
Op de Stip #6 – 24 februari 2018

Zaterdag 24 februari kwam het buurtparlement van Oost alweer voor de zesde keer samen. Met een 
goedgevulde parlementskamer gingen we in de OBA Javaplein van start. 

Hoe werkt het ook alweer:

1) Oostenaren maken samen de agenda via https://www.yrpri.org/community/744 en hebben de 
mogelijkheid om die ter  plekke aan te vullen.
2) Een agendapunt wordt Op de Stip kort toegelicht door de initiatiefnemer.
3) We gaan in gesprek gebruikmakend van de richtlijnen Uitdaging?, Ideeën? en Actie!

De agenda

– Stadsdeelcommissies: boycotten of stemmen?
– We Are Here
– Eitje ontbijtje met ouderen (niet besproken door afwezigheid inbrenger)
– Jeugdhonk in Oost (niet besproken i.v.m. tijdgebrek)

https://www.yrpri.org/community/744


Stadsdeelcommissies

Op dit moment heeft dit orgaan nog enige zeggenschap en budget en wordt het bestuur nog gekozen 
door de bewoners van Oost. Echter, na komende gemeenteraadsverkiezingen verandert dat. “Een 
uitholling van de lokale democratie” werd door een van de buurtparlementariërs gezegd. Daar leken de 
meeste andere parlementariërs het mee eens. 

Een buurtparlementariër opperde dat het voor de centrale gemeenteraad moeilijk is om het 
‘zwaarwegend advies’ van de stadsdeelcommissies naast zich neer te leggen. Ja, werd er gezegd, maar 
komen er nog wel zwaarwegende items op de agenda van de stadsdeelcommissie (vanuit de centrale 
gemeenteraad/stad). 

Democratie is een werkwoord, riep een andere buurtparlementariër, omdat het gaat over 
verantwoordelijke mensen/bewoners in de buurten van Oost en minder over gekozen politici. We 
moeten ons minder blindstaren op gemeente en bestuur maar zelf betrokken zijn en de handschoen 
oppakken.

‘De meeste bestuurders en ambtenaren zijn voorstanders van lokale democratie en betrokken mensen in
de buurten van o.a. Oost’. Een buurtparlementariër reageerde door te zeggen dat de nationale politiek 
een slecht voorbeeld geeft door referendauitslagen naast zich neer te leggen. Een parallel kan worden 
getrokken met het zwaarwegend advies,  dat net als het nationale referendum ook dreigt een instrument
zonder tanden te worden.

Een buurtparlementariër met ervaring in het stadsdeel pre-2014 zei dat de grootste verandering al 
achter de rug was, van dichtbij bestuurders en met budget naar een ‘’fijngeknepen’’ bestuurscommissie 
met weinig autonomie  en bestuur opgelegd vanuit de centrale stad.



Een buurtparlementariër die zich recent heeft teruggetrokken als kandidaat voor de stadsdeelcommissie 
legt uit waarom: Als partijloze kandidaat is er geen budget voor communicatie, promotie en gewoon 
bezig zijn in de buurt en praten met mensen. Zo wordt het voor mij onmogelijk dit te doen. Hij is niet de 
enige.

Een belangrijke vraag is: wat moet er besloten worden door de stadsdeelcommissies en bewoners van 
Oost? Ten eerste: inrichting van de publieke ruimte. Dit ontwikkelingsproces moet beginnen en eindigen 
in de straat. Ten tweede: maatschappelijk vastgoed. Er moeten plekken zijn in de stadsdelen die van 
bewoners zijn en waar zij verantwoordelijkheid over dragen. Bij verkoop, sloop of verandering 
bestemming van vastgoed of publieke ruimte moeten bewoners het eerste en laatste woord hebben. Ten
derde: maatschappelijk voorzieningen. In het sociale domein dient een actieve en betrokken rol te zijn 
weggelegd voor bewoners. Denk aan serieuze kandidaat van bewonersgroepen, gemeenschappen of 
buurten bij aanbestedingen.

Uitholling van de democratie of niet, het is nu zaak om te kijken hoe we de stadsdeelcommissies het best
kunnen gebruiken ten gunste van Oost, want die komen er nu eenmaal.

