Vuilnis Oproer
21 december 2021
Aanwezig:
Notulen:
Voorzitter:

Jan, Koos, Pieter, Anne, Emel, Vita, Jorine, Larissa, Wanda, Angela, Peik, Peter,
Tobias. (Verontschuldigingen: Nico & Roy)
Angela
Pieter

Agenda:

1.
2.

Opening met kort rondje nieuwtjes, agenda vaststelling
Presentatie Buurtwerkplaats over kwartiermakerschap en projecten
• Presentaties van buurtwerkplaats
• Voorstel kwartiermakerschap
• Projecten: Plastic Fantastic, Cargo bikes (programmering fietsen?) Materialen hubs

3.
4.
5.
6.

7.
8.
1.

Revisie 10 actiepunten plan (Voorstel Anne & Pieter)
Bespreken concept plan Jorine
Secretariaat update geven: Hoe gaat met site, blikvangers of buurtblikkers
Mededeling: Bewoners aan tafel bij de gebiedstafels (wie doet mee?), oproep om na te
denken wie deze rol gaat oppakken, komen we komende vergadering in januari op
terug.
Notulen vorige vergadering
Afsluiting/rondvraag (max 21:00 uur)
Opening rondje/ Nieuwtjes

Geen aanvullingen op de agenda. Agenda staat vast.
Anne: Adoptanten & Prikkerskaart is op de website gezet. Anne en Angela zijn bezig met een
nieuwsbrief.
Jan: succesvolle wandeling met wethouder Jakob Wedemeijer en Erik Bobeldijk.
Larissa: geeft aan dat ze nu 2 dagen meer tijd heeft om te investeren in het Buurtbudget
sinds dat ze heeft besloten haar contract niet te verlengen met Samen Wonen Samen Leven.
Larissa heeft een oproep gedaan - ze zoekt mensen in Slotervaart die kunnen meedenken
aan - verbindingsbanken, pingpongtafels, snoeproutes en spuiten en verven op de grond om
de richting aan te geven naar de dichtstbijzijnde prullenbak of afvalcontainer.

2.

Presentatie Buurtwerkplaats over kwartiermakerschap en projecten

Tobias heeft de groep een presentatie gegeven over de projecten waaraan de
Buurtwerkplaats heeft gewerkt:
- Plastic Fantastic (in samenwerking met de Breitna academy)
- Cargo Bikes / Prikbakfiets
- Boot (in samenwerking met 2 meisjes van de Rietveld academy)
- Prikkers Delight
- Meubilair voor prik gereedschap bij de Honingraat
Het Vuilnis Oproer is erg blij en enthousiast over de verschillende projecten en uitvoeringen.
Men was het erover eens dat de communicatie tussen het Vuilnis Oproer en de
Buurtwerkplaats voor verbetering vatbaar is en iedereen zal hieraan werken. Tobias en Peik
zullen om en om de Vuilnis Oproer netwerkbijeenkomsten bijwonen zodat er altijd iemand
van de Buurtwerkplaats aanwezig is.
De Cargo Bikes zullen bij Ru Paré en de BWP staan. Ze zullen beschikbaar zijn voor
prikgroepen om te gebruiken. Ze zijn opvallend en zijn ontworpen met het idee om aandacht
te trekken naar Vuilnis Oproer. Recycle Valley wil Vuilnis Oproer ondersteunen door de Cargo
Bikes te gebruiken. Anne gaat kijken of we een reserveringskalender voor de Cargo Bikes op
de Vuilnis Oproer website kunnen zetten.
Het werd duidelijk dat er over het begrip Kwartiermakerschap meer nagedacht moest
worden. Vervolgens is er een gesprek over hoe het Kwartiermakerschap is ingevuld en wat
de verschillende visies op het kwartiermakerschap zijn. Een gedeelte van deze rol is in 2021
ingevuld, maar een groot gedeelte gaat nog volgen in 2022.
De Buurtwerkplaats zal zich binnen het Vuilnis Oproer met name focussen op de creatieve
kant en daarin een aantal zaken in de uitvoering brengen.
Er volgt hierna nog een gesprek over het karakter van het brede overleg, met daarin een
aantal componenten die lastig te verenigen zijn: financiën, organisatie structuur, creatieve
uitwerking, secretariaat en prikacties. Belangrijk dat zaken goed voorbereid worden zodat
we in het grote overleg alleen de hoofdpunten met elkaar hoeven te delen.
Actie: Tobias stuurt beelden (en tekst) van de projecten om gebruikt te worden op de Vuilnis
Oproer website en voor de prestatieverklaring.
Actie: Communicatie Werkgroep gaat nadenken over een reserveringssysteem voor de Cargo
Bikes. (pas als we weten wanneer fietsen klaar zijn)
Vita: geeft aan de bikes ook voor Recycle Valley projecten zou willen gebruiken, maar wil in
de groep gooien dat deze ook een commerciële partij is in opdracht van gemeente en of
iedereen daar okay mee is. Er wordt instemmend op gereageerd.

3.

