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een motie ingediend om een specifiek benoemde portefeuille Dierenwelzijn in te stellen.
De motie werd aangenomen en de toekomstige portefeuille valt onder onze wethouder
Harm-Jan van Schaik (CDA), die zorg draagt
voor een Leefbare Omgeving (voor mens en
dier).
In deze commissie ontstond al snel een
Werkgroep Dierenwelzijn,samengesteld uit
commissieleden van De Groenen,CDA,
Leefbaar Noord, SP en PvdA.
De commissie stelt als voornaamste doel:
het versterken van het bewustzijn van NoordAmsterdammers betreﬀende het welzijn van
dieren, en van de plaats die dieren in de mensenwereld verdienen/behoren te hebben.
Met deze leidraad, de woorden van Gandhi
gedachtig, willen zij het dagelijks bestuur in
september een uitvoeringskader bieden.
De kaderstellende nota wordt uitgewerkt in
werkgroepbijeenkomsten, met voorlopige financiële en ambtelijke ondersteuning; naar
aanleiding van de Voorjaarsnotitie dienen wij
opnieuw een motie in voor meer boter bij de
vis….
Eerst zijn de vier hoofdtaken van het stadsdeel in de nota benoemd: voorlichten, voorbeeldfunctie, signaleren, controleren. Vervolgens zijn zeven aandachtsgebieden aangegeven: stadsdieren, “gehouden” dieren, landelijke dieren, gewenste dieren, ongewenste dieren, inrichten (on)bebouwde kom, en samenwerking met andere diergerelateerde instanties.
Het is de bedoeling dat in de eerstvolgende
bijeenkomst deze zaken met elkaar worden
gekruist, onderlinge prioriteit wordt aangegeven en elk gebied een verdere invulling of
aanvulling krijgt.
Behalve dat we Groen zijn, begint bruin toch
ook een belangrijke kleur te worden in Amsterdam-Noord. “Miss Dierenwelzijn” is nu
al een Geuzennaam!

Ter Inleiding
Sinds de laatste verkiezingen en het tot stand
komen van de regeringsploeg lijkt het wel of
een aantal speerpunten van De Groenen meer
voor het voetlicht zijn gekomen. Dat is weer
eens een teken dat er met ons programma niet
veel mis is. Het is dan ook jammer, dat we in
het algemeen weinig kunnen inbrengen. Toch
zijn er een aantal mogelijkheden. Van een
tweetal vindt u hier een verslag. Het gaat om
een verslag uit het Amsterdamse en vanuit
het Europese. Ook de plannen van de fractie
in Amsterdam-Centrum worden uit de doeken gedaan. Zo zijn er toch nog directe kanalen om onze stem te laten horen! We zullen
nog wel wat moeten doen om de komende
jaren dat uit te breiden.
Jacques de Coo, waarnemend voorzitter.

39ste Partijcongres De Groenen
Datum: 22 september 2007
Plaats: Milieucentrum, Oude Gracht 60,
Utrecht.
Agenda:
Zaal open vanaf 10.00 uur
10.30 uur Opening
10.40 uur Notulen congres van 16 september
2006 (zie hiervoor de vorige Gras)
11.00 uur Bestuurssamenstelling/benoeming
nieuwe bestuursleden
12.00 uur Financieel overzicht
12.30 uur Pauze
13.30 uur Bespreking actuele politieke onderwerpen (zie o.a. verslag van de 6de EGP in
Berlijn) en toekomst van De Groenen
15.00 Rondvraag en sluiting

Meer aandacht voor dieren
Omdat, volgens Mahatma Gandhi, de graad
van onze beschaving mede wordt bepaald
door de zorg voor dieren, hebben de Groenen
in Amsterdam-Noord in maart van dit jaar

Caroline Cleerdin, De Groenen
Amsterdam Noord, juni 2007.
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Verslag van de 6de EGP in Berlijn

Naar mijn mening is hier iets mis bij de Europese Groenen en ik wil hier graag met jullie
over discussiëren bij het volgende congres op
22 september.

