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2 juni 2022

Host: Jan van der Borden (Voorzitter VuilnisOproer)

Aanwezig:
Anne Gentenaar (Coördinator VuilnisOproer)
Roy Carter (VuilnisOproer, medewerker sw-sl en duizendpoot op locaties Ru Paré en Station
Wildeman)
Peter van der Vliet (Gemeente)
Robin Neven (Bewoner Slotervaart)
Herman Bouma (Bewoner Slotervaart)
Nico Schoen (VuilnisOproer, Bewoner & Activist)
Hettie Veldman (Bewoner, prikgroep voor een schoner, veiliger verbonden Slotervaart)
Anneke Jonker (Bewoner & Prikker Slotervaart)
Ellen Breukels (Bewoner Slotervaart & Prikker: Bluebanddorp schoonhouden)
Don Hameeteman (Gebiedsmakelaar Slotervaart Zuid)
Jacqueline Kostense (Gebiedsmakelaar Sloterpark/-plas, Rembrandtpark, Tuinen van West)
Lizl Moeskops (projectleider democratisering SDNW, buurtbudget)
Zinzi Stasse (Facilitator SHV)
Gabriel van Leeuwen (Medewerker Kwaliteit Schoon, Gemeente Amsterdam)
Simone Seeder (gebiedsvertegenwoordiger containeradoptie)
Justice (Radicaal Amsterdammer)
(Afwezig: Larissa i.v.m. ziek)

Jan opent de avond. Hij stelt het VuilnisOproer voor en licht e.e.a. toe aan de hand van doelstelling,
herkomst en naamgeving. Hij vertelt wat alle geïnteresseerden/ deelnemers van het VO bindt: vuil.
Met de woorden van Peter, namens de gemeente: Schoon, heel, veilig. Deze termen hangen nauw
samen. Als je buurt er goed bij staat, voel je je meteen veilig.
De gemeente werkt daar hard aan, en ook bewoners zetten zich ervoor in. Die mix van
belanghebbenden vinden we hier vanavond ook terug.

Er zijn prikgroepen en initiatieven op allerlei gebieden, met gemeenschappelijk doel: schoon, heel,
veilig.
Nieuw-West is qua bewonersaantal (170.000) en grootte de tiende gemeente van Nederland, komt
overeen met Amersfoort bijvoorbeeld. Stadsdeelbestuur, gemeentelijk bestuur, nieuwe wethouders.
We willen in contact komen met de mensen bij de gemeente die dicht bij ons staan.
We willen meer ogen, oren en neuzen in de buurt hebben. Op tijd merken als er iets misgaat
(bijplaatsingen bijv.), vandaar dat we het op prijs zouden stellen als er per buurt buurtblikvangers
worden aangesteld. Zodat zij met ons in contact kunnen komen als er iets misgaat, en wij met hen, of
buurtblikvangers onderling om te zien wat er in verschillende buurten speelt op dit gebied. Het is de
bedoeling van deze avond om voor Slotervaart zulke personen aan te trekken. We zouden dus graag
aan het eind van de avond horen of er mensen ideeën hebben hierover.

We hebben dit eerder gedaan, in Slotermeer-Geuzenveld, en doen dit over drie weken in Osdorp, in
september in Nieuw-Sloten en de Aker. En dan hebben we bijna heel Nieuw-West te pakken.

Voor zover Jan stelt nu een voorstelrondje voor.

Roy
Al lang actief in de wijk. Containeradoptant en prikker. Maak heel wat uren, ondersteun veel goede
initiatieven. Woon al lang in deze wijk. Ik denk dat ik al een buurtblikvanger ben, al met al.



Peter vd Vliet
Samen met Zinzi heb ik als opdracht vanuit de gemeente om Nieuw-West schoon, heel, veilig te
maken. Op een nieuwe manier betrekken van bewoners om dat voor elkaar te krijgen is een van de
speerpunten.

Robin Neven
Tijdens de landelijke opschoondag kwam ik op de website van NLschoon. Gebied geadopteerd
(waaronder mijn eigen straat). Ik las over VO en wilde die twee dingen combineren en daarom werd ik
uitgenodigd voor vanavond.

Herman Bouma
Elke twee weken doe ik mee aan prikacties in mijn buurt, al zo’n 15 jaar. En ik werk als opbouwwerker
in Osdorp.

Nico
Al twintig jaar ben ik troeptrimmer (hardlopen en onderweg zwerfafval opruimen) en ik ben lid van VO.

Hettie Veldman
Bewoner Slotervaart, sinds twee jaar heb ik met Larissa een prikgroep. We hebben wat geld te
besteden om goede dingen te doen voor Slotervaart.

Anneke Jonker
Bewoner Slotervaart, ik help Ellen met papier prikken, neem kleinzoon mee en die vindt het geweldig.

Ellen Breukels
Bewoner Bluebanddorp, prik nu vier jaar en was containeradoptant (containers zijn nu weg). Voel me
actief in de wijk.

Don Hameeteman
Gebiedsmakelaar Slotervaart Zuid, bezig met afvalproblematiek. Veel is nieuw voor mij, dus ik wil
graag die brug slaan naar VO en bewoners.

