
Nieuwsbrief april 2022

Containeradoptie Nieuw-West

“ Als adoptant draag je een 
boodschap uit”

Hij prikt al vele jaren afval in Slotervaart, is aangesloten bij het Vuilnisoproer Nieuw-West 
en is sinds 2020 containeradoptant. Voor zijn inspanningen om de buurt schoon te houden, 
kreeg hij vorig jaar de Amsterdamse heldenspeld. Maak kennis met Roy Carter!

Roy houdt niet alleen zijn eigen containerplek 
schoon. Ook die aan de overkant van de straat 
pakt hij vaak mee, net als de containerplekken bij 
Station Wildeman en bij Ru Paré. Of waar dan ook. 
“Ik heb standaard een prikker, handschoenen en 

vuilniszakken in de auto liggen. Als ergens afval 
staat, kijk ik altijd even wat er aan de hand is. 
Zeven van de tien keer is de container niet vol maar 
verstopt. Even doorprikken met je stok of duwen 
met je schoen en het is verholpen. En anders maak 

Roy bij zijn eigen containerplek op de Singerstraat 85

›
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Aantal containeradoptanten Nieuw-West

Er zijn steeds meer Amsterdammers die bijdragen aan een schone stad.  
Een jaar geleden waren er in heel Nieuw-West 354 containeradoptanten.  
In maart stond de teller al op 406 adoptanten!

maart april mei juni juli aug sep okt nov dec jan feb maart

2021 2022

354 384 406

ik een melding. Ik hoop dat meer 
adoptanten verder kijken dan hun 
eigen containerplek.”

Eigen stukje stoep 
“Waarom ik me zo inspan voor een 
schone buurt? Ik ben opgegroeid 
met het idee dat je je eigen 
trottoir schoonveegt. Zorgen dat je 
omgeving niet vervuilt. Een goed 
Nederlands gebruik vroeger. Je kan 
op de overheid wachten, maar dat 
wordt ‘m niet. Winkeliers zouden 
ook vaker verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor hun eigen 
stukje stoep. Dat zou al veel 
schelen. Je kunt niet in je eentje  
de hele wijk schoonvegen.” 

Altijd vriendelijk 
Bewoners aanspreken op hun 
gedrag gaat Roy vrij makkelijk af, 
vertelt hij. “De meeste mensen 
hier kennen me wel, dus dat 
scheelt. Ik blijf altijd vriendelijk, en 
zeg bijvoorbeeld: ‘Wist u dat dit 
geen plek is om grof afval neer te 
zetten?’ Soms weten mensen het 
gewoon niet. En als iemand niet wil 
meewerken zeg ik: ‘Oké, dan doe 
ik het toch zelf?’ Jongeren hebben 
daar wel ’s een handje van. Maar 
je moet altijd het goede voorbeeld 
blijven geven.”

De wereld veranderen
“Als adoptant draag je een 
boodschap uit: je bent zelf 
verantwoordelijk voor een schone 
en fijne buurt. Daar moet je wel 
een warm gevoel bij krijgen, anders 
werkt het niet. Ik probeer mensen 
ook aan het denken te zetten. Veel 
mensen hebben het over het milieu 
en duurzaamheid, maar het lukt ze 
niet om hun eigen straatje schoon 
te houden. De wereld veranderen 

kan elke dag door bepaald gedrag 
te vertonen. Een schone buurt 
begint echt bij jezelf.”

Op de hoek Robert Fruinlaan  en Johan Huizingalaan

Roy heeft een oproep aan alle 
mede-adoptanten: “Ken je 
containerplekken die nog niet 
geadopteerd zijn? Word pleeg-
adoptant, tot er een adoptant 
gevonden is! Kleine moeite, 
groot plezier.”

›
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“ Samen Slotervaart schoner  
en mooier maken”

Larissa Korporaal: “Mijn initiatief 
‘Samen voor een schoon, veilig en 
verbonden Slotervaart’ bestaat uit 
8 deelprojecten. Zoals met elkaar 
‘verbindingsbankjes’ ontwerpen, 
maken en plaatsen, meedoen aan 
een foto-expositie of troosteloze 
viaducten opfleuren. En met 
bewoners nadenken over wat we 
willen in onze buurt, wat er beter 
kan en het samen mooier maken  
en uitvoeren.”

