
Notulen Vuilnis Oproer
27 januari 2022

Aanwezig: Jan, Nico, Koos, Zinzi, Pieter, Anne, Keri, Jorine, Peter
(Verontschuldigingen: Emel, Tobias)

Aanwezig publieke deel: Stefanie, André, Herman, Martine, Marion, Peik, Larissa, Yukiko, Roy
Notulen: Angela
Voorzitter: Jan

Agenda:

1. Opening rondje / Nieuwtjes
2. Financiële update: (Koos, Anne)

● Overzicht afhandeling financiën 2021 - Specificatie begroting 2022 en realisatie
2021

● Budget wat nog over is voor 2022, voorstellen hoe dit in te vullen en schatting*
● Werkwijze kwartaaloverzicht
● Vorm van verantwoording: melding op website? helder & transparant mooi

overzicht
● Hoe komen we aan nieuwe financieringsbronnen

3. Secretariaat update geven:
● Nieuwsbrief
● Website (VERGADERINGEN VERSLAGEN toegevoegd, gaan tot Feb 21)
● Veranderen dag en locatie naar woensdagochtend (Natuurkamer soms Ru Pare)
● Plannen en prioriteiten (link negen actiepunten programma)

4. Nieuws Gemeente
● Voorstellen rol Zinzi
● Nulmeting
● Masterplan Nieuw-West

5. Bewoners aan tafel bij de gebiedstafels: Blikvangers ontwikkelingen: Jan & Larissa
Voorstel om per gebied iemand uit het VO-netwerk aan te wijzen die namens de
bewoners aan tafel wil zitten bij de gebiedstafels (buurtblikkers aan tafel)

6. Werkorganisatie tegen het licht houden:
● Wat is onze werkstructuur nu? en voor de toekomst?
● Werkgroepjes tegen het licht houden

7. Template VO flyer voorstel (ook voorstel kosten) (Anne/Pieter)
● Flyer Blikvangers (Larissa)
● Voorstel fotosessies (gecombineerd met bestaande prikacties?)

8. Notulen vorige vergaderingen
● November
● December

9. Afsluiting/rondvraag (uiterlijk 20:15 uur)
10. Datum volgende vergadering
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Verslag

1. Opening met kort rondje nieuwtjes en agenda vaststelling

Agenda vastgesteld.

Korte nieuwtjes:
Nico - Schoonste Straat komt naar Nieuw-West
Keri - Recycle valley. Eerste Vuilnis Oproer netwerkbijeenkomst kijkt ernaar uit om met VO betrokken
te zijn. Zero Mica project bijna afgesloten.
Anne - Heeft een ontmoeting gehad met mensen van Schone Rivieren. Wie wil met Anne een schone
rivieren actie op touw zetten? Voorbeelden: actie met water, suppen, reuring maken, media, Plastic
Soup Foundation. Als herinnering de gemeente Amsterdam heeft een intentie getekend om in 2030
een stad zonder plasticvervuiling te zijn en dat er al voor 2023 30% minder plastic zwerfafval is.
Peter - Afdeling afval en grondstoffen zitten met een groot tekort aan werknemers op dit moment
vanwege Corona ziekteverzuim. Goed idee om een steun bericht naar de gemeente te sturen over
deze situatie.
Jan - Mee eens met het idee dat de Vuilnis Oproer sterkte wenst aan de gemeente met dit probleem.
Het valt volgens hem erg op hoe schoon Nieuw-West is. Er staat niet zoveel vuil buiten.
Koos - Vuilnis Oproer wordt opgepikt door mensen. Verschillende mensen hebben het erover op dit
moment.
Jorine - VO moet alert zijn op het verzuim effect. Gemeente is bezig met bezuinigen. Voordat wij heel
enthousiast reageren dat de gemeente hetzelfde kan doen met minder mensen.
Jan - wilden mensen er op attenderen dat nu dat nu de lockdown losgelaten is, zijn er een groot
aantal infecties. Het effect daarvan is makkelijk te zien bij personeel bij Schoon afkomstig uit
gebieden waar er minder gevaccineerd is zoals in Nieuw-West.

