
EEn gEdEEldE toEkomst 
op IJburg

dE sp nodIgt u uIt voor 
EEn dIscussIEavond!
Maandag 30 maart 2009 • Vanaf 20.00 uur • Vrijburcht theater op IJburg  
J.O. Vaillantlaan 143

Veel IJburgers hebben hun plek en elkaar gevonden. Zij zijn goede buren of gaan 
samen naar school. Maar soms gaat het ook mis. Bij sommige IJburgers verloopt het 
samen wonen en samen leren stroef. Veiligheidsproblemen en overlast komen veel 
voor. IJburg kent nu al één ‘zwarte’ en één ‘witte’ basisschool. Juist bij een nieuwe 
en nog volop groeiende wijk moeten de kansen volledig benut worden om samen te 
leven in plaats van gescheiden. Daar moet veel meer aandacht aan besteed worden. 

Op 30 maart willen wij met politici én bewoners over deze thema’s van gedachten wisselen. 
Wij horen graag van ú wat er op IJburg verbeterd kan worden op de gebieden van inte-
gratie, participatie en emancipatie – dingen die niet afgedwongen kunnen worden, maar 
wel worden bevorderd. Volgens de SP kunnen we dat alleen sámen doen. Wij nodigen u 
dan ook van harte uit om mee te doen aan deze discussieavond!

mEEr InformatIE? mEEdoEn?
Neem dan contact op met Bert van der Heul, de contactpersoon van de SP in IJburg: 
T (020) 693 22 77

Of neem contact op met de SP-Zeeburg:
E amsterdamzeeburg@sp.nl • M 06 5538 4387 • I www.amsterdam.sp.nl/zeeburg

MAAK NEDERLAND MENSELIJKER EN SOCIALER



•	 Gemengde	scholen	wettelijk	vastleggen
•	 Invoering	acceptatieplicht	onderwijs
•	 Gemeente	en	scholen	maken	samen	een	plan	voor	gemengd	onderwijs
•	 Bonus	voor	gemengde	scholen
•	 Basisscholen	voeren	dubbele	wachtlijsten	in
•	 In	‘witte’	wijken	wordt	een	deel	van	de	vrijkomende	woningen	gereserveerd
•	 De	bereikbaarheid	van	‘witte’	wijken	voor	mensen	met	lagere	inkomens		
	 wordt	verbeterd
•	 Minder	verkoop	van	sociale	huurwoningen

8 voorstEllEn van dE sp tEgEn 
sEgrEgatIE En gEttovormIng

IJburg vErdIEnt mEEr 
voorzIEnIngEn 
En bEtEr opEnbaar vErvoEr

IJburg is een leuke, dynamische wijk. Maar er valt nog veel te verbeteren. Er zijn 
onvoldoende buurtcentra, winkels, speelplaatsen en kinderopvangplaatsen. Dat komt 
deels doordat het geld dat stadsdeel Zeeburg van de gemeente krijgt achterloopt bij 
het daadwerkelijke aantal mensen (10.000) dat nu op IJburg woont. Veel te weinig 
dus om de voorzieningen op peil te krijgen voor de 45.000 mensen die hier volgens 
de gemeente nog moeten komen! 

Ook het openbaar vervoer naar en van 
IJburg kan veel beter. Er is alleen naar het 
Centraal Station een goede verbinding. Op 
sommige plekken in IJburg is nu al sprake 
van verkeers- en parkeerchaos. Bovendien 

is fietsen door de Piet Heintunnel, de kortste 
weg naar het centrum, helaas niet mogelijk.

De SP wil de kansen voor IJburg grijpen. De 
gemeente gaat nu al op initiatief van de SP 



Wanneer ben je lid van de SP geworden?
“In mijn vakbondstijd ben ik nooit lid 
geweest van een politieke partij. Ik wilde 
mijn handen vrij houden. Maar na mijn 
pensionering heb ik me direct aangemeld 
bij de SP. Jan Marijnissen sprak mij enorm 
aan. Hij meent wat hij zegt en verandert niet 
steeds van mening, dat gedraai vind je niet 
bij hem.”

Wat heb je tot nu toe voor de SP gedaan?
“Ik ben deelraadslid geweest voor de SP in 
het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer in de 
tijd dat daar de eerste SP-wethouder van 
Amsterdam – Willem Paquay – aantrad. 
Een spannende tijd.” 

Wat kan er volgens jou beter op IJburg?
“Er moet iets gedaan worden aan het groei-
ende parkeerprobleem, bijvoorbeeld een 
groot parkeerterrein met aansluiting op het 
openbaar vervoer aan de rand. En de wijk 

EvEn voorstEllEn: 

“bIJ dE sp staat dE 
dEur altIJd opEn”

moet groener worden. IJburg is een kinder-
rijke buurt, het zou leuk zijn als er ergens 
een park met een pierebadje kwam.”
 
Wat kan de SP doen voor de mensen  
die op IJburg wonen?
“De SP wil graag horen wat de mensen op 
IJburg bezighoudt. Alleen zo kunnen we 
wat voor ze doen. Ook kunnen we mensen 
helpen met individuele problemen, zoals 
belastingzaken. Bij de SP staat de deur 
altijd open.” •

Bert van der Heul (67) was buschauffeur 
en 18 jaar vakbondsbestuurder voor de 
Vervoersbond FNV.

meer geld uittrekken voor nieuwe wijken om 
te zorgen voor meer en betere voorzienin-
gen. Verder pleiten wij in de Tweede Kamer 
voor goed openbaar vervoer tussen Almere 
en Amsterdam. IJburg zal daar voordeel 
van hebben. Op initiatief van de SP zal de 
Stadsregio Amsterdam een nieuwe buslijn 
lanceren, die IJburg met Diemen en Amster-
dam Zuidoost verbindt.

Maar nog belangrijker is dat er een actieve 
en enthousiaste groep SP-leden op IJburg 
is die zich inzet voor een fijn en sociaal 
IJburg. Spreken onze standpunten en acties 
u aan? Dan nodigen wij u graag uit om ook 
lid te worden en mee te werken aan een 
beter IJburg. 
Interesse? Neem contact op met 
Bert van der Heul • T (020) 693 22 77 •

contactpErsoon 
sp op IJburg

bErt van dEr HEul 
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Dit kabinet, Balkenende IV, is een voortzetting van de eerdere 
kabinetten-Balkenende: zie de uitverkoop van de thuiszorg, de be-
zuinigingen op de aftrek van bijzondere ziektekosten en de AWBZ, 
de verslechterde koopkracht voor velen, de weigering om een 
referendum te houden over het Europees Verdrag, en het besluit 
om de Neder landse troepen langer in Afghanistan te houden…Dit 
kabinet biedt geen oplossingen voor de problemen in de buurten, 

in het onderwijs, en in de zorg. Dit kabinet heeft een sterke oppositie nodig die het bestookt 
met kritiek en laat zien hoe het anders en beter kan. De SP zorgt daarvoor. Steunt u ons?

Agnes Kant, fractievoorzitter SP 

De SP is de derde partij van het land, en de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer. 
Meer dan anderhalf miljoen mensen steunen onze partij. Dat geeft vertrou wen. We werken 
dan ook keihard aan een menselijker en socialer Nederland. In de Tweede Kamer én in de 
steden en dorpen, samen met de mensen. Omdat wij uw steun daarbij hard nodig hebben, 
vraag ik u om lid te worden! U bent al lid voor 20 euro per jaar. U krijgt dan elke maand ons 
nieuwsblad De Tribune gratis in de bus.

Jan Marijnissen, voorzitter SP
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