Meewerken
Wilt u meewerken aan dit plan? 
U bent iedere eerste woensdag 
van de maand welkom van 19.00 
tot 21.00 uur in Ru Paré, Chris 
Lebeaustraat 4. Meer informatie: 
larissakorporaal@gmail.com  
of 06 1590 3279.

Ook een mooi idee voor  
de buurt?
Larissa’s plan is een van de 
36 winnende plannen van het 

buurtbudget Nieuw-West van 
2021. Heeft u ook een mooi idee 
voor de buurt? Deze zomer komt 
er weer een nieuwe ronde van het 
buurtbudget aan. Houd amsterdam.

nl/buurtbudgetNW in de gaten. 
Hier kunt u zich ook abonneren 
op de online nieuwsbrief over het 
buurtbudget Nieuw-West.

Vorig jaar won containeradoptant Larissa Korporaal buurtbudget voor haar plan om Slotervaart 
schoner, veiliger en socialer te maken. Dit jaar voert ze het plan uit, en u kunt daarbij helpen! 

Een van Larissa’s eerste acties vanuit het buurtbudget: een ‘opruimfeestje’ op het August 

Allebéplein tijdens Landelijke Opschoondag 19 maart

Doe mee aan het adoptieonderzoek
Doe ook mee
Alle adoptanten hebben een 
mail gekregen met daarin een 
link naar de vragenlijst. U kunt de 
online vragenlijst nog invullen tot 
maandag 9 mei. 

De adoptanten waarvan we geen 
e-mailadres hebben, kregen de 
vragenlijst per post. Vult u de 
vragenlijst per post in? Zorg dan  
dat ‘ie vóór maandag 2 mei bij  
ons binnen is.  

Resultaten
De resultaten van het onderzoek 
leest u in de Adoptienieuwsbrief 
van november. 

We horen als gemeente 
graag hoe u denkt over 
container adoptie. Hoe 
ervaart u uw taken als 
containeradoptant? Wat vindt 
u van de dienstverlening van 
de gemeente? Zijn er dingen 
die beter kunnen of die juist 
goed gaan? In het voorjaar 
van 2020 deden we voor het 
laatst een onderzoek onder 
alle adoptanten. Tijd voor een 
nieuw onderzoek dus! 
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BuurtBlikVangers – afgekort 
‘buurtblikkers’ – zijn bewoners die 
weten wat er speelt in de buurt 
als het om afvalproblemen en 
-ergernissen gaat. Die het leuk 
vinden om andere mensen te 
stimuleren om bijvoorbeeld mee 
te doen aan een prikgroep. En 
die oplossingen voor afval zien 

waar anderen misschien nog niet 
aan gedacht hebben. “Een soort 
adoptant-plus”, zegt Vuilnisoproer-
voorzitter Jan van der Borden. “De 
oren, neus en ogen van de buurt als 
het op afval aankomt.”  

Herkent u zich hierin? Of heeft u 
vragen? Bel of mail dan naar Anne 

Gentenaar van het Vuilnisoproer: 
vuilnisoproer@gmail.com   

of 06 1856 3008.

BuurtBlikVanger Events
Het Vuilnisoproer organiseert ook 
BuurtBlikVanger Events in Nieuw-
West. Er zijn sprekers van het 
Vuilnisoproer en van de gemeente. 
Daarna wordt in groepjes over 
problemen en oplossingen gepraat. 
U bent van harte welkom om mee 
te denken en de sfeer te proeven. 
De eerste bijeenkomst was op 20 
maart in Geuzenveld, Slotermeer. 

Vuilnisoproer Nieuw-West 
Het Vuilnisoproer Nieuw-West is 
een groep actieve bewoners die 
zich samen met buurtorganisaties 
en stadsdeelambtenaren 
inzetten voor een schone buurt. 
Bijvoorbeeld met prikacties, 
prikgroepen, containerfeestjes 
en kinderworkshops over afval en 
recycling. Maar ook door samen 
met de gemeente aan structurele 
oplossingen te werken. Denk aan 
het plastic zwerfafval op Plein 40-
45 en de afvalproblemen bij het 
Sloterstrand. 

Kijk voor meer informatie op 
vuilnisoproer.nl.

