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Inleiding/ kern
Geachte mevrouw Dudok van Heel, Mevrouw van Nispen, beste Liesbeth, Skadi en 
Karlijn, 

Monica en ik staan tegenover onze gemeente en ons stadsdeel hier voor de rechter, 
omdat het niet is gelukt sinds 2018 om goed geïnformeerd in gesprek te komen over onze 
bijdrage als ondernemende en actieve burgers aan onze stad. Wie is de gemeente? Is het 
stadsdeel Zuid die geen belangstelling had voor de resultaten van het experiment? Is het 
centrale stad, die het beleid bedacht en veel publiek geld besteedde?  Wie zijn wij, 
sleutelhouders, in deze kwestie? Zijn wij eindgebruikers om wie het allemaal draait? 
Monica en ik namen de handschoen op en produceerden waarde. Wij leverde een 
tegenprestatie, die nooit is geëvalueerd. Ons rechtsgevoel is aangetast. Wij betalen huur 
in natura, en hebben dan dus recht op ontruimingsbescherming. Kortom: Het is dus 
complex, niet geschikt voor een kort geding. 
 
We zijn hier de gedaagden, maar we staan hier niet voor ons zelf. Wij staan hier voor de 
buurt, de groeiende gemeenschap van bewoners en ondernemers in de Pijp die belang 
hebben bij een laagdrempelige plek voor iedereen, die sinds eind december dreigde te 
worden ontruimd om plaats te maken voor kantoorruimte voor de nieuwe medewerkers 
van de Buurtteams van PuurZuid. 

Wij denken hier voor de verkeerde rechter te staan. Wij vinden dat deze zaak thuis hoort 
bij de bestuursrechter, omdat stadsdeel Zuid het eigen falen bij de uitvoer van het Lente 
Akkoord en 1 van de 7 cocreatieplekken via deze weg lijkt te willen verdoezelen. Wij doen 
namelijk precies wat de bedoeling is van de cocreatieplekken. Wij betwisten daarnaast het 
spoedeisend belang. We zien de indeplaatstelling of het nieuwe huurcontract ook niet bij 



de stukken van de tegenpartij. Wij begrepen via Dick Glastra van Loon, die het 
Wijkcentrum de Pijp adviseert over huisvesting en samenwerking, dat Will van Schendel, 
directeur Puur Zuid niet een plek wil huren als ze dan met haar nieuwe Buurtteams 
tegenover de buurt komt te staan. Door PuurZuid BuurtTeams naar voren te schuiven als 
de volgende huurder, hebben Sebastiaan Capel, Rocco Piers, Flora Bremer, Arie Roos en 
Liesbeth Ottes zelf het spoedeisend karakter veroorzaakt. We wilden en willen cocreëren. 
Zeker met PuurZuid, dat deden we ook. Er was tijd, veel tijd, maar het bleef bij praten over 
ons, niet met ons door diverse partijen. Wij hebben bij Ymere aangegeven dat wij de huur 
kunnen overnemen van dit maatschappelijk vastgoed. We zijn met PuurZuid al sinds 
augustus 2020 in gesprek en in samenwerking om actieve bewoners, de sociale basis en 
de buurtteams te verbinden. Medewerkers van PuurZuid zien de samenwerking met deze 
informele plek, voor en door de wijk als hoopvol en perspectiefvol.  

We willen niet ontruimd worden door de gemeente, want de gemeente heeft geen belang 
de kosten laag te houden. Wij willen dat de vordering niet uitvoerbaar bij voorraad wordt 
verklaard, indien deze wordt toegewezen. We staan hier voor de groeiende diverse groep 
geweldige mensen, die graag in Zuidpunt komen, die meewerkten aan oude en nieuwe 
plannen en projecten omdat ze er blij van werden. Mensen die gretig aan de gang gingen, 
of een antwoord, een praatje, een luisterend oor of een duwtje in de rug willen, de 
ongedocumenteerden, de senioren, de alleenstaande bijstandsmoeders, allerlei mensen 
die nu niet uit de verf komen, die niet gezien en gehoord worden en niet kunnen bijdragen 
in liefde en vrijheid, omdat ze klem worden gezet door een bezuinigende overheid en een 
systeem waar de menselijke maat zoek is geraakt. We staan hier omdat we vinden dat 
níet de belangen van de gemeente of de belangen van professionals, maar de belangen 
van bewoners, de buurt en de wijk moeten prevaleren. Wij hebben ons daar ruim een jaar 
lang op eigen kosten voor ingezet. Het gaat niet om vierkante meters en huurpenningen. 
Het gaat om het maatschappelijke belang en vertrouwen in de overheid.  

Monica besloot na de laatste aanzegging tot oplevering dat we onze rug rechthouden en 
de gemeente dan maar voor de rechter dwingen om in de spiegel te kijken en om alsnog 
gelijkwaardig in de gesprek te gaan. Monica en ik zijn makers, ik ben regisseur en strateeg 
en zij is een edelsmid en creatief producent, we deden het samen. Samen uit, samen 
thuis. We hebben de ruimte samen willen beheren en samen willen werken aan integrale 
wijkprogrammering met alle stakeholders. We hebben er alles aan gedaan, en dat kunnen 
we niet zeggen van de eisende partij. Het stadsdeel wilde ons niet zien en niet spreken en 