2. Financiële update: (Koos, Anne)
● Overzicht afhandeling financiën 2021 - Specificatie begroting 2022 en realisatie

2021
● Budget wat nog over is voor 2022, voorstellen hoe dit in te vullen en schatting*.
● Werkwijze kwartaaloverzicht .
● Vorm van verantwoording: melding op website? helder & transparant mooi

overzicht.
● Hoe komen we aan nieuwe financieringsbronnen?

Koos liet weten dat er in 2021 alleen een eindejaars begroting is, we hebben echter de intentie om
vanaf nu elk kwartaal aandacht hieraan te besteden in verband met transparantie.

Vraag aan Koos: Specificatie begroting 2022 en realisatie 2021 - een deel is in 2021 gerealiseerd.
Begroot 2022 - denken wij dit jaar om uit te geven. Anne heeft voor een aantal van de posten een
uitwerking gemaakt (kwartiermakerschap, evenementen).
Bij het kwartiermaken is nog een bedrag over, die we kunnen reserveren voor voor (blikvangers)
bijeenkomsten op gebiedsniveau. Specificatie vind je onder de tab kwartiermaker.
Er is een schatting gemaakt voor 4 blikvanger evenementen en een groot evenement in de zomer. Er
wordt hiervoor ook beroep gedaan op het ‘ondersteunende vrijwilliger potje’ en die van de gouden
grijper.
Er was geld voor de uitvoering van drie projecten waarvan 1. cargobikes, 2. plastic fantastic al zijn
gerealiseerd, dan blijft er nog een derde bedrag van € 2500,- over (aanvankelijk zou hier de
materialenhubs onder vallen, maar we denken dat er wel meer mee kan)
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Hoe dit te besteden? Er zijn een aantal opties, onder het tabje Project 3 ideeën kan iedereen
aanvullen. Denk flashmob, schoonste straat NW…
We zouden een paar kleine projecten kunnen doen en één grotere.
Actie: Dit document wordt openbaar gemaakt, mensen kunnen ideeën toevoegen.

Koos: Transparantie is belangrijk. Je moet in een oogopslag zien wat er uit is gegaan en ook
beschikbaar is voor 2022.

Nieuwe financieringsbronnen: Waar willen we naartoe met de Vuilnis Oproer? Wat nodig is:
strategische werkgroep. Langere termijn plan. We moeten op zoek naar nieuwe financieringsbronnen,
zoals bijvoorbeeld- maatschappelijk initiatief. Volgens Koos komen we daar zeker voor in aanmerking.
Dat moet snel aan gewerkt worden. Dat zullen we in grote lijnen de volgende vergadering voorleggen.

Nico: Crowdfunding? Zinvol om VO te profileren dat we met de gemeente samenwerken. Proactief.
Benieuwd over samenwerking met gemeente - reiniging (Peter vd Vliet).

Jan: Naast het maatschappelijk initiatief lijkt crowdfunding een inderdaad te onderzoeken
mogelijkheid.

3. Secretariaat update geven:
● Nieuwsbrief
● Website
● Veranderen dag en locatie naar woensdagochtend (Natuurkamer soms Ru Pare)
● Plannen en prioriteiten (link negen actiepunten programma)

- Anne en Angela vinden hun draai. In Q1 Nieuwsbrief: uitgezonden. Voorstel om te werken op
een woensdag in plaats van dinsdag en dan in de Natuurkamer in plaats van Ru Paré.
[Correctie: Woensdag is geen handige dag voor Angela, we zoeken dus nog naar een betere
oplossing]. Hans werkt meer achter de schermen op strategisch vlak.