Vuilnisoproer Nieuw-West zoekt 
‘buurtblikkers’
Wilt u nóg meer doen voor een schone buurt dan u al doet? 
Het Vuilnisoproer zoekt ‘BuurtBlikVangers’ voor alle buurten in 
Nieuw-West. 

Voor deze buurten komen er nog BuurtBlikVanger Events aan: 

Buurt  Dag    Tijd   Plek 
Slotervaart donderdag 2 juni  19.00-21.00 uur  Ru Paré
Osdorp  donderdag 23 juni  19.00-21.00 uur  Stadsboerderij
Sloten  vrijdag 2 september 19-00-21.00 uur  Dorpshuis 

Een paar mensen van het Vuilnisoproer in actie bij het (op)Ruim Rondje Sloterplas.

Foto: Richard Mouw
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In de tuinkorven kunnen bewoners 
hun blad- en snoeiafval kwijt, zoals 
bladeren, bloemen en takken. Dit 
afval belandt nu nog vaak in de 
container voor restafval of bij het 
grof afval. 

Compost voor plantsoenen  
en parken 
Dat is zonde, want als we tuinafval 
apart inzamelen, kunnen we er 
compost van maken. Dat gebruiken 
we dan weer voor de Amsterdamse 
plantsoenen en parken. Zo wordt 
het tuinafval duurzaam verwerkt tot 
een nieuwe grondstof.

Proef in Zuidoost
Zuidoost is het eerste stadsdeel 
waar we twee jaar geleden een 
proef met tuinkorven startten. 

In de Wethouderbuurt in Gein, 
de S-buurt in Reigersbos en in 
Driemond plaatsten we in totaal 
tien tuinkorven. Omdat het een 
proef was, verwijderden we deze 
tuinkorven in het najaar weer. 
Inmiddels is de proef voorbij en 
hebben de tuinkorven een vaste 
plek gekregen. 

Iedere week legen
Lizet Hulsman uit Zuidoost 
is vanaf het eerste moment 
tuinkorfadoptant en juicht de 
plaatsing en het gebruik van de 
tuinkorven toe: “In het snoeiseizoen 
worden de tuinkorven iedere week 
geleegd. De tuinkorf zit aan het 
einde van iedere week ook echt vol. 
Er zit ook bijna nooit afval in dat er 
niet in mag. De korven zijn zelfs zo 

populair dat toen ze in november 
werden weggehaald er alsnog 
tuinafval op de plekken van de 
korven lag.”

Wat mag in de tuinkorf
In de tuinkorf mogen bladeren, 
bloemen, snoeiafval (resten van 
planten en struiken), bomen in 
stukken en takken. Knip de takken 
klein zodat ze in de tuinkorf passen.

Wat mag niet in de tuinkorf
In de tuinkorf mogen geen 
schuttingen, geïmpregneerd hout, 
pallets, plastic en tuinpotten.

Adopteer een tuinkorf 

We zijn voor veel plekken nog 
op zoek naar bewoners die de 
tuinkorven in de gaten willen 
houden. Heeft u een flyer 
gekregen dat bij u in de buurt een 
tuinkorf komt en wilt u naast uw 
geadopteerde container(s) ook één 
of meerdere tuinkorven adopteren? 
Stuur dan een mail naar tuinkorven@
amsterdam.nl. Meer informatie: 
amsterdam.nl/tuinkorven.

Proef met 100 tuinkorven voor heel Amsterdam

Nu de lente is begonnen, zijn veel mensen weer aan het 
tuinieren. Tussen april en juli dit jaar plaatsen we daarom ruim 
100 tuinkorven op proef, verdeeld over de stad. Dat doen we in 
buurten met veel tuinen. Per tuinkorf kijken we hoe deze wordt 
gebruikt en of die aan het einde van het snoeiseizoen kan blijven 
staan. Een week voordat we de tuinkorven plaatsen, krijgen 
bewoners hierover een brief en een flyer.

Gezin bij tuinkorf met compost
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Waardevolle materialen 
Het gebeurt nu nog te vaak 
dat waardevolle materialen in 
de container voor bouwafval 
verdwijnen. Zoals hout, ijzer, schoon 
puin en karton. Er wordt dan in 
een keer een lading gemengd 
bouwafval in de container gegooid. 
Dat is zonde, want de waardevolle 
materialen kunnen dan niet meer 
goed worden hergebruikt. 

