
Verkiezingsspecial Parool 17 maart 2022

Wie wind zaait zal storm oogsten: coalitie ten onder.
Halsema stapt uit partij GL: “Van Doorninck tunnelvisie”, “Hadden we maar beter geluisterd”.

D66: 8 → 6 : van Dantzig → functie elders

GL: 10 → 6 : van Doorninck → cursus sensibilisering

PvdA: 5 → 3 : Mbarki → enkele reis Hilhorst

SP : 3 → 2 : Laurens Ivens → stadsbestuurder Zuidoost met als portefeuille parken en plantsoenen

Coalitie: 26 → 17 ( van de 45 ) een bloedbad, ongekend voor Amsterdam. Doelen niet bereikt.

Winnaars:
PvdD: 3 → 5 : “we probeerden tevergeefs in constructieve dialoog met de coalitie te blijven”

Bij1: 1 → 2 : “we steunen klimaatregelen maar niet zonder draagvlak en erkenning van problemen”

VVD: 6 → 8 : “college was doof voor al onze voorstellen” & “Zaakschade huisbezitters: Pech gehad“

Ja21: 2 → 4 : “consequent gekleineerd door Jasper GroenLinks” & “bedankt voor je zetels, Jasper”

Denk: 3 → 4 : “zwakkeren, minderheden en minder luidruchtigen in de buitenwijken genegeerd”

Ouderenpartij 1->2 : “dat ouderen gevoeliger zijn voor lawaaioverlast werd niet gehoord”

Coalitie verwijt Windalarm verrechtsing van de stad. Windalarm verwijt coalitie elke dialoog te 
hebben gemeden en elk vaststaand feit te hebben ontkend. “Wat kochten we voor een links 
college met een rechts klimaatbeleid?”

Wat gaan de winnaars doen met 25 van de 45 zetels.
Het zoekgebieden besluit wordt per direct teruggedraaid. Alleen nieuwe windturbines in de haven.
Op 1 mei komt er een groots stads- en klimaatfeest: andere turbines voorgoed geschrapt. We 
vieren dat de doelen van het klimaatakkoord zijn bereikt. Nieuwe plannen voor verplichte 
woningisolatie, meer zon op dak, minder datacentra en deelname aan wind op zee projecten 
worden gepresenteerd voor serieuze dialoog met de hele bevolking. Voor de Stopera komt een 
monumentale geknakte windturbine ter herdenking aan de gewonnen slag tegen de vandalen. De 
gewonnen slag voor gezondheid, leefomgeving, dieren, groen en klimaat. Onze slag.

Reacties in de media:

• “Coalitie organiseerde zijn eigen nederlaag” & Ploumen: “Vinger beter aan de pols houden”

• “Oppositie blij met halsstarrigheid van de coalitie:een kadootje” & Klaver: “Les geleerd”

• “Signalen werden consequent genegeerd, dit werd al een jaar geleden voorspeld” ( Kaag )

• “Onbegrijpelijk dat landelijke partijen niet hebben ingegrepen” & ”Marijnissen heeft spijt”

• “Falen linkse coalitie zwaar betreurd in progressief Amsterdam: Andere leiders nodig. Trap 
van boven af schoonvegen. Alle vier partijen even verantwoordelijk, GroenLinks het meest.”

• Voormalig GroenLinksstemmers:“We voelen ons verraden; blijven voor goed klimaatbeleid”
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