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Voor een solidair Amsterdam!  
  
Terwijl de woningcorporaties een torenhoge verhuurderheffing betalen hoeft een grote 
vastgoedbelegger zoals Blackstone geen belasting te betalen. De wachttijd voor een 
sociale woning in Amsterdam is nu al gemiddeld meer dan 14 jaar. Terwijl de rijen voor 
de voedselbank groeien worden miljarden via de Zuidas doorgesluisd waardoor de rijken 
nog rijker worden. Terwijl de kinderen in Noord en Zuidoost worden ondergeadviseerd en 
de scholen kampen met lerarentekorten kunnen rijken extra onderwijs inkopen bij 
particuliere scholen. Veel kinderen groeien in armoede op.Terwijl de mensen in 
praktische beroepen vaak moesten doorwerken in de Coronacrisis konden hoger 
opgeleiden zich thuis via beeldscherm beter beschermen tegen het virus. Mensen die 
gestudeerd hebben leven sowieso al gemiddeld 6 jaar langer dan mensen in praktische 
beroepen.   
  
Het zijn maar een paar voorbeelden van de toenemende tweedeling in Amsterdam. Ik 
kom ze dagelijks tegen. In mijn baan als stadsdeelbestuurder in Zuidoost zag ik dat veel 
bewoners echt moeten vechten om te overleven. Ook in het stadsdeel Nieuw-West waar 
ik woon zie je dat veel buurten er gewoon veel minder goed bij liggen dan veel 
woonbuurten binnen de ring. In zowel Nieuw-West als Zuidoost zie je trouwens ook dat 
er een grote overlap is tussen de problemen die bewoners van jongs af aan al op hun 
weg tegenkomen, en hun afkomst. Dat soort onrecht, en deze grote verschillen in de 
stad maken mij woedend, en tegelijkertijd supergemotiveerd om te strijden voor een 
rechtvaardige wereld.    
  
Ik ben vooral van het praktische socialisme en probeer concrete stappen vooruit te 
zetten. Als bestuurder in Zuidoost startte ik daarom  https://zuidoostwerkt.nl waarin 
lokale sleutelfiguren actief mensen aan betaald werk helpen, juist ook voor mensen die 
verder af staan voor de arbeidsmarkt. Daarnaast zette ik mij in 
voor https://zuidoostbeweegt.nl waarin lokale sportmakelaars het (gratis) sportaanbod 
van de gemeente in de wijk brengen. Een voorbeeld daarvan is de oprichting van een 
sportloket in de Amsterdamse Poort waarin mensen kunnen vragen welk sportaanbod bij 
hun past. Praktische stappen die voor de mensen om wie het gaat hele grote 
verbeteringen kunnen betekenen.  
  
Een fractievoorzitter is niet alleen een politiek uithangbord maar moet ook een verbinder 
zijn en de fractie goed kunnen leiden. Daarnaast moet een fractievoorzitter van de SP 
ook de verbinding maken met de afdeling, de leden, en de acties in de buurten en de 
wijken. Kortom een teamspeler. Ik heb daar ervaring mee opgedaan toen ik 
fractievoorzitter was in Heerhugowaard. Maar ook als wethouder en stadsdeelbestuurder 
moest ik als teamspeler kunnen opereren, alleen red je het niet, of dat nou is binnen een 
grote gemeente, een stadsdeel, of de SP-afdeling. Alleen als collectief kunnen we de stad 
solidair maken.  
   
Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen wil ik me samen met fractie en 
afdelingsbestuur inzetten voor een solidaire stad. Wij zijn een unieke partij die grote 
idealen samen kunnen doen gaan met concrete stappen vooruit.   
  
Daarom heb ik mij gekandideerd als lijsttrekker voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.   
  
Wil je meer weten dan kun je mailen naar jakobwedemeijer@gmail.com  
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