Afvalpunten
Amsterdam heeft zes Afvalpunten. 
Op een Afvalpunt kunnen bewoners 
van Amsterdam alle soorten afval 
gratis inleveren, behalve restafval. 
Denk aan karton, matrassen, 
tuinafval, klein chemisch afval en 
spullen voor de kringloop. 

Campagne bouwafval op de Afvalpunten 

Sinds maart loopt op de Afvalpunten een campagne voor het 
beter scheiden van bouwafval. Alle bezoekers die bouwafval 
komen brengen, worden aangesproken. Zij krijgen daarbij een 
flyer waarop staat welke soorten bouwafval gescheiden in welke 
container horen. Ook staat bij alle containers voor bouwafval 
een groot bord waarop staat hoe bouwafval moet worden 
gescheiden.

Het bord dat bij de container voor 

bouwafval staat

“We gaan ons afval met schonere 
wagens ophalen. Al onze 178 
vuilniswagens rijden sinds 2021 
op biodiesel, maar deze twee 
elektrische wagens rijden helemaal 
uitstootvrij. Gezonder voor onze 
stad en de medewerkers”, zegt 
wethouder Jakob Wedemeijer 
(Reiniging).

“Hij rijdt als een zonnetje”
Chauffeur Karim Majeri gaat op 
deze elektrische vuilniswagen 
rijden. Hij vertelt: “Ik vind het 
bijzonder dat zo’n groot voertuig 
als deze vuilniswagen nu ook 
helemaal elektrisch rijdt. En, 
niet onbelangrijk, hij rijdt als een 
zonnetje.” De wagen kan een 

hele dienst rijden zonder op te 
laden. Ook zijn de elektrische 
vuilniswagens stiller dan de andere 
vuilniswagens.

Alleen maar elektrische 
voertuigen
Amsterdam wil in 2030 geen 
schadelijke uitstoot van verkeer 
meer hebben binnen de 

stadsgrenzen. Alle weggebruikers 
moeten dan uitstootvrij rijden.  
Dus ook de gemeente.

Elektrische machines
Voor het schoonmaken van de 
stad hebben we al elektrische 
bladblazers, veegmachines, 
veegvuilmachines en grasmaaiers.

Amsterdam zet twee elektrische 
vuilniswagens in
Gemeente Amsterdam neemt 
twee elektrische vuilniswagens 
in gebruik. In Noord en in 
Zuidoost. Deze wagens met 
kraan gaan de ondergrondse 
containers voor restafval legen. 
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Omdat we alle aanvragen voor 
ansichtkaarten in één keer naar 
de vormgever en naar de drukker 
wilden sturen, duurde het wat 
langer voordat de ansichtkaarten 
klaar waren. Als het goed is, heeft 
iedereen die ansichtkaarten heeft 
besteld deze nu gekregen. Is dat 
niet zo? Neem dan contact op met 
de gebiedsvertegenwoordiger van 
uw stadsdeel. 

Poster 
Nieuw is dat u ook een poster aan 
kunt vragen met daarop de dag 
en de tijd waarop grof afval buiten 
mag worden gezet. Bijvoorbeeld 
om in het portiek te hangen als 
u een gezamenlijke voordeur 
heeft. Of achter uw raam. U kunt 
de poster bestellen in A4- of A3-
formaat. Het is niet de bedoeling 
dat u de poster op een container 
plakt. Onze vuilnismannen moeten 
‘m er dan weer vanaf halen. 

Aanvragen
Heeft u nog geen ansichtkaarten 
of folders aangevraagd en wilt u 
dat wel graag? Of wilt u een of 
meerdere posters ontvangen? 
Stuur dan een mail naar de 
gebiedsvertegenwoordiger van uw 
stadsdeel (zie laatste pagina van 
deze nieuwsbrief). 

Upload foto  
tip: vul eerst het titelvlak 
voordat je de foto 
toevoegt.

amsterdam.nl/afval         amsterdam.nl/waste

Zo houden we de
Oosterparkbuurt schoon
Help to keep Oosterparkbuurt clean

Flyers, ansichtkaarten, posters
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat u folders en ansichtkaarten met daarop de afvalregels 
in uw buurt bij de gemeente aan kunt vragen. Deze kunt u dan zelf in de buurt verspreiden. Veel 
adoptanten maakten daar gebruik van. 

