
Notulen Vuilnis Oproer Nieuw-West
01-03-2022
Voorzitter: Jan
Aanwezig: Wanda, Peter, Jan, Anne, Nico, Vita, Larissa, Koos, Roy
Afmeldingen: Jorien, Zinzi, Emel, Pieter, Susi & Lizl
Notulen: Angela
Locatie: Ru Paré (ook ONLINE, maar hier werd geen gebruik van gemaakt)

Start Vergadering: 19:00

Agenda
Opening met kort rondje nieuwtjes en agenda vaststelling

1. Voorstel komende vergaderingen te combineren (of vervangen) door
BuurtBlikVanger Events op (donderdagavond) van 19:00-21:00 uur:

•    31 maart (Geuzenveld/Slotermeer; locatie Natureluur)
•    2 juni (Slotervaart; locatie Ru Paré)
•    23 juni (Osdorp; locatie Stadsboerderij)
•    1 Sept (Sloten; locatie: ?)

Er zullen ook een paar gewone vergaderingen zijn. Op 1 maart zal in Ru Paré zijn, ik stel voor om
te focussen op de voorbereidingen, aangezien het event van 31 maart openbaar is.
Ook stel ik voor dat de vergadering in april een ‘interne’ vergadering wordt op dinsdag 19 april
i.v.m. meivakantie.
En tot slot zaterdag 9 juli: Grote Vuilnis Oproer event!

2. a. Opzet subsidieaanvraag, plannen op basis van ons actiepunten plan en eerdere plannen.
Gelegenheid om input te geven. Wie wil er graag meeschrijven? Werkgroep?
b. Onderzoek en ideeën omtrent rechtsvorm voor VO (neigt nu naar vereniging)

3. Secretariaat update geven:
Overzicht van weken die we werken (40 weken per/jaar) en welke dag/locatie

4. Nieuws Gemeente? VO aan tafel bij bestuurders?
5. Flyers laten zien
6. Afsluiting /rondvraag (uiterlijk 21:00 uur)

___________________________

Kort rondje nieuwtjes

Larissa:
- Buurt Bewoners Bijeenkomst (samen voor een Schoon, Veilig en Verbonden Slotervaart)

elke 1e woensdag van de maand in Ru Paré.
- 19 maart - Landelijk Opschoondag - Pleinfeestje georganiseerd op het August

Allebéplein. Activiteiten voor volwassenen en kinderen. Aan elke winkelier wordt een
gekleurde kliko (120 litre) als cadeau aangeboden om een schone plein te bemoedigen.

Nico:
- AT5 maakt een film over Osdorp en heeft contact opgenomen met Nico - hij heeft

mensen/organisaties aangereikt, maar omdat deze reeds gefilmd zijn een paar jaar
geleden kunnen ze niet opnieuw deelnemen. Nico gaat improviseren met de mensen die
hij heeft aangereikt. Opnames 10 maart.
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https://meet.google.com/phq-oaiz-wrm


Roy:
- Openingsfeest Station Wildeman donderdag 4 maart om 16 uur met aanwezigheid van

burgemeester Halsema.

Anne/Angela:
- gesprek gehad 28/2 met Ivo Steunebrink (gebiedsmakelaar Sloterdijk Centrum en

Heining (IV)) over een bewoners prikgroep. Afgesproken om een prikkersochtend te
organiseren op 19 maart (Landelijke Opschoondag). Anne maakt flyers en regelt
afvalgrijpers. Budget uit derde project potje? Wanda stelt voor stickers te maken, voor op
de prikkers. Iedereen stemt toe.

Actie: Op aandachtspunt lijst: zoeken naar kwalitatief goedkoop afvalgrijpers.
Duurzaamheid is belangrijk. Hoeft niet goedkoop te zijn. Zou ook gebruikt kunnen zijn
voor de Cargobikes.

Peter:
- afgelopen week donderdag (24/2) was er een gesprek op Plein 40-45 tussen mensen

van Economische Zaken en mensen van de markt. Jan en Jorien waren ook aanwezig en
Vuilnis Oproer is zichtbaar gemaakt. Er was geen media aanwezig, omdat het op korte
termijn werd georganiseerd.