ze wilden het experiment van de centrale stad ook niet evalueren. Rocco Piers, Flora 
Breemer, en Sebastiaan Capel hebben niets met ons gedaan en dat mocht niet al te 
duidelijk worden, ergo geen evaluatie, geen gesprek. Rocco die democratisering in zijn 
agenda heeft en notabene is opgeleid in het Wijkcentrum de Pijp, die Simcha al 6 jaar 
kent, heeft geen vinger voor ons uitgestoken. Rocco was op 24 december 2020 in de 
cocreatieplek, wekte het vertrouwen dat er als er budget was uitgetrokken voor cocreatie 
in 2021, er mogelijkheden waren en zou daar bij ons op terugkomen, maar kwam niet. Hij 
meldt in de stadsdeelcommissie dat er gezocht wordt naar een meerjarig perspectief. 
Flora heeft na één online gesprek van nog geen uur, bedacht dat wij niet in staat zijn om 
een buurtkamer voor de kwetsbaarste bewoners te maken. Dat betwisten we.
Arie Roos, Liesbeth Ottes en Sjoukje van ’t Veer hebben zich niet ingezet of hardgemaakt 
voor deze cocreatieplek of voor ons plan voor de buurtkamer dat we eind november 
indienden. 

Er was geen budget, maar er werd 103.000 euro uitgetrokken voor een zzp-er en een 
extern bureau voor de participatie in de herprofilering van de Gerard Doustraat en met 
andere externen filmpjes gemaakt over onze wijk. Voor ons als ervaren filmmakers uit de 
buurt was geen plek, en voor de herinrichting G. Doubuurt is nu geen budget meer om de 
korte termijn doelen te realiseren, zoals wel werd voorgespiegeld als onderdeel van het 
openbare ruimteplan. Wij vragen ons af hoe dit allemaal kan. 

Wij deden een beroep op wethouders Rutger Groot Wassink, Marjolein Moorman en 
Simone Kukkenheim, om deze botsing in slow motion te voorkomen. Rutger kwam op 27 
maart eindelijk, wekte het vertrouwen dat er mogelijkheden waren en zou binnen een 
week bij ons terugkomen, maar Rutger kwam niet. Zo komt die lente er niet, zo komt die 
participatiestad er niet.

We hebben Skadi Renooij en Karlijn Heim wel leren kennen en waarderen, al moesten we 
vechten voor ieder stukje informatie, ieder beetje ruimte en budget. Karlijn heeft de Wob-
verzoeken afgehandeld. We hebben van Skadi begrepen hoe boos Arie Roos was, die 
tekende voor deze dagvaarding, en hoeveel tijd ze kwijt waren om bewoners de juiste 
informatie te verstrekken. Die Wob verzoeken moesten van tafel van Arie Roos en Rocco 
Piers zat erbij en keek ernaar. We hebben uiteindelijk via 3 Wob-verzoeken, ingediend 
vanaf 1 oktober 2020, gezien wat er gebeurd was en wat de bedoeling was. Met die 
stukken kunnen we de dagvaarding weerleggen. 



Om met Pieter Omtzigt te spreken ‘we kunnen niet mild zijn naar een overheid die zich niet 
dienstbaar opstelt, die zich niet wil verantwoorden, die publieke middelen en publieke 
bezieling verspilt en zich zorgen maakt over beeldvorming, en het eigen falen wil 
verdoezelen.’ 

We hebben Bureau Integriteit ingeschakeld en een klacht ingediend bij de Ombudsman 
Metropool Amsterdam. We willen ook weten hoe het zit met de aanbesteding van de 
Buurtbudgetten en de BuurtTeams. Wij willen graag de criteria kennen en meedingen naar 
een plek in de buurt. Dat doen we nu inmiddels een jaar en we hebben de smaak te 
pakken. We hebben bijgedragen aan de aanbesteding van Puur Zuid, zouden de 
aanvraag mogen lezen maar onze bijlage werd terzijde geschoven en wij hebben de 
aanvraag nooit gezien. We hebben begrepen dat de gemeente Amsterdam eerder over 
een aanbestedingsprocedure met meer partijen voor de rechter belandde. 

Wij leverden een bijdrage aan onze stad, waar niet naar is gekeken. We willen de rechter 
vragen de ontruimingskosten niet via de gemeente op ons te verhalen, omdat de 
gemeente geen belang heeft om de kosten te drukken en ook deze rechtsgang op ons wil 
verhalen. Tegelijkertijd heeft stadsdeel Zuid aan Stefanie Jansen / het wijkcentrum 
aangegeven het (resterende) budget voor cocreatie in deze procedure te willen stoppen. 
Gedaagden leven nu al van minimale middelen, dus mocht de rechter de tegenpartij in het 
gelijk stellen, willen we dat dit vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. 

Zuidpunt heeft een essentiële functie in de buurt.  We zetten onze hakken in het zand en 
willen een lerende overheid, die de menselijke maat terug regelt, die fouten maakt maar 
dienstbaar is, en die geen publieke bezieling en publieke middelen verspilt. 
Er is in 2019 € 350.000 euro en in 2020 € 250.000 euro aan de cocreatie plekken 
uitgegeven, niet zozeer aan de praktijk maar vooral aan de theorie waar de burgers waar 
het om gaat, nauwelijks aan te pas zijn gekomen. Wij bouwden een gemeenschap op, en 
maakten van Zuidpunt een warm bruisend bad dat nu moet worden ontruimd. Wat wij 
bijdroegen, bereikten en investeerden lijkt er niet toe te doen. Rechter, dit kan niet de 
bedoeling zijn. Dit is niet af met een ontruiming, waar we ook hoger beroep tegen zullen 
aantekenen.

Deze overheid is stuk. We willen een nieuw sociaal contract. 


