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De economie groeit in de regio Amsterdam vol-

gend jaar, na krimp in 2013, weer licht: met 1,1 pro-

cent. In Amsterdam gaat het beter dan landelijk,

mede door toenemend toerisme. Dat voorspelt

het economische bureau van ING. „Toch is er nog

geen reden voor euforie”, aldus ING. Het herstel is

te zwak om genoeg banen te creëren en in interna-

tionaal perspectief doet Amsterdam het slecht.

ECONOMISCH BUREAU ING

Economie groeit in 2014
Twintig bewoners uit de Colijnstraat in Nieuw-

West hebben bezwaar aangetekend bij woning-

corporatie Vestia tegen de verplichte huur van een

inpandige parkeerplaats van 72 euro per maand bij

hun sociale huurwoning. Ook mensen zonder auto

moeten een dergelijke plek huren. De bewoners

eisen dat deze ‘ko p p e l h u u r ’onmiddellijk stopt. De

woningcorporatie onderzoekt de klachten.

VERPLICHTE PARKEERPLEK

Bewoners boos op Vestia

N
ooit overschrijd ik de snelheidslimiet, ik
heb nog nooit in m’n leven iets gestolen,
heb altijd licht op m’n fiets, rij nooit zwart

en stop voor alle rode stoplichten. Ik eet bijna
geen vlees meer, scheid m’n afval (ook plastic),
doneer geld aan goede doelen en heb een abon-
nement op De Groene Amsterdammer. Ik zat op
een keurig gymnasium en studeerde geschiede-
nis. Tegenwoordig werk ik voor een bekende uit-
geverij, schrijf ik voor een gerenommeerde
krant, woon ik in Amsterdam-Zuid en heb ik een
zoontje van twee die „Ik ben lekker stout”uit z’n
hoofd kan opzeggen.

O ja, en ik gebruik heel af en toe XTC. Maar dat
maakt mij geen minder brave burger, want XTC is
normaal geworden onder hoogopgeleiden, las ik
de afgelopen week in de kranten. Aanleiding was
het onderzoek dat Folia Magazine en het Bonger
Instituut uitvoerden onder Amsterdamse stu-
denten. Bijna 70% van hen neemt zo nu en dan
een pilletje. Ik begrijp dat. XTC is geweldig. Het
geluksgevoel, het gevoel van verbondenheid met
je omgeving, die energie, ik kan het iedereen van
harte aanbevelen. Wel met inachtneming van de
regels waar ik –en hopelijk ook de meeste studen-
ten uit dit onderzoek –zich aan houden: infor-
meer je goed, wees je bewust van de gezond-
heidsri sico’s, neem niet te veel en niet te vaak, ge-
bruik niet in combinatie met andere middelen en
laat je pillen testen bij Stichting Adviesburo
Drugs op het Entrepotdok.

Maar ineens drong de aanleiding van het on-
derzoek en van alle media-aandacht voor XTC tot
me door. Vorige week was het precies 25 jaar gele-
den dat XTC (mdma) officieel op lijst 1 van de Opi-
umwet kwam en dus verboden werd. Verboden,
dat is waar ook! Even los van de discussie of dat
nou wel of niet terecht is, het is hoe dan ook ille-
gaal. Dat was ik in alle euforie bijna vergeten.

Steeds als ik de auto van de dealer instapte en
tien pillen kocht (de minimumafname) was ik me
wel bewust van het feit dat ik iets spannends
deed, maar dat was eerder op een Breaking Bad-
manier. Ik deed iets ruigs (eindelijk!). Ik was meer
bezig met wat de buren ervan zouden vinden dat
ik in een auto stapte, 13 meter verder reed en
weer uitstapte, dan met het feit dat ik een straf-
baar feit aan het plegen was. In de kranten las ik
daar afgelopen week ook weinig over terug. Hoe
strafbaar is het nou eigenlijk? Ik zocht uit wat de
juridische gevolgen zouden zijn geweest als ik be-
trapt was met tien pillen: bij één pil word je waar-
schijnlijk meegenomen naar het bureau, maar
zal, als duidelijk wordt dat de pil voor eigen ge-
bruik is, de zaak hoogstwaarschijnlijk gesepo-
neerd worden – je krijgt dan wel een aantekening.

Bij tien pillen ligt dat anders. Om uit te vinden
of je zelf dealt, kan het zijn dat je drie tot zes da-
gen wordt vastgezet. Daarna kom je, of je nou De
G ro e n e leest of niet, gewoon voor de rechter en
als je dan mazzel hebt, krijg je een taakstraf
(maximaal 240 uur), of een boete, maar je kunt
ook zomaar vier weken in de bak belanden. Je
krijgt sowieso een strafblad, waardoor een eigen
bedrijf opzetten, een lening afsluiten, een baan
bij de overheid of een reis naar Amerika lastig of
zelfs onmogelijk zal worden. Ik schrok hiervan.
En waar ik nog meer van schrok was dat mijn om-
geving hier ook niet van op de hoogte leek te zijn.
Daar zitten we dan –hoogopgeleid te wezen.