- Website groeit. Nieuwe artikelen en informatie toegevoegd; Containeradoptantenkaart
waarop nieuwe prikgroepen en container adoptanten zijn toegevoegd Materialenhubs
bijgewerkt met uitgebreide informatie.

- Mails verstuurd aan gebiedsmakelaars en buurthuizen vragend om informatie over potentiële
buurtblikvangers, prikgroepen en materialenhubs;

- Trots op alle pinnetjes op container adoptanten kaart. Nu 29 pinnetjes (was vorige maand 13).
Nieuwe informatie wordt onmiddellijk aan de website toegevoegd.

- Uitnodiging aan alle leden van Vuilnis Oproer om een korte introductie op de website te
zetten (via Aanleveren knopje).

- Verslagen van vorige vergaderingen zijn nu beschikbaar op de website (vanaf feb 2021).
Anne zal Emel om de notulen van vorige bijeenkomsten vragen.

- Prioriteiten: Elke dinsdag hebben we een kernvergadering om te werken aan prioriteiten en
om komende vergaderingen te bespreken met een vertegenwoordigers van financiën,
secretariaat, gemeente en de huidige voorzitter).

Aan- en opmerkingen
Jan - belangrijk om website goed op de poten te hebben. Zou graag op elke vergadering een update
krijgen van hoeveel pinnetjes er op de kaart staan.
Koos - verzoekt om statistieken van websitebezoekers (Anne gaat hier achter aan).

4. Nieuws Gemeente
● Voorstellen rol Zinzi
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● Nulmeting
● Masterplan Nieuw-West

Jan: Gaf aan hoe belangrijk het is dat Vuilnis Oproer samenwerkt met de gemeente. Er is al een tijdje
een goede samenwerking met Peter van der Vliet en Zinzi komt hier ook bij.

Voorstellen rol Zinzi: vorig jaar begeleidde Zinzi alle buurtbudget projecten die iets te maken hadden
met afval en trok ze het project Zero Mica (plein 40-45). Lizl is haar opvolger bij buurtbudget en
Evelien voor Zero Mica. Zinzi heeft een nieuwe functie: facilitator Schoon, Heel, Veilig. De rol gaat
over het versterken van bottom-up kracht maar ook het verbeteren van samenwerking binnen de
gemeente - tussen diensten afval en grondstoffen en Schoon en gebiedsteams.

Peter: geeft een toelichting over het Masterplan Nieuw-West. Er wordt gewerkt aan een Nulmeting,
om samen een gedeeld uitgangspunt te hebben en een gedeelde analyse van de situatie. Daarnaast
ligt er een voorstel voor de aanpak van Doorbraak 4.2. Tegengaan van zichtbare verloedering op
straat, met name zwerfafval.

Constatering is dat er de aanpak van gebiedsplannen voor een heel gebied (b.v. Geuzenveld) goed is
uitgewerkt, maar hoe het werkt in een buurt, hoe er overlegd wordt met bewoners en betrokken
partijen is niet eenduidig afgesproken. Daardoor weten bewoners niet wat ze kunnen verwachten in
een buurt. Denk bijvoorbeeld aan een leefbaarheidsoverleg en actiemoment (schouw) in iedere buurt,
als insteek om informatie op te halen en acties af te spreken die terug kunnen komen in het
Gebiedsplan.

De aansluiting tussen de gebieden/ de buurten en de diensten is het tweede aandachtspunt. Nu kost
iedere vraag vanuit het gebied veel tijd en moeite voordat je bij het juiste loket bent. De bedoeling is
dat er door de overleggen in de buurten je meer aansluiting krijgt met de diensten, zodat het leidt tot
meer eigenaarschap van bewoners.

