Jaarverslag bbA 2021
Ook in het verslagjaar 2021 deden de Coronamatregelen zich gelden. We konden elkaar minder
ontmoeten en vele meetings kwamen tot stand via de online verbindingen. Toch konden het bestuur
op 30 september nog een jaarvergadering in De Meent houden, maar in december moest een
ledenbijeenkomst over het verkiezingsprogramma en de verkiezingscampagne toch weer online
worden gehouden. Het gevolg was dat diverse leden afhaakten. Vooral voor enkele ouderen was dit
te ingewikkeld.
In het afgelopen jaar heeft het bestuur veel tijd gestoken in gesprekken met mogelijke nieuwe leden
en mogelijke kandidaten voor de kieslijst. Hierbij ervaarden wij hoe alert je moet zijn op de
geschiktheid van mogelijke kandidaten. Soms moesten wij – zij het met enige tact – belangstellenden
afwijzen vooral omdat zij zelf andere ideeën hadden over wat zij in en via bbA wilden bereiken. Toch
konden we een aantal nieuwe kandidaten voor de kieslijst noteren met o.a. dank aan Pieter
Monkelbaan. Nieuwe kandidaten werden Carolien van Vugt, Dave Offenbach, John de Die, Margreet
Pelser, terwijl al in maart 2021 Kitty Huisman had laten weten politiek actief voor bbA te willen
worden. Via Kitty werd ook haar echtgenoot Peter Mayne actief voor bbA. Nog net in het vorige
verslagjaar (december 2020) meldde Ferry van Groeningen zich aan. Bij elkaar kon het bestuur een
uitvoerige kandidatenlijst presenteren, met 27 kandidaten de grootste ooit in de geschiedenis van
bbA.
De voorzitter begon in februari 2021 al met het inventariseren van de wensen en beschikbaarheid
van onze fractieleden voor de jaren na 2022 en voor ook voor een eventueel wethouderschap. Op
zaterdag 17 juli volgde een z.g. heidag voor fractie en bestuur. Weliswaar niet op de hei, maar in de
Veranda aan de Amstelveenseweg. Het was een succesvolle dag, waarop alle punten werden
besproken, waarvan de fractie vond dat die in het Verkiezingsprogramma zouden moeten worden
opgenomen.
In de tweede helft van 2021 groeide de verkiezingskoorts. Dat resulteerde in meer vragen aan het
College en moties van onze fractie. Dit genereerde de nodige publiciteit in de media. Ter versterking
daarvan werden er op de social media bbA – advertenties geplaatst zoals in december “ Een goed
gestemd en een gezond 2022.” En dat alles dankzij de immer inspirerende inzet van Pieter
Monkelbaan.
In december werd ook bekend dat twee nieuwe lokale partijen zich voor de verkiezingen hadden
gemeld. Namelijk Goed voor Amstelveen (voorheen de van AVA afgescheiden lijst Höcker) en een
lokale afdeling van de lijst BVNL. Dit verhoogt de druk om ons nog meer in te zetten en deze nieuwe
concurrenten de baas te blijven.
Veel van de bbA activiteiten waren te zien op de website. Desondanks blijft het bezoek aan de
website matig nl. tussen de 25 en 50 bezoekers per week. Spraakmakende columns van de secretaris
hielpen wel het bezoek omhoog te krijgen, maar toch nog onvoldoende. Gelukkig kregen de columns
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een breder publiek door dat Pieter Monkelbaan ze met wervende begeleiding op Facebook etc.
zette.
Opvallend was dat in 2021 meer Amstelveners direct contact met bbA zochten dan daarvoor, met
reacties op de website, met brieven of per telefoon. Die trend heeft zich in 2022 voortgezet. Het
bestuur concludeert daaruit, dat de Amstelvener behoefte heeft aan meer persoonlijk contact met
de politieke partijen. Het bestuur meent dat hier voor bbA een kans ligt het contact met de bewoners
te versterken en ziet het dan ook als een taak van bestuur en fractie, die contacten te onderhouden.
BbA moet nog meer laten zien, dat het een partij is die naar de Amstelveners wil luisteren.
In 2021 heeft bbA dat al laten zien met contacten met de bewoners van Groenhof over de
bouwplannen Newa, met de bewoners van het Keizer Karel Park over de hoogbouw
Ouderkerkerlaan, met de bewoners van Bankras/Kostverloren over de nieuwbouw op de plaats van
de oude Bankrashal, met bewoners in Bovenkerk over het sluipverkeer en de bussluis, met
bewoners in het Oude Dorp over hun noodoproep etc. De bewoners waardeerden het zeer dat zoals
soms werd gezegd, er tenminste één partij is die naar de inwoners wil luisteren. De collegepartijen
hadden daar meer moeite mee. Het bestuur vindt dat bbA daarmee moet doorgaan. De kiezer voelt
zich niet gehoord en bbA laat zien hoe het wel kan. IIn dat kader valt ook het voortdurend pleiten van
bbA voor meer transparantie in de besluitvorming van de diverse projecten.
bbA heeft dit jaar ook nog eens gesteld, dat de partij vindt dat er grenzen zijn aan de groei van
Amstelveen. Hoogbouw niet overal, maar wel waar het kan. bbA heeft gesteld dat het acceptabel
zou zijn als Amstelveen zou groeien tot 110.000 inwoners, maar bbA vindt een groei naar 125.000
onhaalbaar, omdat dat te zeer de woon- en leefkwaliteit van de huidige bewoners aantast. Ook de
hele infrastructuur is er niet op berekend. Partijen als PvdA en D66 legden dat maar al te graag uit
als a-sociaal in deze tijd van woningtekort maar willen geen oog hebben voor de problemen die een
te intensieve (hoog)bouw gaat veroorzaken.
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit Peter Bot voorzitter, Frits Suer secretaris en Daniëlle de
Kluijver penningmeester. In totaal drie personen. In de afgelopen 2 jaar werden steeds hogere eisen
aan het bestuur gesteld en meer activiteiten verwacht. Daar kan alleen aan worden voldaan als het
bestuur wordt uitgebreid tot minimaal 5 personen. Een daarvan zou dan bijv. de gewenste
activiteiten ter hand kunnen nemen. Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op de
fractieleden alert te zijn op mogelijke nieuwe leden en kandidaten. Immers onze fractieleden komen
door het lidmaatschap van de gemeenteraad meer dan het bestuur in contact met de Amstelveners.
Zij worden vaak benaderd om uiteenlopende reden en zij kunnen dan de Amstelveners uitleggen
dat lid worden van bbA, lid worden van het bestuur of fractie kan helpen hun wensen te
verwezenlijken. Meer immers dan vanaf de kant af en toe een (soms terechte) klacht te deponeren.
In de afgelopen jaren hebben we in dit opzicht kansen laten liggen. Het publiek neigt steeds meer
naar de lokale partijen Kansen voor bbA die met ons aller inspanning moeten worden benut
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