
STIP #9 // Het Buurtparlement

Datum: zaterdag 14 juli 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, hier de agenda voor STIP #9.

We geven alle buurtparlementariërs ter plekke nog 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 20-30 minuten over het agendapunt. 

~ Agenda ~

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

2) Burgerperspectievennota – Firoez Azarhoosh

3) Fruitbomen planten – Naomi de Rooy

https://www.yrpri.org/group/1603


1) BBQ-afval Oosterpark (vervolg op STIP #8)

Introductie buurtparlementariër: bbq-en is veelbesproken in Oost de afgelopen tijd, er zijn 
recentelijk bbq-verboden ingegaan op o.a. de Weesperzijde en ook zijn er voorstanders van 
een verbod in het Oosterpark. Wat denkt het buurtparlement daarvan? De stadsdeelcommissie 
heeft, in samenwerking met het KIT en het Generator Hostel een actie opgezet: er worden 
gratis kleedjes van gereceycled plastic uitgedeeld met daarop parkregels voor gebruik van het
park inclusief ‘ruim je rommel op’ en ‘gebruik altijd een bbq op pootjes’. De meningen over een 
verbod (dan wel alleen op de ‘weides’, dan wel in het hele park) zijn Op de Stip verdeeld.

De reacties op de kleedjesactie zijn gematigd enthousiast: een buurtparlementariër voegt toe 
dat er misschien ook een stukje parkhistorie op kan of een gezelschapsspel; een ander merkt 
op dat gerecycled plastic nog steeds plastic afval is en apart weer moet worden ingezameld. 

Hoe dan ook in combinatie met vaste barbecueplekken in het park: de publieke barbecue, die in
juni ook al Op de Stip werd geïntroduceerd. We kunnen een voorbeeld nemen aan het 
Westerpark of, dichterbij, aan de publieke barbecue in Middenmeer tegenover de Jaap 
Edenbaan. Hier is er, zo zegt de buurtparlementariër, veel verbinding doordat iedereen elkaar 
ontmoet, een praatje of een hapje eten delen. De inbrenger van dit punt vorige editie zegt dat 
een publieke barbecue mensen echt aanzet om hun eigen barbecues thuis te laten, wat een 
verbod overbodig maakt. Over het afval wordt gezegd: de publieke barbecue zorgt ervoor dat 
het afval geconcentreerd wordt op een paar plekken en als er een paar grote bakken staan, 
dan blijft de rest van het park schoon. Tenslotte wordt gezegd dat het voedselverspilling ook 
tegengaat omdat je het kan delen/weggeven aan andere parkgebruikers als je teveel stokjes 
saté hebt voor jouw groep.

Dan wordt terecht de vraag gesteld: 
wanneer gaan we dit dan realiseren en wie
 doet dat, het stadsdeel of betrokken 
bewoners. De kleedjesactie kan dit jaar van 
start als ad-hoc oplossing, maar volgend 
jaar geeft het stadsdeel aan een publieke 
barbecue te willen aanleggen. De vraag is 
of het buurtparlement in de ontwerpfase 
van zo’n barbecue en plek in het park wil
meedenken en/of voorbereiden werk wil 

doen. Denk aan een rondje door het Oosterpark lopen en foto’s maken van mogelijke plekken 
en andere parken/plekken te bezoeken waar al een publieke barbecue staat. Een team van 
drie vrijwilligers dient zich aan en gaat binnenkort aan de slag.

Er wordt opgemerkt dat deze voorstellen natuurlijk wel breed gedragen moeten worden door 
de ‘vrienden’ van het Oosterpark en andere actiegroepen, en andere gebruikers van het park. 

Een buurtparlementariër verlegt de focus naar het financiële plaatje: is er geld beschikbaar. 
Hier wordt op geantwoord dat er wel geld is uit te geven door het stadsdeel, en dat of het 



budget van de gebiedsplannen (dan moet het wel in die plannen komen) of het potje voor 
bewonersinitiatief hier kan worden benut.

2) BURGERPERSPECTIEVEN NOTA

Introductie buurtparlementariër: De burgerperspectievennota is het resultaat van een 
enquête-onderzoek (800 personen) uitgevoerd door een groep betrokken bewoners in de 
Indische Buurt en een aantal collega’s van het stadsdeel. Op straat is er toen gevraagd naar 
wat mensen belangrijk vinden en wat hun prioriteiten in de buurt eigenlijk zijn. De gemeente 
moest destijds, zo’n 4-5 jaar geleden, ook een perspectievennota schrijven, maar deze is dus 
een variant vanuit bewoners en de buurt. Recentelijker is het onderzoek uitgebreid met meer 
enquetes en diepte-nterviews met buurtbewoners. Dit is de basis van de tweede nota, die je 
Hier kunt lezen.

