
Partijen uit Zuid stellen zich voor: ZP-belangen 
Kiesdichtbij  |   08 maart 2014   |   reageer   |   Door de dichtbijredactie, Gordana Todorovic (De Echo)  
 

 

Theo Keijser, lijsttrekker Zuid- en Pijpbelangen 

ZUID Amsterdammers kunnen 19 maart naar de stembus om te stemmen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en de bestuurscommissies. Inmiddels is definitief bekend welke partijen in 
Zuid deel uit willen maken van de bestuurscommissie. Net als vier jaar geleden doen er tien partijen mee. 
In De Echo en op Dichtbij stellen de partijen en hun lijsttrekkers zich voor. Dit doen we op volgorde van 
de kieslijst. Deze keer Theo Keijser van Zuid- en Pijpbelangen. 

 
'Ik ben Theo Keijser en zet mij als burger- en als raadslid in voor de belangen van de bewoners. 
Vanaf 1994 ben ik raadslid. De inzet voor de komende 4 jaar: bewoners daadwerkelijk betrekken en juist 
informeren; de ambtelijke- en politieke willekeur bestrijden. 
 
ZPB roept de bewoners bij de komende verkiezingen op een signaal af te geven, dat het tot nu gevoerde 
beleid anders moet en beter op de burgers wordt afgestemd.  
 
Het wordt tijd, dat het voor eens en voor altijd afgelopen moet zijn met het pesten ,vernederen en 
benadelen van de burgers. ( voorbeelden zijn: Havenstraatterrein, Amstelveenseweg 122, het Archief, van 
Ostadestraat 233, etc.) 
 
Door de crisis raken meer mensen in de problemen: verlies van baan, huis en krijgen van schulden.  
 
Daar meer op inzetten. De ouderen moeten ontzien worden. Geen sluiting van verzorgingshuizen en 
gedwongen uitplaatsingen. 
 
Het huidige gemeentelijke woningbeleid leidt tot speculatie, verkoop, leegstand, tijdelijke verhuur en het 
opdrijven van de huren.  
 
Zuid- en Pijpbelangen eist onmiddellijk stopzetting van dit verkoopbeleid en verlangt herstel van de 
oorspronkelijke sociale huursector. Voor steeds meer mensen met lage- en middeninkomens zijn geen 
betaalbare woningen meer beschikbaar. Door het regeringsbeleid verliezen huurders bovendien steeds 
meer rechten. Stem op 19 maart lijst 28.' 

Het artikel verscheen eveneens in de Echo van 12 maart 2014 