B ra a f

Column

Marscha Holman

In Zuid was je als scholier
je mobieltje niet zeker
Afpersing scholieren

De politie pakte deze week zes
jonge verdachten op die worden
verdacht van het bedreigen en
beroven van middelbare scholieren.

Door onze redacteur Yasmina Aboutaleb

H
et leven van een puber is vaak al in-
gewikkeld genoeg. Wat trek ik aan?
Hoe kom ik over? Met wie ga ik om?

En dan kun je ook nog worden afgeperst
door een jeugdbende.

Deze week arresteerde de Amsterdamse
politie zes verdachten tussen de 15 en 19
jaar die acht maanden lang middelbare
scholieren in Amsterdam-Zuid zouden
hebben bedreigd en beroofd. Tien scholie-
ren deden aangifte.

De daders kozen hun slachtoffers zorg-
vuldig. In een groepje hingen ze rond in de
buurt van scholen of plekken waar veel
scholieren komen, zoals het Museumplein
of het Vondelpark. Als ze potentiële slacht-
offers gevonden hadden, vaak tweede- en
derdeklassers, maakten ze contact. Slacht-
offers kennen de daders daarom meestal,
al was het maar van gezicht.

Het afhandig van maken van hun spullen
–smartphones, geld, tassen en kleding –
ging vaak gepaard met dreigementen. De
lokale tv-zender AT5 interviewde een scho-
lier die samen met een vriend door twee

jongens werd afgeperst. „De één trok een
mes, de ander een soort moersleutel”, zegt
de jongen. Daarna moesten ze hun tas en
portemonnee afgeven.

Deze jongen vertelt er openlijk over,
maar vaak durven slachtoffers niets te zeg-
gen tegen hun ouders of de politie. „D at
maakt het complex”, zegt een politie-
woordvoerder. Over het profiel van de ver-
dachten wil de politie niets zeggen, omdat
het merendeel minderjarig is. Ook niet of,
zoals de geruchten luiden, de daders in
sommige gevallen bij hun slachtoffers op
school zaten.

Het Montessori Lyceum Amsterdam wil
niet met het probleem „geassoc ieerd”wo r -
den. De schoolleiding staat geen pers te
woord. Maar leerlingen van de school vlak
naast het Museumplein wel. „Gisteren wa-
ren hier vet veel journalisten. Ik was op tv”,
zegt een eersteklasser. Zelf zijn ze nooit af-
geperst. De meesten kennen ook geen da-
ders of slachtoffers. Eén meisje uit de twee-
deklas kent wel iemand die is afgeperst. „Ik
weet niet precies wat er is gebeurd, maar ik
vind het wel zielig.”

Een aantal tweedeklassers van Het Am-
sterdams Lyceum heeft aangifte gedaan
van poging tot afpersing door jongeren,
vertelt hun rector Roel Schoonveld. Een
leerling werd in het Vondelpark gevraagd
zijn smartphone te geven. En een groepje
scholieren werd een keer in de buurt van de
school met een soortgelijk verhaal lastigge-
vallen. In beide gevallen weigerden de
scholieren hun telefoon te geven. De ver-

dachten zijn geen medescholieren.
Toen ze het verhaal op school vertelden,

werd hun geadviseerd aangifte te doen.
Schoonveld: „Meer kun je niet doen. Wij
kunnen scholieren niet zeggen wat ze moe-
ten doen als zoiets gebeurt. Dat hangt van
de situatie af. Soms heb je de mogelijkheid
hard door te fietsen. Maar over het alge-
meen geldt natuurlijk: veiligheid boven
mater ie.”

Of er meer leerlingen van zijn school zijn
afgeperst, weet Schoonveld niet. „Voor en
na schooltijd hebben wij geen zicht op de
kinderen. En niet alle kinderen zullen het
op school vertellen als ze iets meemaken.”
Maar dat het geen nieuw fenomeen is weet
de rector, die al 42 jaar les geeft op de
school, wel.

Dat zegt ook criminoloog Jan Dirk de
Jong. Volgens hem is afpersing door jonge-
ren van alle tijden en komt het ook buiten
Amsterdam voor. „Toen ik op een gymnasi-
um in Nijmegen zat, kwamen er ook jon-
gens uit volksbuurten bij ons in de buurt
hangen. Eerst vriendschappelijk, maar uit-
eindelijk wilden ze spullen hebben.”