Maar hoe kunnen we deze uitdaging bij de horens vatten? Een van de oplossingen die werd aangedragen
was een mechanisme waarbij stadsdeelcommissarissen of gemeenteraadsleden maandelijks Op de Stip 
(of de stip) worden geroepen als zijnde een soort verantwoordingsmechanisme. Dit biedt hen een kans 
om vroegtijdig aanstaande plannen te presenteren en ideeën uit te wisselen met betrokken Oostenaren. 
Daarna kunnen zij weer luisteren naar, reageren op en wellicht meehelpen met de agendapunten van 
bewoners zelf. Op deze manier kan een buurtparlement ‘’tanden krijgen’’ en kan er een sterke link 
komen tussen vertegenwoordiging en burger. Een goed idee lijkt ons :-) 

We Are Here

We are Here is een netwerk van 5 groepen vluchtelingen die vooralsnog geen verblijfsvergunning heeft 
gekregen, maar niet zijn uitgeprocedeerd en niet actief worden uitgezet door de Nederlandse staat. Zij 
zwerven als het ware door de Amsterdamse samenleving. Een “hondenleven” hebben deze pakweg 
honderd vluchtelingen, zo noemde de inbrenger van het agenda het. 

Het gaat om een groep nieuwkomers die recent nog in de James Wattstraat verbleef, daar werd uitgezet 
en vervolgens in de kerk op de Nobelweg tijdelijk onderdak zocht. De kerk is niet geschikt voor wonen – 
doch beter dan niks – maar ook nu dreigt uitzetting. 

Belangrijke vragen zijn: wie zorgt er eigenlijk voor hen? En wat zijn hun mogelijkheden nu in de 
samenleving van Oost? Lastige uitdagingen waar iets mee moet gebeuren was de tendens Op de Stip. 

Er werd meermaals gezegd dat we deze vluchtelingen “een gezicht moeten geven” door activiteiten te 
organiseren waarbij zij in contact komen met Amsterdammers. Dit gebeurt reeds door de groep In My 
Backyard die in Amsterdam zogenaamde ‘landingsplekken’ organiseert waar verbinding met de buurt 
wordt gemaakt.  Blendin is een ander initiatief dat op tafel kwam dat ‘locals koppelt aan nieuwkomers’ 

http://www.blendinnow.nl/
https://www.inmybackyard.nl/
https://www.inmybackyard.nl/


door  middel van allerlei activiteiten en evenementen. “Meer vrijwilligen” en meedoen aan dit soort 
acties was een concrete actiepunt waar bijna alle buurtparlementariërs het over eens waren. 

Echter is er in het kader van de specifiek groep op de Nobelweg/James Wattstraat ook een rol voor de 
gemeente. Om een plek te vinden waar zij (tijdelijk) zonder zorgen onderdak kunnen vinden en waar 
basisvoorzieningen zoals een wc en een douche aanwezig zijn. De zin ‘’het toerisme gaat voor 
vluchtelingen’’ werd uitgesproken waarbij werd gerefereerd aan het feit dat het oude 
universiteitsgebouw aan de James Wattstraat gesloopt zal worden en een nieuw hotel zal worden 
gebouwd. Dit gebouw is zou een prima plek zijn om de We Are Here groep in ieder geval tijdelijk te 
huisvesten.

Naast deze concrete discussie werd er door een aantal buurtparlementariërs de vraag Wat dan? Gesteld.
Stel ze krijgen onderdak, wat dan? Ze zijn al uitgeprocedeerd en zullen nooit een verblijfsvergunning 
krijgen dus het is verspilde moeite. De inbrenger van het agendapunt corrigeerde door te zeggen dat ze 
niet uitgeprocedeerd zijn. Meer informatie hierover is te vinden op http://wijzijnhier.org/who-we-are/.

Een ander kritisch punt ging over de psychologische staat van de nieuwkomers. Deze mensen hebben 
allemaal trauma’s en zijn niet zo makkelijk te helpen met een simpele uitnodiging om eens ‘lekker te met

http://wijzijnhier.org/who-we-are/


buurtbewoners te gaan praten’ maar er is ook professionele geestelijke gezondheidszorg nodig bij deze 
groep. 

Een andere buurtparlementariër opperde dat ‘’ze het er wel naar gemaakt hebben’’. Dit punt staat 
genoteerd.

Einde

We hebben genoten van het constructieve gesprek en de betrokkenheid van de buurtparlementariërs! 
We zijn Op de Stip goed op weg naar een serieus buurtparlement! :) 