Het idee van de nota, zo vervolgt de verantwoordelijke buurtparlementariër, is als volgt: 1) er 
worden een aantal basisprincipes opgesteld voor de buurt, op basis daarvan 2) worden er een
aantal ‘buurtrechten’ opgeschreven (zoals recht op ambitie, recht op samenscholen om iets 
gezamenlijk te doen, recht op het benutten van je persoonlijke potentie, recht op ondersteuning,
op basis daarvan 3) welke voorzieningen horen daarbij? En hoe gaan we de kwaliteit van die
voorzieningen meten? De manier hoe wij dat doen kan anders zijn dan hoe de overheid dat 
doen. En tenslotte stellen we 4) vijf programma’s op die concreet maken wat er moet 
gebeuren:

1. Volledig uitbannen van armoede 2. Lokale democratie verder uitbreiden en versterken 3. Co-
creatie in de buurt bevorderen 4. Wonen en leefbaarheid 5. Cultuur en talentontwikkeling

https://meevaart.nl/bericht/23834/burgerperspectievennota-indische-buurt-2018-2022


Een buurtparlementariër vindt dat het ook voor andere buurten of stadsdelen een voorbeeld 
kan zijn, maar vraagt zich wel af wat er nou precies bereikt is sinds het opstellen van de eerste 
nota in 2013. Het antwoord is: voorbeelden van wat er bereikt is zijn het ‘buurtbesteden’, 
gebouwen die door de buurt zelf gerund worden, budgetten waar we gebruik van kunnen 
maken. We kunnen natuurlijk nog veel meer bereiken, aldus de buurtparlementariër. Belangrijk 
is dat we doordringen tot in de haarvaten van de samenleving en dat het niet blijft hangen in 
de hoogopgeleide elite, want dat is een risico. 

De buurtparlementariër die het stadsdeel vertegenwoordigt reageert enthousiast: de timing van
de nota is goed omdat we nu de gebiedsplannen aan het opstellen zijn. Heel goed om te zien 
dat armoede een prioriteit is, dat is het ook van het stadsdeel, we besteden in Oost ongeveer 
12 miljoen euro aan basisvoorzieningen. We willen niet alleen de vraag stellen: waar geven 
we het geld aan uit, maar ook de vraag: wat (welke voorzieningen) wordt als waardevol 
ervaren? Door ambtenaren worden dan allemaal mooie indicatoren opgesteld met cijfertjes, 
maar het zou mooi zijn om de nota en de kijk van de buurt hierop als aanvulling te hebben. Het 
antwoord kan dan zijn: dit en dit en dit zijn topinstellingen, die moet je goed ondersteunen. 
Buurtbesteden gaat eraan komen en daar willen we met Rutger Groot-Wassink (fractieleider 
GroenLinks Gemeenteraad) daarover in gesprek om het uit te breiden. Het liefst halen we de rol
van de overheid daar helemaal uit zodat buurten gewoon initiatieven kunnen nemen en 



aanspraak maken op het geld. Tot slot zouden we graag voor de volgende editie Op de Stip 
specifiek het onderwerp stille armoede agenderen: mensen die in armoede leven maar 
onzichtbaar zijn voor de stadsdelen maar ook voor hun medemensen.

Een buurtparlementariër vraagt wat nu precies bedoelt wordt met co-creatie. Uitleg is dat 
sommige dingen ‘samenlevingstaken’ zijn en sommige dingen ‘overheidstaken’. Dingen als 
sociale cohesie bijvoorbeeld, mensen die elkaar ontmoeten en vinden, is typisch iets voor een 
samenlevingstaak. Een participatiemakelaar die ‘ons’ aan elkaar voorstelt is dus eigenlijk niet 
nodig. Maar bijvoorbeeld het behandelen van psychiatrische patiënten is buiten het domein van 
bewoners, te specialistisch, en dat vinden wij dus een overheidstaak. Het is belangrijk om een 
dialoog te voeren over wat nu overheidstaken zijn en wat samenlevingstaken zijn. 

Op de Stip zou een goede plek zijn om de co-creatie van regels omtrent het gebruik van de 
publieke ruimte – bijvoorbeeld in het geval van overlast op een pleintje door hangjongeren – te 
laten plaatsvinden, door dus ook de jongeren in kwestie uit te nodigen en niet hen alleen te 
wijzen op wat ze niet goed doen, dat werkt vaak averechts, maar door de vraag te stellen: wat is
er wat jullie betreft nodig aan jongerenvoorzieningen in Oost (bijvoorbeeld Sumatraplantsoen).

3) Fruitbomen planten

Introductie: wij zijn bewoners in Betondorp en betrokken bij Groetje Groen. Vorige jaar tijdens 
Burendag hebben wij van de subsidie gebruikgemaakt en fruitbomen geplant. En nu willen we 
daarmee doorgaan om op plekken waar mensen erbij kunnen, als het moment daar is dat de 
boom die er staat gerooid moet worden, een fruitboom te planten. Voordelen: 1) mensen en 
kinderen leren over fruit, wanneer het eetbaar is (tijdens eetwandelingen bijv.), hoe je omgaat 
met zo’n boom, 2) oogstfeestjes zorgen voor gezelligheid en verbinding in de buurt, 3) 
mensen hebben samen een verantwoordelijkheid in de buurt om voor een fruitboom te 
zorgen.

Het is niet de bedoeling dat er bomen gekapt moeten worden om vervolgens fruitbomen te 
planten, maar dat die er komt als de huidige boom gerooid moet worden.

Een buurtparlementariër merkt op dat het dus cruciaal is dat we weten wanneer die bomen 
gerooid worden en welke plekken zich lenen voor fruitbomen. Een ander zegt dat Cynthia 
Llonar-Vernie van de stadsdeelcommissie hiervoor een goed aanspreekpunt is. Ook 
‘boompersoon’ Bart Oerlemans van de groenvoorziening van het stadsdeel is een goede om te 
benaderen.

Verschillende buurtparlementariërs wijzen op 
vergelijkbare initiatieven: 1) Tegeltuin (van 
stadsdeel) Tegel eruit, plantje erin 2) Sportpark 
Voorland (achter Sportpark Middenmeer) 3) 
Amsteldorp Actief 4) Eet het Oosterpark. Daar kan 
de initiatiefnemer informeren om te leren of om 
samenwerkingen aan te gaan.


