SD antwoord op vragen over buurtconsultatie 01-12-14
From: F.Scheepmaker@amsterdam.nl
To: frankkohler@hotmail.com
CC: verenigingvriendenoosterpark@gmail.com
Subject: Beantwoording van uw vragen 19 november j.l.
Date: Mon, 1 Dec 2014 12:40:11 +0000
Geachte heer Köhler,
Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen die u mij heeft gesteld in uw mail van 19
november j.l.
a. Uit de mail van Fred Scheepmaker van 14-11-14 (zie onderstaande bijlage 1) begrijpen
wij dat de buurtconsultatie over het Oosterpark dit najaar niet vervolgd zal worden met de
afgesproken e-consulting. Klopt dat? Wat betekent dat voor de hierboven genoemde eerste
afspraak met de VVO?
Tijdens de vergadering van 4 november jl. heeft het AB bij behandeling van het agendapunt
over de uitplaatsing van de evenementen uit het Oosterpark in 2015 besloten een nader
gesprek te willen over het onderwerp buurtconsultaties in brede zin. Het AB wil dus dat wij
nu m.b.t. de voortgang van de buurtconsultatie een pas op de plaats maken, omdat het eerst
een bijeenkomst wil houden waarin het instrument van buurtconsultaties zal worden
besproken. Deze bijeenkomst zal waarschijnlijk begin 2015 plaatsvinden.
b. Wat gebeurt er met de verslagen van de twee avonden die onderdeel uitmaakten van de
buurtconsultatie (op 29 en 30 oktober)? Wij hebben die verslagen nog niet ontvangen. Ze zijn
aan de deelnemers van beide avonden op korte termijn beloofd.
De verslagen van beide avonden die door een externe notulist zijn opgetekend en
uitgewerkt heeft Stadsdeel Oost inmiddels ontvangen. Er is afgesproken dat de verslagen
uiterlijk eind november zullen worden verstuurd aan de aanwezigen. De verslagen zijn
inmiddels per mail verzonden.
c. Op 28 oktober had de VVO een gesprek met Fred Scheepmaker en Gijs Hendrix over de
kwaliteit van de e-consulting. Wij kwamen tot de conclusie dat er een representatieve
steekproef zou moeten komen om waarde te kunnen hechten aan de uitkomsten. Deze
steekproef en de vragenlijst zou door een deskundige derde uitgevoerd en opgesteld moeten
worden. De afdeling Onderzoek en Statistiek leek de aangewezen partij om dit te doen. Bent u
het hiermee eens? Zo ja, is de vraag al uitgezet bij O+S?
De afdeling Onderzoek en Statistiek is een deskundige afdeling binnen de Gemeente
Amsterdam met veel expertise op het gebied van steekproeven en enquêtes. O&S is een
partij die betrokken kan worden bij de verdere ontwikkeling van dit traject. De collega van
O&S die werkzaam is in Stadsdeel Oost heeft aangegeven open te staan om mee te werken
aan het ontwikkelen van een steekproef of enquête.
d. Welke planning is er voor bespreking van het instrument buurtconsultatie in het voorjaar in
het AB en welke inhoudelijke voorbereidingen worden getroffen voor deze bespreking?
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Vooralsnog ga ik er vanuit dat het onderwerp buurtconsultaties in januari/ februari 2015
geagendeerd wordt. Collega’s van stadsdeel Oost die betrokken zijn geweest bij
buurtconsultaties in het recente verleden zullen een document opstellen. Dit document zal,
tezamen met de expertise en ervaring die AB leden hebben met buurtconsultaties, dienen
als onderlegger voor het inhoudelijke gesprek in het AB.
e. de buurtconsultatie Oosterpark is benoemd als pilot. Wij vinden het van belang dat deze
consultatie vervolgd wordt met de e-consulting omdat bewoners nooit betrokken zijn bij het
maken van het locatieprofiel Oosterpark. Wat is uw mening hierover?
Net als u sta ik achter het belang van consulteren van bewoners. Dat geldt ook voor het brede
AB . Op 4 november heeft het AB besloten zich uit te willen spreken over het onderwerp
buurtconsultaties in brede zin. Dit gesprek zal begin 2015 plaatsvinden. Daarna bekijken we
samen hoe we de pilot voortzetten en hoe we vorm gaan geven aan het instrument van
buurtconsultatie.
f. Wat zijn de gevolgen voor spreiding van grote evenementen als de buurtconsultaties niet
doorgaan?
Daar kan ik momenteel niets over zeggen. Ik wacht het gesprek met het AB af begin 2015.
Daarna kijk ik graag met u hoe we de consultatie voort kunnen zetten. Op termijn streef ik
ernaar om samen met het AB tot een advies te komen aan de BM over spreiding van
evenementen in het stadsdeel; uw input is daarbij van groot belang. Immers, hij maakt
uiteindelijk de afweging.
Mocht u naar aanleiding van deze reactie nog vragen hebben, schroom niet om mij te bellen
voor een afspraak hier bij mij op kantoor.
Met vriendelijke groet,
Ivar Manuel
Voorzitter Bestuurscommissie Oost

Fred Scheepmaker
Gebiedsadviseur IJburg
Parkenmanager Stadsdeel Oost
Afdeling Buurtregie & Participatie
Gemeente Amsterdam
f.scheepmaker@amsterdam.nl
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