Open brief aan de fractievoorzitters van PvdA, GroenLinks en D66 in Stadsdeelraad Oost
inzake publicaties op website stadsdeel en stadsdeelkrant
Amsterdam. 25 oktober 2010
Beste Adri, beste Astrid, beste Tanya,
Woensdag jl heeft de journaliste van de stadsdeelkrant ons allen, als fractievoorzitters,
een concepttekst toegezonden waarin verslag werd gedaan van de raadsvergadering van
afgelopen dinsdag en die zou worden gepubliceerd op de website van het stadsdeel. Wij
hebben daarop ons commentaar kunnen geven, waarna het op de website zou worden
gezet. Voorts zou ten behoeve van de raadspagina van de stadsdeelkrant een telefonisch
interview worden geplaatst met Adri van den Dries en Bas van Vliet.
Vrijdag jl. is ons duidelijk geworden dat het verslag van de raadvergadering niet op de
website zou worden gepubliceerd en dat het interview ten behoeve van de
stadsdeelkrant evenmin zou plaatsvinden omdat de fracties van de PvdA en GL daar
bezwaar tegen gemaakt hebben en ook D66 deze vorm van publiciteit liever niet wilde.
Wij vinden deze vorm van persbreidel op initiatief van (voormalige)coalitiefracties niet
acceptabel.
Sinds het wegvallen van regelmatige uitvoerige actuele verslaglegging van de
stadsdeelpolitiek in de huis‐aan‐huisbladen doet zich de behoefte aan een geschreven
medium dat hiervoor plaats biedt steeds meer gevoelen. Vandaar ook de raadspagina in
de stadsdeelkrant die de stadsdeelraad de mogelijkheid biedt om bewoners van
informatie vanuit de raad te voorzien.
De gebeurtenissen van de afgelopen weken rond de garantstelling MuzyQ hebben grote
weerslag op de stadsdeelpolitiek en het is van belang dat de bewoners daarover
objectief geïnformeerd worden door middel van de website en de stadsdeelkrant. Het
kan eenvoudigweg niet dat het stadsdeel daarover zwijgt terwijl de media daarvan
veelvuldig melding maken. Publicaties in de beide stadsdeelmedia bieden bovendien de
mogelijkheid –voor alle partijen‐ om naar hun mening onjuiste beelden die in
krantenpublicaties e.d. zijn opgeroepen, te corrigeren. Daarmee mag de wil van een of
meer fracties om even geheel geen publiciteit over een bepaald onderwerp te genereren,
niet bepalend zijn, zeker niet als daardoor het hele onderwerp niet meer ter sprake
komt.
In dit verband mag niet onvermeld blijven dat op de website wel een overzicht van
gebeurtenissen rond MuzyQ staat dat, naar wij aannemen van het DB afkomstig is. Het
dualisme brengt met zich dat er dan ook ruimte moet zijn voor de visie van (leden van)
de stadsdeelraad op deze kwestie.
Wij hebben oog voor het feit dat verslaglegging van de stadsdeelpolitiek in media van
het stadsdeel gevoelig ligt omdat voorkomen moet worden dat deze een eenzijdig beeld
oproepen. Omdat het om stadsdeelpublicaties gaat dienen de standpunten van alle
fracties aan bod te komen en dient verslaglegging strikt objectief en zakelijk te zijn.
Ons inziens was daarvan in dit geval sprake, ook al omdat ieder van ons de mogelijkheid
is geboden de concepttekst aan te passen. Het lijkt er dan ook op dat het tegenhouden
van publicatie van berichtgeving over dit onderwerp niet zozeer is ingegeven door de
tekst daarvan als wel door het feit dat publiciteit als zodanig over dit onderwerp jullie
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fracties niet zo goed uitkomt. En dát is naar ons oordeel nu juist geen reden om dan
maar van berichtgeving over het onderwerp als zodanig af te zien. Dat riekt naar
censuur in zijn zuiverste vorm.
Voor zover jullie je in dit verband mochten beroepen op het feit dat jullie fracties
beschikken over een meerderheid aan raadszetels wijzen wij er op dat een van de
wezenskenmerken van de democratie is dat op respectvolle wijze wordt omgegaan met
belangen van minderheden. Alle bewoners van het stadsdeel hebben recht op objectieve
informatie en daarbij past het niet om over een belangrijk ontwikkelingen te zwijgen als
publiciteit even niet zo goed uitkomt.
Wij vragen jullie dan ook jullie eventuele bezwaren tegen publiciteit over dit onderwerp
als zodanig, te laten varen en alsnog mee te werken aan de voorgenomen publicaties op
de website van het stadsdeel en in de stadsdeelkrant.
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