Revisie 10 actiepunten plan (Voorstel Anne & Pieter)

Anne en Pieter zijn door de Tien-actiepunten Programma doorgelopen om te zien wat de
Vuilnis Oproer gedaan heeft en wat nog te doen staat van de oorspronkelijke document. Ze
hebben het aangepaste document aan het Vuilnis Oproer gepresenteerd. Anne heeft
actiepunten bijgewerkt om beter aan te sluiten bij de huidige stand van zaken. Ze heeft
tevens een spreadsheet gemaakt om te laten zien wat er nog te doen staat voor 2022 en om
vooruitgang te tonen bij elke netwerkbijeenkomst. Daarnaast kunnen we per punt 2 trekkers
binnen het Vuilnis Oproer aanwijzen die hier hoofdverantwoordelijk voor zijn. Zet je naam
erbij:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RvvMwOeIELp3dVeDGnCdOKIHcYS5eHEKw
BvLLRE3OJo/edit?usp=sharing
Actie: Iedereen is uitgenodigd om de bewerkte negen-actiepunten Programma door te
nemen.
Actie: Iedereen is uitgenodigd om haar/zijn naam achter een van de projecten te zetten.
Actie 1 - We zijn bezig 4 gebiedsbijeenkomsten te organiseren.
Actie 2 - We zoeken 1 à 2 blikvangers per gebied - buurtbewoners die actief zijn.
Actie 3 - We willen dat de gemeente anders omgaat met beleid.
Actie 4 - We willen een gedragsverandering - van wegwerpcultuur naar scheppende cultuur.
Actie 5 - De kunst van het vertellen. Nieuwe voorbeelden toegevoegd.
Actie 6 - We zoeken jonge ambassadeurs. Geen trekker voor deze actie. Recycle Valley kan
uitvoering zijn. We gaan op zoek naar connecties (Childpress, Kinderraad,
Kinderburgemeester) tegelijkertijd doen we het al voor een grote deel (filmpjes Anne & RV).
Actie 7 - Er zijn veel groepen bezig met afval prikken. We werken aan een flyer en willen
mensen verbinden. Suggestie om in contact te komen met reiniging over het niet verstoppen
van bestaande afvalcontainers. Opbrengst van prikactie groep. Cargo bikes. Netwerk event
(vorige jaar voor het eerst plaatsgevonden).
Actie 8 - Meer aandacht voor materialen hubs in 2022 - nieuwe plekken vinden voor
materialen hubs. Suggestie om een logo en uitleg te hebben bij elke materialen hub.
Actie 9 - Toegevoegde arbeidsplaatsen (buurt banen) - verder gaan met de gemeente en
reiniging hoe we bijvoorbeeld evenementen en calamiteiten kunnen aanpakken in de
komende periode.
Actie 10 - we denken over in wat voor vorm de Vuilnis Oproer verder gaat (toekomst).
4.

Bespreken concept plan Jorinne

Iedereen heeft de concept document van Jorine gelezen. Jorine heeft uitgelegd de
aanleiding van het schrijven van het document - de insteek om plekken met structureel
vuiloverlast op te lossen. Uit ervaring van de Vuilnis Oproer blijkt dat de gemeente beleid

niet altijd leidt tot oplossingen terwijl bewoners wel structurele oplossingen vinden
(bijvoorbeeld Plein 40-45 en Sloterplas strandje).
De Vuilnis Oproer kan een rol inspelen om een brug te bouwen tussen bewoner en
gemeenten. Buurtbewoners en de Vuilnis Oproer zijn de continuïteit terwijl er een snelle
roulatie van ambtenaren plaats vindt. De Vuilnis Oproer moet er voor zorgen dat de
bewoner als blikvanger steeds aan tafel zit met de gemeente en zo aan de bel kan trekken en
blinde vlekken in de uitvoering kan laten zien. Proces is belangrijk.
Emel: ‘’Ik vond de tekst te ambtelijk en te technisch geformuleerd. Ook is de rol van
VuilnisOproer beperkt tot gesprekspartner en klankbord. VuilnisOproer is meer dan dat.
En de ambities van de VuilnisOproer ook toevoegen aan de tekst.’’
Actie: Mensen zijn uitgenodigd om reacties per mail te sturen.
Actie: Jorine en Emel gaan samen werken aan Jorine’s concept document. Voor het volgende
overleg wordt de definitieve versie rondgestuurd.
5.
Secretariaat update geven
Besloten werd dit agendapunt uit te stellen tot de volgende vergadering (27/01/2022)

6.

Mededeling: Bewoners aan tafel bij de gebiedstafels (wie doet mee?), oproep om
na te denken wie deze rol gaat oppakken, komen we komende vergadering in januari op
terug.
Besloten werd dit agendapunt uit te stellen tot de volgende vergadering (27/01/2022)
7.
Notulen vorige vergadering
Wegens tijdgebrek zijn we niet aan dit agendapunt toe gekomen.
8.
●

●
●
●

Afsluiting/Rondvraag
Pieter - We willen dat de netwerkbijeenkomsten meer dynamisch worden. De
volgende keer gaan we de Tien Actiepunten programma door akkeren in een
uitvoerende manier. Als we te diep in de punten gaan is de netwerkbijeenkomst niet
laagdrempelig voor iedereen om in te stappen. Het is afgesproken om de week in
kleine kring voorbereidingsoverleg te hebben voor de volgende netwerkbijeenkomst.
Anne gaat Pieter & Wanda aan de Signal app groep toevoegen.
Vita zal vanaf de volgende vergadering rouleren met andere Recycle Valley collega’s
Volgende vergadering: 27 januari 2022 @ 19:00, twee weken daarvoor
voorbereidend overleg met Anne, Jan, Pieter, Angela, Peter en Koos

Fijne feestdagen aan iedereen gewenst!

