Amsterdammers verdeeld over opheffen stadsdelen

In opdracht van AT5 heeft O+S 560 Amsterdammers gevraagd naar hun mening over het
nieuwe kabinet en enkele plannen uit het regeerakkoord. Het onderzoek is uitgevoerd
tussen 4 en 7 november 2010.
Oordeel over kabinet en gevolgen voor de stad
Zes op de tien Amsterdammers (61%) vinden dat het huidige kabinet niet goed is voor
Amsterdam. Zestien procent vindt juist dat het kabinet goed is voor Amsterdam, 15% vindt
het goed noch slecht en 10% weet het niet.
Ruim veertig procent (43%) van de ondervraagden denkt dat het kabinetsbeleid nadeliger
is voor grote steden dan voor de rest van Nederland. Zestien procent is het daar niet mee
eens. De rest van de Amsterdammers vindt het moeilijk te beoordelen of het
kabinetsbeleid nadeliger is voor grote steden: 17% is neutraal en 24% weet het niet.
Ruim driekwart van de respondenten (78%) vindt dat het stadsbestuur zich moet
verzetten tegen kabinetsmaatregelen die nadelig zijn voor Amsterdam. Elf procent van de
ondervraagden vindt dat het stadsbestuur zich niet moet verzetten.
Tabel 1 Stellingen over gevolgen voor Amsterdam (procenten)
(helemaal)
mee eens

neutraal

(helemaal)
geen mening
mee oneens

Het huidige kabinet is goed voor Amsterdam

16

15

61

10

Het kabinetsbeleid is nadeliger voor de grote
steden dan voor de rest van Nederland.

43

17

16

24

Als maatregelen van het kabinet nadelig zijn voor
Amsterdam, dan moet het stadsbestuur zich
daartegen verzetten.

78

9

11

2

Specifieke maatregelen
De meningen zijn sterk verdeeld over de vraag of de stadsdelen afgeschaft moeten
worden: 39% is voor afschaffing en 43% is daar tegen. Twaalf procent maakt het niet uit
en zes procent weet het niet. Ook over het boerkaverbod zijn de meningen verdeeld: 43%
is voor een verbod, 40% is daar tegen, 13% maakt het niet uit en 4% weet het niet.
Een duidelijke meerderheid (60%) van de Amsterdammers vindt het een slecht plan om
een pasjessysteem voor coffeeshops in te voeren. Bijna een kwart (24%) vindt het juist
een (zeer) goed plan.
De meeste Amsterdammers vinden dat kraakpanden ontruimd moeten worden. Een derde
van de ondervraagden vindt dat kraakpanden altijd moeten worden ontruimd en 57% vindt
dat dit alleen moet wanneer sprake is van overlast. Acht procent vindt dat kraakpanden
niet moeten worden ontruimd.