Roy:
- Voorstel om de markt op het Lambertus Zijlplein op de actiepunt lijst toe te voegen om

opgepakt te worden.

Vita:
- Met Jorien Buurtfeest Schoon Cupidohof aan het organiseren op 29 mei. Mede met

Samya budget.

Wanda:
- Naar aanleiding van een gesprek met een jongeman die een sigaret rookte en zijn

verbazing toen zij hem vertelde dat 70% van het plastic in de oceanen bestaat uit plastic
van sigarettenpeuken. Wanda wil reis asbakken uit delen en stelde Anne voor om een
film te maken van Wanda's verhaal.

1. BuurtBlikVanger Events

Het eerste BuurtBlikVanger evenement vindt plaats in Geuzenveld-Slotermeer. De locatie is De
Natuurkamer, Park de Natureluur. Deze evenement wordt gebruikt als try-out voor de volgende
drie evenementen.

Anne heeft een draaiboek gemaakt. Iedereen is uitgenodigd om de draaiboek bij te vullen.
https://docs.google.com/document/d/1r_Y1eu9LQ2_OBZ1kTwc2Ae52DjyMLdOLWxvmUfdcuKU/e
dit?usp=sharing

Actie: Draaiboek voor BuurtBlikVanger evenement aanvullen Wie: Iedereen

Het doel van de BuurtBlikVanger avonden is om mensen te enthousiasmeren om
BuurtBlikVanger te worden en oplossingen te vinden voor het afval problematiek in Nieuw-West.

Gewenste elementen van de BuurtBlikVanger evenementen:

- Vuilnis Oproer visie - gemeente omdenken met Vuilnis Oproer mee te denken;
- Belangrijk dat het evenement vertegenwoordigt de agenda van Vuilnis Oproer - een

verhaal dat bij elke evenement neergelegd moet worden;
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- Ideeën uit oproer en niet reactief op de gemeente;
- Een centrale boodschap - het is nieuw wat we aan het doen zijn met elkaar;
- Aanwezigheid van gemeente zeer gewenst zodat ze de ideeën van buurtbewoners

kunnen oppikken;
- Oplossingsgericht;
- Vraag aan buurtbewoners - wat willen jullie met jullie buurt?;
- Inspirerende mensen uitnodigen (bijvoorbeeld de “Zwerfinator”);
- Sociaal aspect belangrijk - persoonlijke verbinding door middel van o.a. actief

kennismakingsoefening.

Onderwerpen om over na te denken:
- Vrijwilliger verdienmodel (bijvoorbeeld container adoptant)

Actie: Agenda maken voor de evenementen Wie: Jan / Anne
Actie: Draaiboek bij te vullen Wie: Iedereen
Actie: Uitnodigingslijst - wie willen we uitnodigen? Wie: Iedereen

2.
a. Opzet Subsidieaanvragen

Voor de Maatschappelijk Initiatief subsidie is de aanvraag datum vervroegd naar 15 maart. Als
we input willen van iedereen en niet alleen van een klein clubje, dan hebben we niet genoeg tijd.
De volgende aanvraag datum is 1 september - daar werken we naar toe.

Koos, Anne en Zinzi gaan werken aan de subsidieaanvraag. Wanda wil ook meedoen vanaf
juli/augustus.

Er is altijd de mogelijkheid om andere kleine subsidies aan te vragen, bijvoorbeeld Budget
Nieuw-West. Koos, Peter en Zinzi hebben donderdag 3 maart een gesprek hierover.

b. Onderzoek en ideeën omtrent rechtsvorm voor Vuilnis Oproer

Als Vuilnis Oproer willen we een rechtsvorm hebben, zodat we in de naam van het VuilnisOproer
subsidie kunnen aanvragen. Koos heeft contact opgenomen met LSA om uit te puzzelen welke
rechtsvorm het beste is voor het VuilnisOproer en heeft ook een gesprek met een notaris. Hij wil
het goed uitzoeken, want het ziet er complexer uit dan het in eerste instantie leek.