Voorbeeld van een folder 

amsterdam.nl/grofafval 

Zet grof afval buiten op 
woensdag na 21.00 uur
Of op donderdag vóór 07.00 uur

¡ Zet grof afval op de vaste plek voor grof afval.
¡ Zet bij grof afval alléén grote spullen uit uw woning. Zoals een stoel of koelkast.
¡ Doe vuilniszakken en kartonnen dozen in de juiste container.
¡ Houd u aan deze regels. Zo voorkomt u een boete van minimaal 100 euro.
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Voorbeeld van een poster 

Hieronder nog even in het kort 
wat u aan kunt vragen: 

1. Folder afvalregels
Een folder met de afvalregels voor 
het goed weggooien van restafval, 
karton en grof afval in uw buurt. In 
de folder staan de regels zowel in 
het Nederlands als in het Engels. 

2. Ansichtkaart 
Een ansichtkaart met op de ene 
kant de afvalregels voor het goed 

weggooien van restafval, karton 
en grof afval en op de andere 
kant ruimte voor een persoonlijke 
boodschap. Op de ansichtkaart 
staan de regels zowel in het 
Nederlands als in het Engels. 

3. Poster
Een poster in het Nederlands óf 
het Engels met daarop de dag en 
de tijd waarop grof afval buiten 
mag worden gezet.

€ 100,-
boete | fine

> Restafval / Residual waste
Gooi uw afval in de container. We  
kunnen de container alleen legen als de 
plaat rondom de container leeg is.
Put your waste in the container. We can 
only empty the container if the plate 
around the container is empty.

> Karton / Cardboard
Scheur, snij of stamp kartonnen  
dozen fijn. Doe de platte doos in  
de papiercontainer.
Please tear, cut or stomp cardboard 
boxes into smaller pieces. Put the flat 
box in the container marked ‘papier’.

> Grof afval / Bulky waste
Zet uw grof afval buiten op woensdag 
na 21.00 uur. Of op donderdag vóór 
07.00 uur. 
Place your bulky waste outside on 
Wednesday after 21.00. Or on Thursday 
before 07.00.

Meld een volle of kapotte container via amsterdam.nl/meldingen of bel 14 020.
Please report a full or broken container by calling 14 020.

Samen houden we Bos en Lommer schoon
Together we keep Bos en Lommer clean

Gooi uw afval op de juiste manier weg. Zo voorkomt u een boete van minimaal € 100,-
Please dispose of your waste correctly. This way, you avoid a fine of at least € 100.-

03109 Afval ansichtkaarten (Bos en Lommer) WT.indd   103109 Afval ansichtkaarten (Bos en Lommer) WT.indd   1 24-03-2022   09:5224-03-2022   09:52

Voorbeeld van een ansichtkaart 
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Met deze campagne willen we 
ervoor zorgen dat Amsterdammers 
de regels kennen, zich hieraan willen 
houden en zich verantwoordelijk 
voelen voor een schone buurt.  
De campagne loopt tot begin juli.

Aanpak bijplaatsingen
Aanpak bijplaatsingen is de aanpak 
van de gemeente om grof afval, 
restafval en karton naast de 
container tegen te gaan. Afval 
naast de container noemen we een 
bijplaatsing. Per stadsdeel bekijken 
we bij welke containers de meeste 
bijplaatsingen staan. 

De basis op orde
De aanpak is er ten eerste op 
gericht om bij de containers met 
de meeste bijplaatsingen de basis 
op orde te brengen. Dat wil zeggen 
dat we de containers en hun 

omgeving schoon en heel maken 
en dat we ervoor zorgen dat de 
afvalregels begrijpelijk zijn. 

Zeven dagen per week  
langs gaan 
Ten tweede gaat bij deze containers 
zeven dagen per week een speciaal 
team langs. We controleren hier of 
de containers vol, vies of kapot zijn 
en ruimen het afval op. Wanneer 
een container vol is of als er te 
veel, te groot of te zwaar afval ligt, 
maken we een melding voor een 
collega. Die komt dan langs met 
een grotere wagen om het afval  
op te halen. 

Boetes uitdelen
Ook zorgen we ervoor dat mensen 
die zich niet aan de afvalregels 
willen houden, een boete kunnen 
krijgen. 