Er wordt in de plannen gekozen voor een lerende aanpak met een jaarcyclus met alle betrokken
partijen, bewoners, ondernemers, organisaties (onderwijs, woningcorporaties, maatschappelijke
organisaties) en de gemeente. Naast deze lerende aanpak is er een actie aanpak gericht op hotspots,
die ieder jaar opnieuw worden afgesproken. De hotspot aanpak voedt uiteraard de lerende aanpak.
Intentie is om met elkaar zo echt een fundamenteel nieuwe fase van ontwikkelen in te gaan in het
kader van het Masterplan. Om zo samen stap voor stap te werken aan een Schoon Heel en Veilig
Nieuw-West.

Jan: Het lijkt of Peter’s rapport geschreven is vanuit Schoon en minder uit Heel en Veilig.
Peter: dat klopt. De primaire focus is gericht op een schone straat. Een veilige straat vergt ook andere
partijen aan tafel.
Jan: Veilig volgt uit schoon.

Peter: Commentaar nodig voor 2/2/2022 op beide documenten.

Document wordt in een breed kader nog een keer verstuurd
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5. Bewoners aan tafel bij de gebiedstafels: Blikvangers ontwikkelingen: Jan & Larissa
Voorstel om per gebied iemand uit het VO-netwerk aan te wijzen die namens de
bewoners aan tafel wil zitten bij de gebiedstafels (buurtblikkers aan tafel)

- Het is belangrijk dat bewoners aan tafel kunnen zitten bij de gebiedstafels. Om dit te bereiken
willen we Buurtblikvangers zoeken. Er is behoefte aan ongeveer 100 mensen die de ogen,
oren en neus van de buurten mag zijn (aanspreekpunten in buurten).Wanneer wij dan als VO
met de Gemeente aan tafel worden uitgenodigd zijn voor een bepaalde buurt, dan zijn deze
Buurtblikvangers de eerste personen aan wie wij dat kunnen vragen. Buurtblikvangers
proberen wij ook samen te brengen om ideeën uit te wisselen/brainstormen.

Hoe komen wij aan Buurtblikvangers:
- Buurtblikvangers zoeken binnen het VO
- Mensen van de buurtbudget benaderen
- Buurtconciërges vragen om mensen toe te wijzen
- Nieuwe netwerken maken
- Mogelijkheid om samen met SAAM te werken
- Aanspreekpunten in buurten zoeken
- Een buurtblikker in elke moskee (en andere kerk-achtigen?)
- Ondernemers kunnen ook buurtblikker worden

Zorgpunten:
- Er zijn mensen die absoluut niet openbaar gekend wil worden als we een lijst met mailadres

en telefoonnummer van alle Buurtblikvangers maken.
- Nieuwe netwerken maken, kost veel tijd
- Zorg van Stefanie is: Op de flyer van Buurt blikvangers staat ergens schoon & veilig. Dat

schept een verwachting dat ze ook iets aan de veiligheid zou moeten doen (wat haar beetje
afschrok). We bedoelen: veilig komt voort uit schoon, maar zij interpreteerde dat anders. Zo
zie je maar weer dat we nog helderder moet communiceren. Met betrekking tot de
buurtblikvangers-conceptflyer werd overeengekomen verwijzingen naar veiligheid te
schrappen. Belangrijk is vooral nieuwsgierig en gemotiveerd zijn.

6. Werkorganisatie tegen het licht houden:
● Wat is onze werkstructuur nu? en voor de toekomst?
● Werkgroepjes tegen het licht houden

Dit agendapunt schuiven wij door naar de volgende bijeenkomst in februari.

7. Template VO flyer voorstel (ook voorstel kosten) (Anne/Pieter)
● Flyer Blikvangers (Larissa)
● Voorstel fotosessies (gecombineerd met bestaande prikacties?)

Dit agendapunt schuiven wij door naar de volgende bijeenkomst in februari.

