
STIP #11 // HET BUURTPARLEMENT

Datum: zaterdag 17 november 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) Doofproef stoplichten. Buurtparlementariër: Stefan Langeveld

2) Brandweerkazerne Victor. Buurtparlementariër: Saskia Ploeg

3) Ouderen en de watermeter. Buurtparlementariër: Theo uit Betondorp



1)  Doofproef stoplichten. Buurtparlementariër: Stefan Langeveld

Verkeerslichten. Die reguleren toch het verkeer? En bevorderen toch de verkeersveiligheid? Er zijn 
onderzoekers die claimen dat verkeerslichten bepaalde problemen veroorzaken. Ze zouden namelijk de 
doorstroom verhinderen en – mede als gevolg daarvan – de verkeersveiligheid doen afnemen. 
Verkeerlichten zorgen dus niet voor meer, maar juist voor minder verkeersveiligheid. Burgers moeten 
zelf weer gaan nadenken in het verkeer en dit niet voor hen laten doen door een paal met lampjes erop. 
Zie voor meer info: http://baluw.nl/index.php?id=verkeerslicht-stoplicht#c974

Het buurtparlement had veel vragen. Wordt het niet juist minder veilig zonder stoplichten? Denk je dan 
ook aan slechtzienden, blinden en de minder goed ter been? Zijn er al voorbeelden? 

Ja, die zijn er. Met hulp van het buurtparlement werden aantal voorbeelden aangehaald waarin al is 
geëxperimenteerd met kruispunten zonder verkeerslichten en de resultaten daarvan zijn doorgaans 
positief. Zoals rondom het Tropenmuseum bijvoorbeeld, vanaf het Alexanderplein tot de rotonde van de 
Mauritskade en de Linaeusstraat. En hoewel er daar geen auto's rijden, biedt ook de regelvrije zone aan 

http://baluw.nl/index.php?id=verkeerslicht-stoplicht#c974


de IJzijde van het Centraal Station inspiratie. Wat zijn plekken die zich goed lenen voor een doofproef 
(=geen stoplichten)? Rond het winkelcentrum Brazilië of kruispunt Van Eesterenlaan/Oostelijke 
Handelskade.

Toch gebeurt er in Amsterdam weinig op dit vlak. Er wordt vooralsnog überhaupt nauwelijks over 
gesproken binnen de muren van het gemeentehuis. Dat kan anders, volgens de buurtparlementariër in 
kwestie. Maar hoe? Het idee is nu dat er een plan ingediend wordt bij het stadsdeel waarin dit 
onderwerp helder wordt uitgelegd en in datzelfde plan worden een aantal voorbeelden uitgewerkt 
waarin het succesvol bleek om verkeerslichten te verwijderen. Rekening houdend met groepen die 
kwetsbaar zijn in het verkeer natuurlijk.

Op de Stip houdt uiteraard een vinger aan de pols wat betreft de voortgang ;-).

2) Brandweerkazerne Victor. Buurtparlementariër: Saskia Ploeg

Victor is de naam van de brandweerkazerne in Oost. De gemeente gaat Victor vanaf eind 2018 's nachts 
sluiten. Dat betekent dat er overdag geen professionele brandweermannen aanwezig zijn, maar 
vrijwilligers. Dit zorgt er voor dat er in feite in heel Oost geen brandweerkazerne meer in de buurt is. 
Wat tot gevolg heeft dat de aanrij tijd een stuk langer wordt. Behalve een probleem voor de 
brandveiligheid,  is de brandweer ook (deels) verantwoordelijk voor reanimatie in noodsituaties. Zij 
kunnen namelijk sneller aanwezig zijn dan de ambulance en pakten daarom maar liefst de helft van de 
reanimaties op in het afgelopen jaar.



De dappere buurtparlementariër bracht het punt met het nodige vuur genoemde punt aan de man. “We 
moeten accepteren dat de kazerne dicht gaat en vanuit die werkelijkheid op zoek naar oplossingen”. En 
dat gebeurde. Legio oplossingen werden in korte tijd besproken. De belangrijkste: het ophangen van 
AED’s. AED’s (kosten: zo'n 1000 euro) zijn een soort doe-het-zelf-pakketjes met daarin 
reanimatiebenodigdheden. Iedereen kan deze in principe bedienen. Deze moeten opgehangen worden 
op plekken die 's nachts open zijn. Of 'hufterproof' op strategische plekken in de publieke ruimte 
geplaatst worden. Saskia is de petitie 'Red Victor' gestart en ze haalden een paar extra handtekeningen 
op bovenop de ruim 1200 die ze al heeft verzameld.

Een goede aanvulling werd gedaan door de vertegenwoordiging uit het stadsdeel: de Hartstichting heeft 
de Reanimatie App uitgebracht waar je niet alleen kan oefenen met jouw reanimatiekennis, maar je ook 
kan opgeven als burgerhulpverlener. Burgerhulpverleners geven aan te kunnen reanimeren en kunnen 
in geval van nood via de app worden gealarmeerd dat er in de buurt hulp nodig is. In combinatie met 
deze app en een netwerk van burgerhulpverleners kunnen een flink aantal extra AED's het gat van de 
sluiting van Victor opvangen. Het brandveiligheidprobleem is echter nog steeds een vraagteken.

Geopperd werd dat de kazerne in elk geval tot en met 1 januari (2019) moet blijven. Omdat de dagen 
rond de jaarwisseling de brandweer drukke dagen heeft, zowel in termen van brandveiligheid en 
medische taken. 

Buurtparlement en stadsdeel slaan op dit punt de handen ineen!

3) Ouderen en de watermeter. Buurtparlementariër: Theo uit Betondorp

In een aantal huizen in Betondorp is de klep die je moet openen om de watermeter te checken, gemaakt 
van zeer zwaar beton. De klep is dus voor (oudere) mensen erg lastig open te krijgen. De consequentie is 
dat de waterstand niet doorgegeven kan worden en dat WaterNet gokt wat je waterverbruik precies is. 
Nou goed, ideaal is dat natuurlijk niet. Er werden verschillende oplossingen aangedragen. Van het 



vragen van jongere buurtgenoten om een handje te helpen tot het inzetten van scholieren. Dit zouden 
goede praktische oplossingen zijn, zeker omdat opmeten van de waterstand maar een keer per jaar 
hoeft. Toch is het probleem gemaakt door WaterNet en de woningcorporaties. De aanwezige 
stadsdeelpolitici gaan de buurtparlementariërs uit Betondorp linken aan de politicus die 
verantwoordelijk is voor de Watergraafsmeer om deze organisaties bij het vraagstuk te betrekken en 
verder na te denken over een oplossing. Team Op de Stip heeft goede hoop!


