
STIP #10 // HET BUURTPARLEMENT

Datum: zaterdag 20 oktober 2018

Locatie: OBA Javaplein

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

AGENDA

1) Tram 19. Inbrengers: Buurtparlementariërs: Participatie Betondorp

2) Bodemverontreiniging in het Oosterpark? Buurtparlementariër: Ernst Sonneveldt

3) Kerstdiner Grand Café Genieten. Buurtparlementariër: Frank Stork



1) Tram 19

Twee buurtparlementariërs uit Betondorp gaven aan dat tram 19 voor ouderen en minder 
validen slecht toegankelijk is. Tram 19 is een oude tram en heeft een steil trappetje bij de 
ingang. Dit in tegenstelling tot een ‘combi’-tram die zitplaatsen en ingangen op straatniveau 
heeft. 

De buurtparlementariërs vervolgden dat een kaartje kopen nog moeilijker is omdat dat bij de 
oude trams van de GVB alleen voorin kan. Het trappetje bij de vooringang is nog smaller en 
moeilijker te gebruiken dan die bij de achteringang. 

Toen de Betondorpers dit thema aansneden kregen ze bijval van verschillende 
buurtparlementariërs. Dit zou lang niet het enige zijn dat de afgelopen jaren achteruit is 
gegaan bij het Amsterdamse GVB. Een buurtparlementariër gaf aan dat er in de 
Ouderenadviesraad al verschillende klachten zijn binnengekomen over het huidige 
openbaarvervoer in Oost. De Ouderenadviesraad gaat het gesprek hierover aan met de 
GVB. 

Waar komen deze problemen vandaan? Een verklaring wordt aangedragen door één van de 
parlementariërs: de GVB is een aantal decennia geleden geprivatiseerd. Het wordt nu 
gerund als een bedrijf, niet meer als een overheidsinstelling. En in een bedrijf is minder 
aandacht voor de wensen van de (minder valide) burger. Rick Vermin, bestuurder in Oost, 
was het daarmee eens maar voegde toe dat het nog belangrijker dat de gemeente 
Amsterdam veel liever geïnvesteerd in asfalt dan in het Openbaar Vervoer.

Hoe kunnen  ontwikkeling te keren? Een buurtparlementariër: “de lokale politici en 
verantwoordelijke bij het GVB moeten op locatie en met ons komen kijken wat er mis is. Niet 
achter de tekentafel blijven zitten. Vermin gaf aan dit ook een goed idee te vinden en gaat dit
voorleggen aan zijn collega’s op het stadsdeelkantoor.

Hoe nu verder?

Het stadsdeel en de Ouderenadviesraad houden contact en zetten zich beiden in voor een 
toegankelijke tram 19. Eventueel woont Rick Vermin de afspraak met de GVB bij.

http://oar-oost.nl/


2) Bodemverontreiniging in het Oosterpark

De ingewikkelde zaak werd geïntroduceerd door een buurtparlementariër. Er is een 
speelplaats naast het Generator Hotel en de bodem daarvan zou stevig verontreinigd zijn.  
Hoe dit komt? De plek was voorheen in gebruik door een laboratorium van de Universiteit 
van Amsterdam. Giftige stoffen waar onderzoekers mee werkten zouden in de grond terecht 
zijn gekomen en daar nog steeds zitten. Een potentieel gevaarlijke situatie. 

Een stevig debat tussen twee posities volgde. Aan de ene kant het verhaal vanuit 
belangenvereniging Herstel Oosterpark waarin de grond giftige stoffen, cadmium, zink, kwik 
en PAK, zou bevatten en dat de gemeente er niets aan doet. Ondanks de bewijzen daarvoor 
die Herstel Oosterpark heeft bemachtigd. Aan de andere kant het verhaal dat de 
aanwezigheid van die stoffen in de grond naast het Generator Hotel tot nog toe niet door de 
gemeentelijke diensten zijn geconstateerd. En er dus geen reden is om aan te nemen dat die
grond vervuild is. 

Hoe nu verder?

De belangenorganisatie van het Oosterpark neemt contact op met het stadsbestuur om hun 
bewijzen voor de bodemverontreiniging te laten zien en toe te lichten. 

3) Kerstdiner bij Grand Café Genieten

Een ervaren buurtparlementariër gaf aan dat er op Eerste Kerstdag bij Grand Café Genieten 
een avond wordt georganiseerd voor iedereen die het leuk vindt, maar specifiek voor oudere 
en eenzame mensen. Het viergangendiner kost slechts 5 euro door steun van het Stadsdeel.



Oostenaren kunnen bijdragen door bijvoorbeeld niet alleen de eigen maaltijd te betalen, 
maar ook de ‘tweede’, zodat er iemand met een kleine portemonnee gratis kan eten. Maar 
gewoon aanwezig zijn die avond is ook mooi!

Je kan je opgeven bij Frank Stork, elke dag ‘s middags aanwezig in Grand Cafe Genieten. 5 
euro meenemen graag!