Het weekend van 16 tot 18 maart heb ik De
Groenen vertegenwoordigt bij de 6e Council
van de Europese Groenen. Zaterdag werd er
veel gesproken over klimaat, waar een uitgebreide resolutie is aangenomen die een grotere CO2 reductie aanbeval dan bij de EU-top
is aangenomen. Het wordt moeilijk om je als
Groenen op dat gebied te profileren. Op zondag is over de statuten van de EGP gesproken. Er zijn een aantal wijzigingen aangenomen, maar het hete hangijzer over de stemwaarde van de partijen is doorgeschoven naar
de 7e Council van 12 tot 14 oktober in Wenen.
Ik heb een resolutie ingediend die opriep om
militair optreden dat geen mandaat heeft van
de Veiligheidsraad te boycotten. Voor en tijdens de Council heb ik met verschillende partijen over deze resolutie gesproken en daarop
de tekst aangepast. Desalniettemin kreeg het
maar één stem steun van een afgevaardigde
van Ecolo. Verschillende afgevaardigden
voerden het woord over mijn resolutie. Ulrike
Lunacek betoogde dat de Verenigde Staten nu
toch overwoog om gesprekken met Syrië te
voeren. Reinhard Bütikofer ging in zijn betoog retorisch te keer tegen het binnenlands
beleid van Vladimir Putin, naar wie ik iedere
verwijzing nu juist had geschrapt. Didier Rod
had ook een inhoudelijke reactie, maar die is
me ontschoten. In mijn repliek wees ik er op
dat het de Verenigde Staten, die overigens niet
genoemd wordt in de resolutie, vrij staat om
al dan niet met Syrië te spreken, maar niet om
Syrië unilateraal militair aan te vallen en dat
is waar de resolutie over gaat.
Al met al een zwak verweer van de Groene
partijen, die een excuus zochten om onder de
resolutie uit te komen. Dat is gelukt, maar
daar los je het probleem niet mee op. Het is
dezelfde politiek als Balkenende voert met
betrekking tot het parlementair onderzoek
naar de politieke steun voor de aanval op Irak.
Dit onderzoek wordt ook door GroenLinks
gevraagd. In Berlijn stemden ze echter tegen
mijn resolutie, die in wezen het zelfde beoogd.

Otto ter Haar

Duurzaamheid moet leuk zijn!
Binnenkort zal van de hand van Anne-Marie
Rakhorst een boek verschijnen met de titel:
‘Duurzaam ontwikkelen ... een wereldkans!’
Deze dame (39 jaar) is Zakenvrouw van het
Jaar en verbonden aan het milieubedrijf
Search in Heeswijk-Dinther. In het boek doet
ze verslag van haar zoektocht naar duurzame
oplossingen die zowel economisch èn ecologisch interessant zijn. Dat is een belangwekkend uitgangspunt, omdat met name die economische relatie ons nog wel eens wil dwarszitten. Ze heeft met vele mensen gesproken,
waaronder Wouter van Dieren. Er is geen
sprake van doemdenken, maar juist van praktisch denken, die volgens haar gedachtengang
Nederland in 40 jaar zal veranderen in een
land met een schone energievoorziening, nagenoeg volledig hergebruik van afval en voor
het overige klimaat- en waterrobuust. Zij kan
zich echter wel kwaad maken over het feit,
dat de overheid akkoord gaat met de bouw
van kolencentrales. Dat moet met alle mogelijkheden worden voorkomen! Ook samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en milieuorganistaties is nodig om een duurzame
samenleving te bereiken. Maar iedereen kan
in eigen omgeving een begin maken. Daar
geeft ze een aantal fraaie voorbeelden van.
Kortom, een inspirerend boek dat het lezen
waard is.