Zijn de afpersingspraktijken tegenwoor-
dig erger of komt het vaker voor? De Jong:
„Dat is moeilijk te zeggen. Klassenverschil-
len bestonden vroeger ook. Nu speelt wel
meer het groepsdenken: ‘wij’en ‘zij’. Al-
lochtoon versus autochtoon. En het materi-
alisme onder de jeugd is enorm toegeno-
men. Jongeren dragen jassen en schoenen
van honderden euro’s. Dat is heel belang-
rijk voor ze, het geeft ze status.”

Talk of the Town

Deze week werden zes jongens opgepaktdie scholieren zouden hebben afgeperst. Deze verdachte (foto) zou de bendeleider zijn.
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PONT OVER HET IJ

Van Oost naar Noord met pont vanaf maart
Voetgangers en fietsers kunnen vanaf

maart 2014 met het Oostveer over het IJ,

tussen het Azartplein in Oost en de Ha-

merstraat in Noord. Deze week stemde

de gemeenteraad voor een proef van

een jaar met deze pont. Volgens de ini-

tiatiefnemer, raadslid Fjodor Molenaar

(GroenLinks), kunnen de veerverbin-

dingen naar Noord de vraag bijna niet

aan en ontbreekt een verbinding met

het oostelijke deel van de stad. De

proef kost ruim acht ton. Wethouder

Wiebes (Verkeer, VVD) vindt de proef te

duur. Ook zou het nieuwe veer de spits

niet ontlasten en wilde hij liever een an-

dere aankomst- en vertrekplaats.

De kwaliteit van de ambulancezorg staat onder

druk. Dat zou blijken uit personeelsonderzoek van

Ambulance Amsterdam, in handen van Abvakabo

FNV, dat onder meer wijst op hoge werkdruk. De

directie erkent dat de organisatie door fusie en pri-

vatisering veel veranderingen kent, maar betwist

dat de zorg minder is geworden. Wethouder Van

der Burg (Zorg, VVD) buigt zich over de kwestie.

HOGE WERKDRUK

Ambulancezorg onder druk

Protest tegen
l u xe h o t e l
R a a mg ra c ht
B u u r t p r o t e st

SoHo House, een internationale
keten van luxehotels voor rijke
creatieven, wil een vestiging
openen in de binnenstad.
Buurtbewoners protesteren.

Door Anouk van Kampen

Het wordt makkelijker om in Amster-
dam met drie of meer mensen een wo-
ning te delen. De gemeente wil het
mogelijk maken als woongroep, bij-
voorbeeld met vrienden of collega’s,
een zelfstandige huurwoning te be-
trekken. Die samenwoningsvorm
wordt straks gelijkgesteld aan een
huishouden. De huidige regels werden
volgens het college „als te beperkend
er varen”. Naar verwachting kunnen
de regels begin 2014 ingaan.

De nieuwe regels moeten zorgen
dat de woningmarkt in de stad minder
onder druk komt te staan. Het aantal
nieuwe Amsterdammers blijft jaar-
lijks stijgen, terwijl er maar beperkt
woningen bijkomen. Door delen ge-
makkelijker te maken, kunnen straks

meer mensen in dezelfde hoeveelheid
woningen trekken, hoopt de gemeen-
te .

Dit betekent volgens wethouder Os-
sel (Wonen, PvdA) wel dat er voor-
waarden moeten komen, zodat er
geen overlast of onveiligheid ontstaat
omdat meer mensen dichter op el-
kaar leven. De gemeente eist daarom
onder meer dat iedere bewoner mini-
maal 12 vierkante meter eigen ruimte
heeft en dat er een gemeenschappe-
lijke ruimte van dezelfde grootte is.
Ook moet het initiatief bij de huur-
ders als groep liggen, niet bij één ver-
hu u rde r.

Het delen van de huurwoning gaat
voorlopig alleen op voor woningen in
de vrije sector. De gemeente onder-
zoekt hoe ook in de sociale huursector
woongroepen kunnen wonen.

Vrienden delen
makkelijker een huis

Door Jonas Kooyman

Baantjes trekken in New York, hapje
eten in Londen, naar de spa in Berlijn.
Sluit Amsterdam binnenkort dit rijtje?
SoHo House, een internationale keten
van luxehotels gericht op welgestelde
creatievelingen, wil in 2015 een nieu-
we vestiging openen aan de Raam-
gracht – hartje binnenstad, in het his-
torische pand waar nu nog de Week-
bladpers (Opzij, Vrij Nederland) zit.

SoHo House heeft onder meer vesti-
gingen in Miami, Londen en Berlijn.
Het is een members only-hotel, wat in-
houdt dat lidmaatschap alleen moge-
lijk is na voordracht en een betaling
van rond de 1.200 euro. De Amster-
damse vestiging moet naast een hotel
met tachtig bedden een restaurant en
een sociëteit herbergen, met plaats
voor 700 leden.