Vraag aan de aanwezigen: Er zit een klein beetje geld onder loonkosten die we kunnen
gebruiken om de kosten te betalen. Gaan de leden hiermee akkoord?

De vergadering is akkoord bij handopsteking.

3. Secretariaat update geven:

Anne heeft een vacature opgezet voor een social media vrijwilliger. Vergadering heeft ingestemd
dat de vacature geplaatst kan worden op verschillende vrijwilliger vacature sites.

Er zijn nieuwe artikelen geplaatst op de Vuilnis Oproer website en een paar nieuwe plekken op
de Adoptanten, Materialen en Prikkers Kaart. De website is een goed “visitekaartje” om te laten
zien aan bijvoorbeeld mensen uit de gemeente.

Er is ook een Vuilnis Oproer Facebookpagina gemaakt omdat de Vuilnis Oproer Facebookgroep
niet aan onze wensen voldoet.
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De winnaars van de Brainstorm poll zijn:
Priknikken, Flashmob en de Schoonste Straat.

Peter merkt op dat het doel van de Vuilnis Oproer is om te teasen, uitdagen en het onzin van een
bepaalde situatie uit te lichten. Hij vond sommige brainstorm ideeën te braaf en ongevaarlijk voor
een oproer.

Anne is bezig flyers te maken.

4. Nieuws Gemeente? VO aan tafel bij bestuurders?

Peter heeft een overzicht gegeven van de doorbraak vergadering 14/2 en zal de verslag toesturen.
Op afvalgebied zijn we het verst in uitwerking.

De volgende bijeenkomst is 18 april met beleidsvoorbereiders van de diensten. Ze werken toe tot
een vergadering met directeuren. We willen weten hoe bewoners zijn betrokken.

5. Flyers laten zien

Alle flyers worden goedgekeurd. De vergadering heeft ingestemd met het drukken van flyers.

Er is ook besloten om Vuilnis Oproer visitekaartjes te drukken.

6. Afsluiting /rondvraag (uiterlijk 21:00 uur)

Anne had een ontmoeting met Recycle Valley, ze houden elkaar op de hoogte met verschillende
projecten o.a. Schone Rivieren. Aandacht voor de intentieverklaring van de gemeente Amsterdam
dat er in 2023 30% minder plastic zwerfafval is. Ze gaan deze maand met nulmeting starten

Peter: 2030 plastic free city, 2050 waste free city.

Roy: Constateert dat hoewel zwerfvuil nog steeds een probleem is, hij geen toename ziet van
prikkers.

Jan: Vuilnis Oproer denkt over fundamentele problemen in het systeem en wilde benadrukken dat
campagnes, zoals Schone Rivieren niet onze prioriteit hebben.

Larissa: Wijkambassadeurs in Den Haag zijn betaald (niet in Rotterdam zoals verteld).
Buurtbewoners bijeenkomst - haar project is veel werk. Iedere eerste woensdag v/d maand
bijeenkomst Ru Pare. Kan ideeën gebruiken - Vuilnis Oproer uitgenodigd om mee te denken (bv
kunstenaar….)

Peter: Heeft een kort verslag gegeven over Plein 40-45 en de situatie met de huidige regels (regelvrij
ruimtes) en de wetgeving.

Jan: De datum van het Rondje Sloterplas is verplaatst naar 26 maart van 13-15 uur (Natureluur).
Kort verslag van de stand van zaken Sloterparkbad - de nieuwe schoonmaak baas is goed bezig. De
slagbomen gaan binnenkort weer omlaag ‘s nachts waardoor er minder overlast zal zijn van
geparkeerde auto’s.
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Actiepunten

Actie: Draaiboek voor BuurtBlikVanger evenement bijvullen Wie: Iedereen
Actie: Agenda maken voor de BBV evenementen Wie: Jan / Anne
Actie: BBV Uitnodigingslijst - wie willen we uitnodigen? Wie: Iedereen
Actie: Op aandachtspunt lijst: zoeken naar kwalitatief goedkoop afvalgrijpers. Duurzaamheid is
belangrijk. Hoef niet goedkoop te zijn. Zou ook gebruikt kunnen zijn voor de Cargobikes.
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