Campagne op basis van 
gedragskennis 
Bij ongeveer 65 containerplekken 
in ieder stadsdeel voeren we 
daarnaast van februari tot en met 
juni een online en offline campagne. 

Op basis van gedragskennis 
zetten we verschillende 
communicatiemiddelen en acties in: 
•  We versturen flyers met hierin  

de afvalregels.
•  We hangen in samenwerking 

met buurthuizen en 
woningcorporaties posters op. 

•  We plaatsen informatieborden.
•  We maken straattekeningen bij 

containers.
•  We gaan met promotieteams  

de wijken in. 
•  We plaatsen advertenties op 

Facebook en Instagram. 

Meten is weten 
Door onze middelen en acties  
te meten, weten we steeds beter 
wat werkt en wat niet werkt.  
Zo kunnen we onze campagne 
blijven verbeteren en zien we 
steeds meer resultaat van onze 
inspanningen.

Een schone buurtactie samen 
met adoptanten
Aanvullend deden we in april  
in ieder stadsdeel samen met een 
aantal adoptanten een actie in  
de buurt. We gingen samen langs 
de deuren om stickers voor op  
de deurpost uit te delen. Om te 
laten zien dat we allemaal een 
schone buurt belangrijk vinden.  
Bedankt voor alle hulp! 

Vragen
Mocht u meer over deze actie willen 
weten, of heeft u andere vragen 
over de Aanpak bijplaatsingen, 
stuur dan een mail naar 
aanpakbijplaatsingen@ 
amsterdam.nl.

Afval naast de container tegen-
gaan met Aanpak bijplaatsingen
Amsterdam is een stad om trots op te zijn. En een stad die  
we graag netjes houden met en voor elkaar. Samen met u  
zet de gemeente zich hiervoor in. Het gaat alleen nog niet altijd 
goed. Naast sommige containers staat nog te vaak afval.  
Daarom startten we in februari vanuit Aanpak bijplaatsingen  
een campagne.

De campagne voor grof afval
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Uitje na de zomervakantie 
Na een periode van beperkingen vanwege het coronavirus, is het nu weer mogelijk 
om fysieke bijeenkomsten en activiteiten te organiseren. Vanuit Containeradoptie 
willen we dit ook weer gaan opstarten. Om elkaar na zo lange tijd weer eens 
te ontmoeten en ervaringen te delen, maar ook om u te bedanken voor uw 
waardevolle inzet afgelopen tijd. Want u en alle andere containeradoptanten 
hebben heel hard gewerkt om onze stad schoon te houden. 

Activiteit per stadsdeel
We zijn bezig om per stadsdeel 
een leuke activiteit te organiseren. 
Wat we precies gaan doen en 
wanneer, zijn we nog over aan 
het brainstormen. We willen 
in ieder geval zorgen voor een 

inhoudelijk programma met 
daarna een moment om bij te 
kletsen en verder kennis te maken. 
De portefeuillehouder van uw 
stadsdeel zal ook bij de bijeenkomst 
aanwezig zijn. 

Uitnodiging volgt
De activiteit vindt plaats na de 
zomervakantie. Een uitnodiging  
met daarin de datum, de plek en 
wat we gaan doen, krijgt u nog. 

We merken dat deze telefoon soms ook wordt gebeld. 

Daar is dit nummer niet voor bedoeld. Deze telefoon 
wordt dan ook niet opgenomen en voicemails worden 
niet afgeluisterd.

Wilt u toch liever bellen om een melding te maken?  
Bel dan naar het Meldpunt Afval en Grondstoffen  
via 020 252 1050 van maandag tot en met vrijdag 
tussen 08.30 en 17.00 uur.

WhatsApptelefoon niet bellen 

Als adoptant kunt u met voorrang een melding 
maken bij de gemeente. Bijvoorbeeld als uw 
container vol of kapot is. Of als grof afval op  
de verkeerde dag of plek buiten staat.  
Hiervoor kunt u een WhatsAppbericht sturen 
naar 06 5383 0705. 

Tijdens feestdagen halen we uw afval gewoon op zoals u gewend bent.  
Alleen op Koningsdag halen we geen afval op. 

De Afvalpunten zijn de volgende dagen gesloten: Koningsdag, Hemelvaartsdag,  
Eerste Pinksterdag en Tweede Pinksterdag.

