
STIP #8 // Het Buurtparlement

Datum: zaterdag 16 juni 2018

Locatie: OBA Javaplein

Op de Stip is een buurtparlement in Amsterdam-Oost. Een toegankelijk politiek platform waar 
politici en bewoners elkaar ontmoeten.

~ Hoe werkt het? ~

De agenda maken we samen online, via https://www.yrpri.org/community/744 

We geven alle buurtparlementariërs ter plekke de gelegenheid om een punt aan de agenda toe 
te voegen. 

De buurtparlementariër die heeft geagendeerd introduceert zijn of haar agendapunt Op de Stip. 

Plenaire discussie van +/- 20 over het agendapunt. 

~ Agenda ~

1) BBQ(-afval) overlast in het Oosterpark – Karine Rocha

2) Zelfbeheer boomspiegeltuintjes – Daphne Meijer

3) DuurSamen Oost – Rens van der Linden



1) BBQ-AFVAL OOSTERPARK

De eerste buurtparlementariër stapte Op de Stip om dit agendapunt te introduceren: Het 
Oosterpark is in de zomermaanden vies, mensen laten veel afval en rotzooi slingeren na het 
barbecueën en bestaat er ook rookoverlast. In andere parken wordt hier op verschillende 
manieren mee omgegaan, het Oosterpark ligt in ieder geval achter. In het Vondelpark is er een 
verbod van kracht, in het Westerpark zijn er aangewezen plekken waar je kan barbecueën. 

Een buurtparlementariër zei dat een verbod niet haalbaar is omdat mensen in hun krappe 
Amsterdamse woonruimtes de parken en publieke ruimten nodig hebben om adem te halen 
en dus bijvoorbeeld te barbecueën. 

Een derde voegde hieraan toe dat bij een verbod mensen in binnentuinen en balkonnetjes gaan
barbecueën wat weer voor veel stank en rookoverlast zorgt.

Daarop werden verschillende ideeën geopperd. Een buurtparlementariër zei dat de 
afvalbakken  simpelweg te klein zijn en het vele afval niet kan verwerken op zomerdagen. 
Soms komt het voor dat er naast een kleine afvalbak zich een klein vuilnishoop ontwikkelt.

Een buurtparlementariër stelde voor om, net als in het Westerpark, publieke barbecues aan te 
leggen waar mensen mogen barbecueën. Zo wordt het afval gecentreerd dat door daar grote 
bakken/containers te plaatsen kan worden opgehaald. Bijkomende voordelen zijn 1) je weet 
wanneer je in de overlast gaat zitten, want het is een specifieke barbecueplek en 2) contact 
tussen barbecueënde groepen wordt gestimuleerd. 

Een ander stelde voor om een campagne te starten en duidelijke borden neer te zetten met 
‘’barbecueën? Laat het park netjes achter!’’.

Een ander idee: een ploegendienst van mensen 
die van het Oosterpark gebruik maken of daar 
betrokken bij zijn, denk aan omwonenden, 
buurtbewoners en/of mensen uit de actiegroepen 
rondom het Oosterpark die dan aan de hand van 
een schema het vuilnis in het Oosterpark opruimen.
Naar het voorbeeld van een groep huisgenoten die 
om de beurt de keuken schoonmaken. Een 
buurtparlementariër zei dat dit idee bekend staat 
als ‘troeptrimmen’. 

Er werd wel gereageerd dat je dan misschien 
belandt in een situatie waarbij de betrokken 
mensen alle moeite moeten doen en een stel 
‘freeriders’ gewoon hun afval laat liggen: het ‘ow, 
het wordt straks toch opgeruimd, ik laat het lekker 
liggen-effect’.



2) ZELFBEHEER BOOMSPIEGELTUINTJES

Introductie buurtparlementariër: sommige bomen in Amsterdam-Oost zijn geadopteerd, wat 
betekent dat de boomspiegeltuin – de aarde rond bomen in de straat – in beheer zijn van 
groepjes bewoners, m.a.w. zij voorzien de tuintjes van planten en bloemen en houden het groen
bij. Het probleem is echter dat het gemeentelijk beheer hier soms blind voor is en het  
aangeplante weer weghaalt of de planten kortwiekt, dit tot ergernis van bewoners. Het 
stadsdeel soms wel, maar de mensen die snoeien hebben uiteindelijk niet door niet doorhebben
dat de bloemetjes daar bewust gepland zijn. 

