier aanwezig
Geachte politici in deze raadszaal,
Het Parool opende op pagina 1 van 7 september met de kop: De crisis treft NieuwWest hard.
Weet u waarom? Omdat die sufferds, zoals een politicus uit West tegen mij zei, geen
betaald parkeren willen invoeren en dus geen Parkeerfonds hebben.
En waarom heeft u, politici, in West dus geen last van de crisis? Omdat u wel een
parkeerfonds heeft waarin het geld kennelijk tegen de plinten klotst.
◊ In West heeft u, politici, geen last van de bankencrisis, de schuldencrisis, de
eurocrisis ,de dubbele dip, de driedubbele dip en de voortdurende financiële
onzekerheid;
◊ In West heeft u, politici, geen last van de miljarden bezuinigingen door het
Rijk. 18 miljard, 12 miljard, 24 miljard wat doet het er toe!
◊ In West wordt u niet gekort op de stadsdeelinkomsten door Rijk en Centrale
stad. Het gemeentefonds zit gewoon vol voor de politici in West.
◊ In West heeft u geen weet van het principe trap op trap af.
◊ In West heeft u, politici, geen last van minder grondinkomsten door de
vastgoedcrisis en de bouwcrisis.
◊ In West droogt de geldstroom voor Stedelijke Vernieuwing helemaal niet op.
◊ West heeft kortom nergens last van want u, politici, rekent zich rijk met het
parkeergeld dat wij, de bewoners, opgebracht hebben!
Waar hebben wij, de kiezers en bewoners in West dan wel last van:
◊ Van politieke partijen die in salon- en tekentafelproza denken en hun mantra’s
presenteren als recepten voor onze verlossing van het kwade.
◊ We hebben last van politici die ervaring missen, omdat zij kennelijk niets
geleerd hebben van financiële mislukkingen in hun eigen stadsdeel of van
totaal verkeerd uitgepakte projecten in deze stad.
◊ Wij hebben last van politici die vol lof zijn over hun eigen gelijk, met wie je
alleen een dovemans discussie kunt voeren;
◊ Wij hebben last van een raad die te beroerd is als raad eigen deskundigen in
te schakelen, die onafhankelijk van het bestuur, de risico’s kunnen
onderzoeken?
◊ Wij hebben last van politici die niet meer snappen dat zij door ons gekozen
zijn en dat zij hun kiezers met respect behoren te behandelen.
Het meest schadelijke is het politieke bederf dat doorvreet: politici die zeggen:
De bestuurscolonne is al jaren in beweging en die kunnen wij niet stoppen!
Jullie argumenten zijn mooi, maar ze doen er nu niet meer toe!
Een schande en een bewijs van onvermogen van de politiek
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Stemmen zonder last
Raadsleden behoren te stemmen zonder last d.w.z de vertegenwoordiger moet op
basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen. Zo staat het in grondwet en
gemeentewet. (art. 67 Grondwet en art. 27 Gemeentewet)
◊

◊

Ik hoop dat de financieel specialisten van de grote partijen in West hun mond
open trekken? Zij kunnen wel in schatten dat dit project Marnix een
verliesgevend project is; zij zijn wel op de hoogte van de uitkomsten van de
stresstest van de G4, die dwingen tot het aanleggen van grotere financiële
buffers.
Ik ga er van uit dat het oordeel en geweten van een individueel raadslid zich
niet laat insnoeren door fractiediscipline. Dat iemand die in het openbaar
schrijft dat het stoppen van auto’s onder grond niet alleen duur is in een tijd
van keihard bezuinigen, maar ook helemaal niet meer van deze tijd is, dat die
iemand fier en integer stand houdt? ( zie :
http://amsterdamwest.pvda.nl/weblogitem/weblogs/Floris+Vels/slimmerreizen.html

◊

Ik verwacht dat raadsleden die niet in dit dossier zitten, zich niet laten afbluffen
door hun collega’s die voornamelijk meningen als feiten presenteren?

Ik hoop dat de democratie in stadsdeel West nog een kans krijgt?

.
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