Afvalinzameling tijdens  
de feestdagen

Is woensdag de vaste ophaaldag voor uw rolcontainer? Kijk in het schema  
hieronder wanneer u die dan buiten mag zetten. 

Datum feestdag   Grof afval Rolcontainers
Koningsdag, woensdag 27 april  Vervalt  Zaterdag 30 april   
  

9 Nieuwsbrief Containeradoptie gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw-West



Gemeente: Hoe lang bent u al 
containeradoptant?
Netty: Ik ben nu ongeveer een jaar 
adoptant van container REM16043. 
Deze staat in het Galileïplantsoen 
17, Amsterdam Oost.  

Gemeente: Waarom bent u 
containeradoptant geworden?
Netty: Ik ergerde me al langere 
tijd aan met name afval rondom 
de container. Telkens belde ik dan 
naar het nummer 14 020 en moest 
ik uitleggen om welke container het 
ging. Hier had ik geen zin meer in. 
Toen ik op een dag iemand wilde 
spreken, kreeg ik Joan aan de lijn. 
Zij heeft me toen het een ander 
uitgelegd, is langs geweest en 
wees me op het adopteren van een 
container. Dit heb ik toen gedaan.

Gemeente: Hoeveel 
adoptiemeldingen maakt u 
ongeveer per week?
Netty: Lastig om te zeggen. Soms 
gaat het een hele periode goed 
en dan gaat het weer eens mis. 
De laatste tijd gaat het gelukkig 
stukken beter rondom mijn 
container. 

Netty: Ik ben wel benieuwd, 
wat gebeurt er met mijn 
melding zodra die binnenkomt?
Gemeente: Alle binnenkomende 
meldingen worden op werkdagen 
tussen 08.00 en 12.00 uur 
gelezen en doorgestuurd naar de 
desbetreffende afdeling. Zoals 
de afdeling voor ondergrondse 
restafvalcontainers, de 
afdeling voor ondergrondse 
papiercontainers of de afdeling 
voor grof afval. In elk stadsdeel 
hebben wij nauw contact met de 
teamleiders van deze afdelingen. 

Netty: Fijn om te weten, 
maar soms moet ik vaker een 
melding maken voordat het 
afval opgehaald wordt. Ik krijg 
gelukkig wel altijd een reactie 
op mijn berichten, maar het 
afval blijft dan liggen. Hoe kan 
dat?
Gemeente: Elke melding delen 
we met de uitvoering. Dat zijn de 
wagens die op straat rijden om het 
afval op te halen. De uitvoering 
doet haar best om de locatie zo 
snel mogelijk te bezoeken en het 
afval op te halen. Helaas komt het 
nog weleens voor dat dit langer 
dan een dag duurt. Bijvoorbeeld 
doordat op die dag veel containers 

geleegd moeten worden of meer 
afval verkeerd buiten staat. Ook kan 
het voorkomen dat er zieken zijn 
onder het personeel, waardoor we 
hetzelfde werk met minder mensen 
moeten doen. Of een wagen 
kan uitvallen door technische 
problemen. We moeten alle routes 
dan verdelen over de wagens die 
we wel hebben.

Netty: En kijken jullie ook nog 
verder naar de melding?
Gemeente: Op locaties waar 
veel meldingen binnenkomen, 
gaan we onder andere in gesprek 
met het team dat de routes 
voor de wagens maakt, met de 

Een kijkje achter de schermen  
bij het Meldpunt 

Interview met Netty, containeradoptant Galileïplantsoen

›
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›

› teamleiders van de afdelingen en 
met de gebiedscoördinatoren. 
We kijken dan samen of een 
container misschien vaker geleegd 
moet worden of dat een andere 
oplossing mogelijk is. Dankzij de 
adoptiemeldingen weten wij wat er 
speelt op de verschillende locaties 
en kunnen we proberen om de 
problemen voor te zijn.

Gemeente: Hoe bevalt het u 
om adoptant te zijn?
Netty: Ik ben het natuurlijk liever 
niet, maar helaas is het nodig. Ik 
snap er werkelijk niets van dat 
sommige mensen alles lukraak op 
straat zetten. Mensen nemen de 
moeite niet om hun zak naar een 
andere container te brengen en 
zetten het er gewoon naast. Ook 
grof afval wordt op de plaat van 

de container geplaatst waardoor 
wanneer de container geleegd 
wordt alles verspreid over de 
stoep komt te liggen. Ik mis het 
verantwoordelijkheidsgevoel. 