Omwonenden zitten hier niet op te
wachten. Negen bewoners hebben
zich als buurtcomité Géén hotel op de
Ra a mg ra ch t verenigd en tot nu toe
700 handtekeningen verzameld in
een petitie. Het buurtcomité is vooral
bang voor drukte en geluidsoverlast

van toeristen, taxi’s en bezorgwagens.
Ook vrezen zij voor een monoculture-
le buurt.

„Amsterdam gaat lijken op een stad
als Venetië”, zegt Roos Lubbers,
buurtbewoner en betrokken bij het
protest. „Lokale winkels veranderen
in horeca, gericht op toeristen. De
buurt ontvolkt omdat bewoners van-
wege het lawaai verhuizen. Er zijn wij-
ken waar het toerisme minder verte-
genwoordigd is, waarom gaan ze daar
niet heen?” De sfeer rond de Raam-
gracht omschrijft Lubbers nu nog als
„dorps”, „buren kennen en helpen el-
k a a r. ” Eerder protesteerde de buurt
succesvol tegen een hotel in de Staal-
straat .

Boudewijn Oranje (Wonen, D66)
van stadsdeel Centrum is juist enthou-
siast over het plan. In het gebied geldt
momenteel een hotelstop, met uitzon-
dering voor projecten met een bijzon-
der concept. „Amsterdam wil graag
bij de topvijf steden van Europa ho-
ren. Dit plan past bij een bruisende
stad met een creatieve industrie”, zegt
Oranje. Over het lawaai zegt hij dat
een onafhankelijk bureau dit heeft on-
derzocht maar „n auwe l i j k s ” een toe-
name van geluidsoverlast voorzag.

Maandagavond gaan buurtbewo-
ners en het stadsdeel in gesprek over
de plannen in de Zuiderkerk. Naar ver-
wachting vraagt projectontwikkelaar
Aedes half december een vergunning
aan en wordt het pand in 2014 overge-
dragen door de Weekbladpers.

Erf pacht VVD: ‘af luisterpraktijken’ P vdA
en GL rond erfpachtpetitie ‘ve r b i j s t e re n d’
doorAnouk van Kampen

PvdA en GroenLinks „lui sterden
af ” hoe ingehuurde petitiezoekers
„l e u ge n s ” vertelden: de discussie
over aanpassing van het erfpacht-
stelsel gaat de laatste dagen meer
over de geldigheid van een petitie
dan over de erfpacht zelf.

Wethouder Van Poelgeest
(GroenLinks) wil het erfpachtstel-
sel, waarbij de huiseigenaar zijn
grond huurt van de gemeente, aan-
passen, tot onvrede van de Stich-
ting Erfpachters Belangen Amster-
dam (SEBA) en onder andere VVD.
SEBA verzamelde bijna 36.000
handtekeningen, waardoor er op
22 mei 2014 een referendum komt.

Maar volgens PvdA en Groen-
Links is die petitie niet eerlijk ver-

lopen. Ingehuurde studenten zou-
den bij de pont en supermarkten
handtekeningen hebben gewor-
ven en ondertekenaars zouden
„foutief ” zijn geïnformeerd. De
partijen maakten geluidsopnames
van gesprekken met de studenten.

Dat kan de VVD niet wa a rd e re n .
De partij noemt het „ve r b i j s te -
re n d” dat PvdA en GroenLinks
hebben afgeluisterd, „z e ke r
GroenLinks, dat de mond vol heeft
over burgerrecht”, aldus een
woordvoerder van de VVD.

A d ve r t e n t i e
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G ra c h t e n h u i ze n Vier eeuwen wonen aan de gracht

Deze week verscheen het ruim 400 pagina’s dikke boek G ra c h t e n h u i ze n , met foto’s van de interieurs van meer dan

dertig bijzondere grachtenpanden. De teksten zijn van Marc van den Eerenbeemt (de Volkskrant) en kunsthistori-

cus Koos de Wilt. Initiatiefnemer en fotograaf Arjan Bronkhorst besloot bewust „nu eens geen grachtenboek te ma-

ken waar er al zoveel van zijn, met één plaatje per huis en dan weer het volgende huis: ik wilde de diepte in. Slechts

dertig huizen, maar dan helemaal tot in detail vastgelegd.”Het levert schitterende beelden op van soms eeuwenou-

de details en interieurs. Ook de huidige bewoners komen aan bod. Het duurde maanden voordat sommige bewo-

ners wilden meewerken, gesteld als zij zijn op hun privacy. Dat het toch gelukt is hun exclusieve interieurs vast te leg-

gen, is goed nieuws voor Amsterdam. G ra c h t e n h u i ze n is een aanwinst voor de stad. w w w.g ra c h t e n h u i ze n .o rg
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