Twee vragen: hoe voorkomen we dat dit gebeurt? En hoe zorgen we dat dit meer gebeurt, 
want gedeelde verantwoordelijkheid over boomspiegeltuintjes zorgt voor sociale cohesie en met
groen bezig zijn maakt blij :) .

Die eerste beantwoordt een buurtparlementariër: ‘’wij steken er bordjes in de grond waarop 
staat dat het tuintje is geadopteerd, dan blijven ze er wel af.’’ Een ander ging daarop door en 
stelde voor dat het stadsdeel een herkenbaar bordje produceert dat mensen die een 
boomspiegeltuintje willen adopteren gratis kunnen ophalen. Zo hebben we markering die 
herkenbaar is voor zowel bewoners en gemeentelijk beheer, naar voorbeeld van de ja-nee 
stickers op brievenbussen. 

Dit punt werd afgesloten met de ontzettende oneliner: ‘we moeten communiceren te leren 
markeren’. 

De tweede vraag is dan ook gedeeltelijk beantwoord want het motiveert natuurlijk als de kans 
groter wordt dat je geadopteerde tuin gerespecteerd wordt door het stadsdeel. 

Een recent voorbeeld kan worden herhaald: de basisschool De Pinksterbloem heeft samen 
met De Weesperzijdetuin en bewoners aldaar de boomspiegeltuintjes geadopteerd en beheren 



het vanaf nu. Andere scholen zouden samen met bewoners/organisaties uit de buurt een actie 
op touw kunnen zetten met steun (of liever: zonder bemoeienis) van het stadsdeel.

De actie ‘boomlachspiegel’ – omdat je vrolijk wordt van een boomspiegeltuin – werd 
geïntroduceerd als ludieke poging om meer initiatief tot adoptie van de tuintjes te stimuleren.

3) DUURSAMEN OOST

Tot slot kwam een parlementariër het een en ander vertellen over DuurSamen Oost. Hoe kan 
Oost nog verder en nog sneller verduurzamen? Een belangrijke vraag in een tijd van rappe 
klimaatsverandering. Er zijn twee problemen: 1) hoe kun je meer mensen of groepen sneller 
mobiliseren? 2) hoe kun je er voor zorgen dat de informatievoorziening goed is voor degene die 
dat zetje niet meer nodig hebben? 

Dat eerste punt kan eventueel getackeld worden door een bijeenkomst te organiseren alle 
belangen- en andersoortige groepen omtrent duurzaamheid in Oost. Er is voor DuurSamen
zelf een taak, zo zei een buurtparlementariër, om wat onderzoek te doen in de buurten van Oost
om partijen in kaart te brengen. Dan dat tweede punt. “Mogelijk is het een idee om een soort 
website op te tuigen waar alle informatie over verduurzaming in Oost te vinden is” opperde een 
buurtparlementariër. 

De superactie ‘een steentje eruit, een plantje erin’, een initiatief van DuurSamen Oost, wordt 
door het hele parlement met enthousiasme begroet en kan dienen als katalysator van de 
duurzaamheid in Oost.

CONCLUSIE

Veel goede ideeen en veel concreets ook! Maar wat gaat er van terecht komen? Dit gaan we 
komende Op de Stip toetsen. De voorzitters van het Buurtparlement hebben hun 
parlementariërs dan ook uitgedaagd het een en ander gedaan te krijgen in de komende weken. 

Tijdens Stip #9 zullen we monitoren en relevante mensen partijen (voor punt barbecue 
Oosterpark: Vrienden van het  Oosterpark, Omsingel het Oosterpark, Hotel Arena en 
betreffende ambtenaren; voor punt 2 zelfbeheer boomspiegeltuintjes, mensen van De 
Weesperzijdetuin en De Pinksterbloem, betreffende ambtenaren, DuurSamen) uitnodigen om 
Op de Stip te stappen en samen met het buurtparlement stappen te maken.

Veel succes allen!