Gemeente: Wat kan volgens u 
beter?
Netty: Duidelijker aangeven wat 
onder grof afval valt. Ik zie geregeld 
klein grof afval zoals een bezem 
op straat, ik snap dat men niet 
weet dat daar een afspraak voor 
gemaakt moet worden. Ook zou 
meer handhaving gewenst zijn. Ik 
zie vaak dozen met adresgegevens 
naast mijn container staan. Ook is 
een bovengrondse plasticcontainer 
verdwenen en niks ervoor 
teruggekomen. Ik zou graag een 
papiercontainer in de buurt willen. 

Gemeente: Zou u die dan 
adopteren?
Netty: Zeker weten. Ik vind 
sowieso dat de gemeente actiever 
adoptanten mag werven. Ik kwam 
er per toeval achter maar ik denk 
dat meer mensen het graag zouden 
willen doen en dat het enorm 
bijdraagt aan een schonere stad. 

Gemeente: Wat vindt u goed 
gaan?
Netty: Het gaat met mijn container 
gelukkig steeds beter. De 
communicatie vind ik prettig. Er 
wordt netjes gereageerd op mijn 
berichten. Het grootste voordeel 
van adoptant zijn vind ik dat ik 
het gevoel heb dat ik iets kan 
betekenen voor de stad en kan 
bijdragen aan een schonere straat. 

De kunstenaar maakte samen met 
bewoners en gebruikers street 
art-werk voor de opening van het 
nieuwe buurthuis De Havelaar in 

Oud-West. Op de muren van het 
grijze buurthuis staan onder andere 
afbeeldingen van vuilnismannen in 
oranje pakken. 

Harde werkers
Zijn vorige baan als vuilnisman 
liet hem inzien dat deze harde 
werkers, ondanks het nuttige 
werk en de opvallende pakken, zo 
goed als onzichtbaar zijn voor de 
stad. Daarom laat hij ze op allerlei 
grappig manieren en avonturen 
zien, vaak in interactie met de 
locatie. 

Kunst met vuilnismannen in de hoofdrol

Street-artist Jaune is een stencilkunstenaar en maakt street 
art speciaal voor de openbare ruimte. Hij staat bekend om zijn 
kunstwerken met vuilnismannen in de hoofdrol, geïnspireerd 
door zijn eerdere baan als vuilnisman. 
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Jaune met zijn kunstwerken

Meer zien?
Tot en met zaterdag 31 juli is Jaune 
onderdeel van de grote street art-
tentoonstelling Shapeshifters in 
Kunstlinie. Met onder andere ook 
werken van Basquiat en Bansky.  
Zie kunstlinie.nl.

›

Contact
Melding maken 
U kunt op 3 manieren een melding maken over 
(de omgeving van) uw container. Bijvoorbeeld als  
uw container vol of kapot is. Of als grof afval op  
de verkeerde dag of plek buiten staat. 

1. WhatsApp (dus niet bellen) 
Stuur een bericht naar 06 5383 0705. U geeft
de volgende informatie door: uw naam, locatie
container (straatnaam en huisnummer) en een
foto van de situatie, zodat we direct weten welke
materialen nodig zijn om alles op te ruimen.

2. Meldpunt Afval en Grondstoffen 
Bel 020 252 1050 van maandag tot en met vrijdag 
tussen 08.30 en 17.00 uur. 

3. Via de website 
Vul het formulier in op amsterdam.nl/meldingen. 
Let op: deze meldingen behandelen we niet met 
voorrang.

Overig contact
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u 
contact met mij opnemen via adopteereenafvalbak.
sdnw@amsterdam.nl of 06 3017 6230  
(maandag t/m woensdag 08.30 - 16.00 uur,  
donderdag 08.30 - 12.00 uur). 

Hartelijke groet,  
Simone Seeder -
gebiedsvertegenwoordiger 
containeradoptie stadsdeel 
Nieuw-West

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van gemeente Amsterdam, 
afdeling Afval en Grondstoffen. De volgende editie verschijnt 
in november 2022.
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