8. Notulen vorige vergaderingen
● November
● December

Notulen goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist

9. Afsluiting/rondvraag (uiterlijk 20:15 uur)
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Nico: heeft een update, maar deelt op een andere manier.
Zinzi: er zijn nieuwe marktregels per 1-2-2022 in verband met het verminderen van plastic op Plein
40/45. Ondernemers hebben meer verantwoordelijkheid.
Jan: 1. Schouw op de Plein 40/45 markt – hij zal een verslag maken en rondsturen.
2. Sloterparkbad parkeerplaats. Eerste bijeenkomst gehad. Het lijkt of er goede afspraken gemaakt
kunnen worden met de nieuwe beheerder (Bas).
Jorine: Wanda heeft niet zo veel tijd op dit moment.
Anne: Toon van Vooruit - zoeken stageplekken. Casussen bedenken. Hij komt 2-2-2022 langs.  Als
mensen ideeën daarvoor hebben. Zorg en welzijn / Sociaal werk / Beleidsmakers.
Pieter: Is het een idee om stagiaires onze social media te laten doen?
Pieter: Veel signalen van bewoners over overlast van afval. In Nieuw-West wordt minder bediend dan
in andere stadsdelen. Pieter gaat vragen stellen en wij nemen dat mee in de brief aan Massom.

10. Datum volgende vergadering

24 februari 2022

Publieke deel van netwerkbijeenkomst:

De volgende mensen/prikkers waren in persoon of online aanwezig:

Stefanie: 3 jaar bezig in buurt. Contact opgenomen bij Natuurkamer.
Herman: Actief prikker in onder andere de Borrendammebuurt elke 2 weken.
André: Actief prikker en containeradoptant..
Martine: Schoonste straat in Bos en Lommer en Baarsjes. 125 actieve mensen die prikken. Flyers.
Roy, Larissa (harde kern VuilnisOproerders ;)
Yukiko: projecten in het kader van schoonste plein - beeldende kunstenaar
Marion: Kuil opruimers. Zaterdagochtend.
Peik: (Buurtwerk plaats): Heeft mede het Vuilnis Oproer opgestart. Wil graag een belangrijke rol in het
VO als duidelijk is hoe het VO zich gaat ontwikkelen.