Wat wil AA/DG anders in het
centrum van Amsterdam?
In het stadsdeel centrum van Amsterdam zit
een tweekoppige fractie van Amsterdam Anders/ De Groenen (AA/DG). In april heeft
het dagelijks bestuur (het college van B&W,
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maar dan op stadsdeelniveau) een voorjaarsnota gepresenteerd. Een prima gelegenheid
voor alle partijen om aan te geven wat er volgens hen allemaal beter kan. Hieronder volgt
een bloemlezing uit de reactie van AA/DG in
Amsterdam centrum op de voorjaarsnota.

coﬀeeshops moeten het van het DB nogal
eens ontgelden, maar zeg nu zelf: liever een
slapende stonede Engelsman dan een
schreeuwende en moonende dronken Brit.
Groen en milieu en water
Het milieubeleid is vooral mooie woorden
maar weinig daden. Natuurlijk zijn we blij
met de proeven voor de vrachttram, met de
complimenten aan de DB'er, maar is het aanschaﬀen van nieuwe auto’s (LG: dit noemde
het DB als voornaamste wapenfeit op milieugebied!) nu echt het beste dat we het milieu
te bieden hebben? Het wordt tijd dat klimaatbeleid, en daaronder verstaan wij niet
enkel het voorkomen van opwarming maar
ook het bestrijden van de negatieve gevolgen
van opwarming, zoals wateroverlast en een
stad vol smog en verstikkende hitte. Zet dat
eens op de agenda.

Bestuur
Communicatie is meer dan het rondsturen
van krantjes en folders, het ophangen van advertenties, en het beschikbaar stellen van kanalen voor vragen en klachten.
In dit stadsdeel wonen meer dan gemiddeld
veel slimme, actieve en creatieve burgers, die
weliswaar veel ingewikkelde vragen en klachten hebben, maar tegelijkertijd ook de potentie hebben om creatieve ideeën en oplossingen aan te dragen. Deze kundige en vaak
hoogopgeleide vrijwilligers zijn dus eigenlijk
een soort van gratis adviesbureau, en het
stadsdeel zou wel gek zijn als ze dat niet optimaal benut.

Vraag de centrale stad bovendien om de Parkeertarieven te verhogen, zowel voor auto’s
die veel vervuilen als de wagens die de meeste
ruimte in nemen (bijvoorbeeld zo’n suﬀe
SUV). Naast extra opbrengsten geeft dit ook
een stimulans aan automobilisten om eﬃciënt
met onze kostbare schone lucht en openbare
ruimte om te gaan. Dat is tenminste duurzaam parkeerbeleid. In tegenstelling tot parkeergarages; zij zijn een volstrekt anachronisme als het om een duurzaam en modern
verkeersbeleid betreft. AA/DG zal dan ook
wederom met een voorstel komen om het
parkeergaragefonds voor een belangrijk deel
af te romen voor een fonds voor duurzame
mobiliteit en schone lucht.

Veiligheid
In de hele binnenstad is de veiligheid, gemeten volgens de zogenaamde veiligheidsindex,
sinds 2003 met ongeveer een kwart verbetert.
Zowel in het gebied met als dat zonder camera’s. De wallen zijn nog steeds duidelijk onveiliger dan de rest van het centrum. Je zou
concluderen dat camera’s onveilig maken. Dat
doe ik natuurlijk niet, want die conclusie kan
je uit de data niet trekken. De tegenovergestelde conclusie echter ook niet. Hoe lang
gaan we door met geld uitgeven aan onbewezen symboolpolitiek?
Horeca
Volgens ons bestuur gaat het goed zo lang
mensen niet klagen. Niemand die de bezoekers en gebruikers van horeca vraagt wat ze
ervan vinden. Een gemiste kans. Wat AA/
DG betreft kan de handhaving dan ook soms
best een tandje minder, en kan er meer aandacht naar de voordelen zoals ontmoetingen
tussen allerlei mensen, een prettige en gezellige sfeer, en verhoogde veiligheid door sociale
controle bij kroegen en terrassen. Met name

