
 
 

 
DUIVENDRECHT Paulette Koek-Baks is fractievoorzitter van 
Ouder-Amstel Anders. De partij heeft drie zetels in de 
gemeenteraad. Vorige kandidaat Tamar Samson roemt haar 
om haar inzet voor kwesties die spelen binnen de gemeente 
vraagt haar: waar haal je de passie en energie vandaan? 
Hoe lang zit je al in de politiek? 

“Al negentien jaar. Een hele tijd, maar ik vind het nog steeds leuk. De 
reacties van inwoners die ik krijg zijn hartverwarmend. Ik word soms 
door mensen gebeld die me willen bedanken voor wat we doen als 
politieke partij. Daar haal ik de energie vandaan.” 

Om welke kwesties maak je je zorgen? 

“Om de Jeugdzorg bijvoorbeeld. Deze taak is door het Rijk 
overgeheveld naar gemeenten. De bijdrage die we hiervoor van het 
Rijk krijgen is echter lang niet genoeg. Daardoor lopen de kosten op, 
evenals de wachtlijsten. Dat is een van de dingen waar ik me zorgen 
over maak. Een ander hoofdpijndossier is de kwestie rond de 
woonboten aan de Willem Fenengastraat. Dat loopt nu al jaren. De 
woonbootbewoners dreigden weg te moeten gaan, maar onlangs 
kreeg ik bericht dat er een bestemmingsplanwijziging aan zit te 
komen. Dat zou betekenen dat er eindelijk duidelijkheid komt voor de 
bewoners, en dat de boten gelegaliseerd gaan worden. Daar hebben 
we lang voor gestreden. Een ander belangrijk punt is het aantal 
beschikbare betaalbare woningen. Ik maak me zorgen over de 
doorstroming op de woningmarkt, zowel voor starters als ouderen die 
graag kleiner willen wonen, maar die geen plek kunnen vinden. Veel 
jongeren vertrekken nu noodgedwongen uit Ouder-Amstel. Er zijn 
meer betaalbare woningen nodig. De gemeente moet zich hiervoor 
hard maken, bijvoorbeeld door bij nieuwbouwprojecten inwoners 
voorrang te geven. Dankzij een motie die we samen met andere 
partijen hebben ingediend kunnen we bij toekomstige projecten 
speculatie tegengaan. Door een zelfbewonersplicht op te leggen, 



voorkom je dat woningen worden opgekocht en vervolgens voor een 
hoofdprijs worden verhuurd of doorverkocht. Iets heel anders: de 
verkeersinrichting rond de nieuwe scholen in Duivendrecht baart me 
tevens zorgen. De huidige verkeerssituatie is onveilig: kinderen 
stuiven van de brug naar school of omgekeerd naar het Dorpsplein. Er 
is geen zebrapad. Er zijn al twee kinderen aangereden. Gelukkig zijn 
ze er goed vanaf gekomen, maar ik vind dat er ingegrepen moet 
worden voor het echt misgaat. Zorgen maak ik me ook over het idee 
om twee scholen onder één dak te plaatsen op de locatie Bindelwijk. 
Wij zien liever dat voor één school nieuwbouw wordt gerealiseerd, en 
de andere wordt gerenoveerd. Mocht het besluit toch worden 
genomen om twee scholen onder één dak te plaatsen dan zien we 
deze liever niet op locatie Bindelwijk, maar richting de sportvelden. 
De financiële situatie van de gemeente vind ik eveneens zorgelijk. We 
hebben weinig te besteden. Dat komt onder meer door de hoge 
kosten voor de Jeugdzorg en daarnaast heeft corona niet geholpen. 
We hebben afgelopen jaar minder leges uit bijvoorbeeld 
toeristenbelasting ontvangen. Met de grote projecten die er zijn, zoals 
Entrada, de Nieuwe Kern maar ook het centrumplan voor Ouderkerk 
vraag ik me wel eens af of we als gemeente wel over voldoende 
capaciteit beschikken. Niet alleen financieel, maar ook qua 
mankracht.” 

Het centrumplan, dat is een van die dossiers waar het maar niet 
op lijkt te schieten. Waar ligt dat aan? 

“Er lag in eerste instantie een plan, maar dat voldeed niet. Vervolgens 
werd een werkgroep opgericht, dat met een alternatief plan kwam. Of 
dat plan financieel haalbaar is, is nog de vraag. Het is een lastige 
kwestie, met diverse belangen. En soms heb ik het idee dat niet altijd 
de juiste mensen om tafel zitten.” 

Is het lastig om als relatief kleine partij zaken voor elkaar te 
boksen? 

“Dat is best lastig. De coalitiepartijen timmeren alles dicht. Gelukkig 
is onze samenwerking met de VVD vrij goed. De laatste periode zijn we 
veel opener als partij. We delen op zondag of maandag voor de 



raadsvergaderingen onze inbreng en eventuele moties met andere 
partijen, zodat we kunnen kijken of we elkaar ergens kunnen vinden. 
Van samen optrekken binnen de raad is jammer genoeg niet altijd 
sprake.” 

In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Verwacht je 
meer zetels? 

“Ik hoop het natuurlijk wel. Bij de komende verkiezingen doet het 
CDA niet mee, wellicht biedt dat kansen. We presenteren in januari 
ons verkiezingsprogramma en onze kandidatenlijst.” 

Kun je een aantal speerpunten noemen uit jullie 
verkiezingsprogramma? 

“Betaalbare woningen is een belangrijk onderwerp. Er moet nu echt 
doorstroming komen op de woningmarkt. De energiestrategie is ook 
een belangrijk thema. We zijn in eerste instantie geen voorstander 
van windmolens in onze gemeente, we zien deze liever op zee. 
Zonnepanelen zouden meer kunnen worden toegepast op 
bijvoorbeeld geluidsschermen bij snelwegen. De kwaliteit van het 
groenonderhoud in de gemeente, en de hoeveelheid zwerfafval 
vinden we zorgelijk. Wekelijks worden hier door vrijwilligers vier tot 
vijf vuilniszakken aan zwerfafval verzameld. Dat is veel te veel. 
Hopelijk leidt de invoering van Diftar niet tot meer zwerfafval op 
straat.” 

Wie nodig je uit voor het volgende gesprek? 

“Githa Schilperoort, een diëtiste. Ze is nog maar net begonnen in het 
Paramedisch Centrum in Duivendrecht. Ze heeft een programma 
opgesteld rond corona en voeding. Ze is heel bevlogen, zet zich vol 
passie in voor haar vak. Ik ben benieuwd waar die passie vandaan 
komt.” 

Naomi Heidinga 

 



 


