
Jaarverslag 2020 PvdA Amsterdam West 
 
Over het jaar 2020 is al het nodige geschreven. De wereld stond, en staat nog steeds, op 
haar kop. Anderhalve meter werd het nieuwe normaal en we kunnen niet zomaar meer 
ongelimiteerd mensen uitnodigen. Cafés en restaurants gingen dicht, werden in de zomer 
weer even geopend, maar in het najaar werden de deuren weer gesloten. Het was mooi om 
te zien dat ook in Amsterdam West er tal van initiatieven opgezet werden om de lokale 
ondernemers én bewoners te steunen. Tijdens de lockdown werd er een beroep gedaan op 
onze socialistische waarden, en het was mooi om te zien dat veel mensen hier gehoor aan 
hebben gegeven. Ondertussen proberen we ons, ieder op zijn of haar eigen manier, door de 
situatie heen te slaan. Er is gelukkig licht aan het einde van de tunnel, want het vaccin 
programma is ondertussen gestart.  
 Ondanks het abnormale jaar, hebben we als afdeling geprobeerd zichtbaar te blijven 
en de idealen van onze partij uit te spreken. In februari konden we nog onder ‘oude’ 
omstandigheden een Algemene Ledenvergadering organiseren. Het inhoudelijke thema van 
de avond was ontmanaging in de zorg, met gastsprekers namens Buurtzorg Amsterdam. 
Februari stond ook in het teken van de markt op het Bos en Lommerplein. Binnen het 
stadsdeel werd er gediscussieerd over een nieuwe bestemming voor het Bos en 
Lommerplein, en een nieuwe vorm van de markt.  
 En toen was het maart. De maand dat het coronavirus hard toesloeg in ons land, met 
een lockdown tot gevolg. Geplande evenementen werden gecanceld of uitgesteld. Binnen 
het stadsdeel kwamen een aantal corona gerelateerde onderwerpen hoog op de agenda te 
staan, zoals eenzaamheid (niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren), 
leerachterstanden, en het afval op straat. Richting de zomer werden de maatregelen weer 
wat versoepeld, gingen de cafés weer open en konden we vlak voor het zomerreces nog een 
zonnige borrel organiseren. Voorafgaand aan de zomerborrel kregen we een mooie (fiets-
)rondleiding door het nieuw te bouwen havengebied in West.  
 In de zomer werden wij echter getroffen door verschrikkelijk nieuws. Onze 
bestuurder Jeroen van Berkel overleed plotseling. Deze trieste gebeurtenis bracht veel 
teweeg binnen de partij, en ver daarbuiten. Er werden diverse gelegenheden georganiseerd 
om afscheid te kunnen nemen van Jeroen, zoals een rondvaart over de grachten en een 
avond in Pakhuis de Zwijger.  
 Hoe gek het ook voelde, het leven ging door. Carolien de Heer, op dat moment 
raadslid, werd aangesteld als opvolger van onze Jeroen. Als bestuur organiseerde we in 
september een discussieavond met als thema gelijk loon voor vrouwen en abortus. Het werd 
een interessante avond, met ruimte voor discussie en boeiende gastsprekers, waaronder 
onze huidige lijsttrekker in Den Haag, Lilianne Ploumen. In november hielden we weer een 
Algemene Ledenvergadering, ditmaal online. Bij deze alv werden ook enkele nieuwe 
bestuursleden ingehamerd: Ditte Hofmeester, Marene Elgershuizen en Victor Bouman. Ook 
ditmaal hadden we een thema bedacht om met elkaar te bespreken, Amsterdam 
aardgasvrij. Zowel voor- als tegenstanders kwamen aan het woord en het werd een 
levendige discussie. Het jaar werd afgesloten met een digitale kerstborrel in december. De 
stadsdeelcommissieleden Natasja van der Geest, Zora Duvnjak en Frank van der Wende 
schoven aan om terug, en vooruit, te blikken op hun periode als stadsdeelcommissielid. 
Hierna hadden we nog een speciale gast in ons digitale midden, Attiya Gamri, nummer 26 op 
de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Attiya nam ons mee in haar verhaal over hoe zij 
en haar familie vanuit Turkije naar Nederland zijn gevlucht. De avond werd afgesloten door 



ons bestuurslid Marene, die een mooi verhaal had over champagne, wat natuurlijk goed 
aansloot bij de feestdagen die voor de deur stonden.  
 Ondertussen zijn we het nieuwe jaar begonnen, het nieuwe jaar wat natuurlijk ook in 
het teken zal staan van de Tweede Kamerverkiezingen. Bij deze verkiezingen hopen we flink 
te kunnen groeien in het aantal zegels, om op landelijk niveau ons sociaaldemocratisch 
geluid nog sterker te kunnen laten horen.  