Jan: iedereen welkom om mee te doen met VO. Graag je emailadres geven aan Anne en Angela. Dit
deel van de vergadering is een publiek deel voor mensen die geïnteresseerd zijn. Er zijn dingen die
opgezet moeten worden. Niet iedereen wil meedoen in beleid, maar wil wel actief zijn in Schoon en
ook daarvoor is er plaats in het VO.
Jan - prikken geeft veel voldoening. Soms kan vervuiling voorkomen worden en moet het aan de bron
opgelost worden. Dan nemen we contact op met bijvoorbeeld de zwembad.
Nico - Veel mensen steken energie in vuilnis. Hij hoopt erop dat meer mensen eigenaarschap van hun
straat krijgen.
Peter: Hoe kijk je aan tegen eigenaarschap? Raar dat ik als bewoner in NW het gevoel krijg dat de
gemeente niet hun werk goed doen.
Stefanie - niemand staat er stil bij hoe de straat uitziet. Zij noemt dit onbewuste vuilnisincontinentie.
Veel mensen die het of niet belangrijk vinden of het niet zien.
André - mensen doen dingen fout. Gesnipperd papier - gaat met de plastic zak in de papierbak.
Jan – Het vereenzaamde vrouw-verhaal van Larissa wordt verteld: zij wist niet dat vuilnis in  de
container moest. Nu maakt ze praatjes met buurtgenoten.
Herman - eigenaarschap. De gemeente werkt tegen. Hij loopt tegen dingen aan. Dat moet anders.
Hoe is de VO bezig - bv als er een container geleegd wordt, de zakken aan de zijde, wie is daarvoor
verantwoordelijk.
Peter - wat aan de orde is - parkeren, afval en grondstoffen hebben hun werk niet op orde.
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Jan: bedoeling is dat er een Buurtblikvanger in elke buurt komt. Dat geeft VO de mogelijkheid om die
mensen naar voren te schuiven als de gemeente input van de burger wenst. Peter vd Vliet - werkt dit
punt uit voor de Gemeente.
Pieter – Hij heeft gesprekken gehad met reiniging dat als er geleegd wordt, er ook schoongemaakt
moet worden. Proberen beleid aan te passen met gemeente.
Marion – Wil graag dat er in het Sportpark bij parkeerplekken vuilnisbakken geplaatst worden. Foto’s
sturen dan wordt het in de meeste gevallen snel opgepakt. Last van hangjongeren - gaat samen met
veel troep.
Larissa - van buurtconciërge verontrustende dingen gehoord. Bijvoorbeeld dat ze dingen expres laten
liggen in de hoop dat bewoners zelf dingen gaan regelen. Er zijn 2-3 wagentjes die ingezet kan
worden in Nieuw-West als er een melding is. Er is 1 wagen bestemd voor de ontwikkel buurten. Is er
überhaupt geld - is dat de grootste probleem van de gemeente?
Jorine – Er is niet één oplossing voor een probleem. Er zijn verschillende oplossingen. Het beleid in
Amsterdam is niet ingericht voor verschillende oplossingen. Vaak is niet bedacht hoe bewoners een
oplossing gaan  gebruiken. Als je met Buurtblikvangers heel contextgericht kijkt, kun je een probleem
voorkomen. Het is niet bedoeling dat VO met gemeente bezuinigd. Kijken per plek hoe kunnen we dat
makkelijk oplossen. Het VO is een aanjager voor politiek en ambtenaren. VO is van alle kanten bezig
- bewustwording, praktisch aanpakken en nieuwsgierig zijn. Dat iedereen het goed wil doen, maar het
systeem zit tegen.
Jan: VO heeft veel denkkracht en ideeën, omdat wij met z’n allen zijn. We willen niet de sluitpost zijn
voor de beleid van de gemeente. Mag niet zo zijn dat de prikkers de oplossing zijn van een probleem.
Martine: In Bos en Lommer hebben wij het eigenaarschap en we zijn niet de sluitpost; zeker niet in de
Rembrandtpark. Sommige straten zijn beter dan andere. Sommige straten hebben meer containers,
last van afvaltoerisme, zakken zijn te groot of niet gesloten.
Schoonste straat: Buren praten met elkaar en vragen aan elkaar: wij zijn bezig met schoonste straat,
wil je daar op letten?
Jan: Elke buurt heeft een andere probleem. De gemeente maakt te weinig gebruik van de inzet van
de burger. Vertelt het verhaal van afgebrande scooter en hoe de wethouder (Jacob) hier op reageert:
ook al denk jij dat de gemeente het verkeerd aanpakt…, het zou zomaar kunnen dat ze wel gelijk
hebben met die aanpak.
André: Er moet meer gekeken worden naar werkwijzen van reiniging en constructie van
papierbakken. De constructie blijkt verkeerd, waardoor karton vast komt te zitten.
SIA melding over verkeersobjecten worden wel meteen in orde gemaakt.
Werkwijze van straatreiniging (ploeg met blazers) is verkeerd als het verzamelde vuil pas 2 dagen
later wordt opgeruimd.
Jan: De containeradoptanten infrastructuur lijkt wel heel goed te werken. Het is echter belangrijk dat
wij dingen moeten blijven melden.
Nico: De stad is voortdurend in beweging. En daarom zal het beleid ook moeten meebewegen.
Super veel aanmeldingen veel gedaan - geeft vaak feedback, maar dan wordt er niets mee gedaan.
Pieter: Het ambtelijk apparaat moet flexibeler zijn. Bijvoorbeeld door beter in te spelen op het weer.
Jan: Er is een betere terugkoppeling van SIA–meldingen nodig, zodat gezien wordt dat de burger een
stem heeft.
De burger is de ogen, oren en neus van de buurt.
Koos: fijn bijeenkomst.

Jan: bedankt voor aanwezigheid.
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