Cultuur en creatieve economie
Nederland had vanouds een grote aantrekkingskracht op creatieve beroepen vanwege
ons vrije en ruimdenkend imago. Na Fortuyn
en Verdonk is hier echter nog maar weinig
van over, en lijken de core values van NV
Nederland veranderd te zijn van constructieve tolerantie in xenofoben repressie. Voor bedrijfstakken met ruimdenkend en hooggekwalificeerd personeel wordt Amsterdam dan ook
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veel minder aantrekkelijk. Zo is er in de financiële dienstverlening al duidelijk sprake
van leegloop.

Landelijk secretariaat De Groenen

Conclusie
Zo kan er volgens AA/DG enerzijds stevig
bezuinigd worden op allerlei onzinnige uitgaven, van natuurstenen stoeprandjes tot overbodige regels en handhaving. Anderzijds zijn
er zaken die door het DB weinig aandacht
krijgen, terwijl ze in onze ogen juist wel echt
belangrijk zijn, zoals veiligheid voor huurders
en fietsers, milieu en groen. Bovendien kan er
zowel geld verdiend als bespaard worden door
creativiteit te stimuleren in bedrijvigheid van
het stadsdeel, maar ook in het bestuur ervan.
Zo kunnen problemen opgelost worden op
manieren die we nooit eerder voor mogelijk
hadden gehouden. Laat onze creatieve burgers hierin helpen.

Postbus 1251
3500 BG UTRECHT
Tel. 071 - 576 2027
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
De Groenen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Zwolle en in deelraden van
Amsterdam. De Groenen is lid van de Europese Federatie van Groene Partijen.
Partijbestuur
Waarnemend voorzitter Jacques de Coo,
071-5762027, jdecoo@noknok.nl
Lid DB Lydia Geijtenbeek, lydia@aadg.nl
Lid DB Bert Tiddens, 020-4904421,
bert.tiddens@planet.nl
Lid DB Cor Loos, 038-4532148,
tweecal@le-fevre.com
Lid DB Jan Hartstra, 071-5225307
Vertegenwoordigers afdelingen:
Amsterdam, Paul Berendsen, 020-4704680,
paulbe@xs4all.nl
Lidmaatschap
Lidmaatschap € 27 (via machtiging € 25)
Lid met minimuminkomen € 20 (via machtiging € 18)
Grasabonnement € 13 (via machtiging € 12)
U wordt lid van De Groenen of abonnee van
Gras door overmaking van uw contributie op
Postbanknummer 306434 ten name van De
Groenen, Utrecht.

Bestuurssamenstelling

Colofon

Het is alweer enige tijd geleden dat het congres niet tot een eensluidend besluit kon komen over de keuze van de partijvoorzitter.
Sindsdien is ondergetekende waarnemend.
Dat kan natuurlijk niet voortduren. Helaas is
er nog kandidaat gevonden. Datzelfde geldt
voor een (eind)redacteur van Gras. Hierbij
dan ook een dringend beroep op eenieder
hierover nog eens goed na te denken en zo
mogelijk op 22 september a.s. met een voorstel te komen!

Gras is een landelijk mededelingenblad van de
politieke partij De Groenen. Het verschijnt
onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen betekent echter
niet automatisch dat het partijbestuur instemt
met de inhoud.

Naast de klappen die de tolerantie zijn aangedaan pleit AA/DG om niet het heil in de
commercialisering van de kunst te zoeken
maar in de simpelere maatregelen. In gaan
tegen de markt is prima als die actie duidelijke voordelen oplevert voor het stadsdeel.
Maar wat zijn de voordelen van leegstaande
grote kantoorpanden? Toevallig komt hier
wat de markt wil overeen met wat het stadsdeel wil, namelijk kleine bedrijfsruimtes die
geschikt zijn voor de creatieve economie.

Jacques de Coo
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