Jacqueline Kostense
Gebiedsmakelaar Sloterpark/-plas, Rembrandtpark, Tuinen van West
Raakte met Anne aan het mailen nadat ik me had aangemeld voor de VO- nieuwsbrief en zij nodigde
me hiervoor uit.

Lizl Moeskops
Projectleider democratisering Stadsdeel Nieuw-West, buurtbudget.
Ik ondersteun onder andere plannen van Larissa om de buurt een stukje veiliger te maken. Wilde al
heel lang een keer een vergadering bijwonen. Sta open voor vragen over buurtbudgetten en heb
flyers meegenomen. Er kunnen nl weer plannen ingediend worden.

Zinzi Stassen
Facilitator Schoon, Heel, Veilig. Ik koppel afval initiatieven van bewoners aan mensen binnen de
gemeente, de juiste poppetjes, de kennis op de juiste plek etc.

Gabriel van Leeuwen
Medewerker Kwaliteit Schoon, Gemeente Amsterdam en bewoner Slotervaart.
Ik loop al sinds 2004 rond met een prikker en ben een van de eerste adoptanten. Mooi om te zien dat
het netwerk zich blijft uitbreiden en dat er mooie initiatieven zijn.



Simone Seeder
Gebiedsvertegenwoordiger containeradoptie (Noord en Nieuw-West).

Justice (Radicaal Amsterdammer)
Buurtbewoner Geuzenveld. Ik hou van economische resultaten maken, maar ook van
maatschappelijke winst. Daarom probeer ik een inspiratie te zijn voor medemens, milieu en
maatschappij. Vuilnis prikken en een schone straat vind ik daarbij heel belangrijk.

Anne Gentenaar
Coördinator VO. Al zeven jaar prikker. Begonnen als bewoner die gefaciliteerd moest worden en nu
vind ik het leuk om anderen te faciliteren en de brug te slaan tussen bewoner en beleidsmakers.

Jan van der Borden (Voorzitter VuilnisOproer)
Ik verzamelde doppen op mijn vorige werk en heb een buurtbudget gewonnen samen met Nico (plein
40-45), ik prik veel en sta hier nu als voorzitter omdat prikken me een enorme voldoening geeft. Je
hoofd wordt leeg en het geeft een goed gevoel. Ik wilde meer de oplossingsgerichte kant op, waar
komt dat vuil vandaan?

Helft van de aanwezigen zijn bewoners, andere helft werkt bij de gemeente. Dat vind ik geweldig, dat
jullie op je vrije avond hierheen komen om te horen wat er bij burgers speelt. We kunnen een grote
slag slaan.

Roy wil graag toevoegen dat Gabriel, Simone en Peter al heel veel hebben gedaan, al lang voordat
het progressief werd. Applaus voor hen.

Introductie wordt afgesloten.

Hettie komt aan het woord met een verhaal uit de praktijk.
We hebben een buurtbudget gewonnen, een behoorlijk bedrag. We hebben met de prikgroep een
paar keer geborreld en overlegd over wat voor ideeën er liggen en wat we kunnen doen. Dat hebben
we ingediend en nu hebben we een budget.

Winkeliers van het August Allebeplein hebben containers gekregen zodat bewoners daar ook troep in
kwijt kunnen, we zijn bezig met foto’s van de winkeliers met een leuke uitspraak erbij, twee viaducten
willen we beschilderen en opruimen voor een positiever beeld. Bezig met scholenparticipatie.
We zijn bezig met een groep van acht mensen o.l.v. een fotograaf om foto’s van de buurt te maken
(workshop), daar volgt een expo uit. We zoeken plekken voor verbindingsbankjes.
Er is nog het idee om prullenbakken te versieren. Aanstaande zondag hebben we weer een August
Allebepleinfeest, om de buurt te betrekken, van 13-16.

Jan vertelt dat hij adoptant van twee plekken is sinds 2021, zo kent hij Simone. Geen last van
bijplaatsingen. Toch wil hij het er over hebben. ‘In onze buurt wordt vrij goed op elkaar gelet. Dat kan
per buurt verschillen. Er is in mijn wijk duidelijke sturing. Eerste drie maanden als adoptant was ik niet
leuk voor de gemeente, ik wist ze wekelijks wel een paar keer te vinden. Heeft wellicht wel geholpen
denk ik. Ook voor de buurtbewoners is het niet leuk om aangesproken te worden op bijv. een
bijplaatsing, maar ik nodig ze dan uit tot een gesprek of bied hulp aan. Er zitten rotte appels tussen,
maar er is ook onwetendheid. Daarom is in gesprek gaan met elkaar zo belangrijk.’

Simone kan vanuit de gemeente nog meer vertellen over wat het inhoudt om containeradoptant te
zijn. Simone: ‘een containeradoptant is een bewoner die sowieso heel erg betrokken is bij zijn of haar
buurt, die graag wil dat het netjes is en blijft en niet te verlegen is om erover in gesprek te gaan met
andere bewoners. De oren, ogen en neus van de gemeente. Als zij signaleren dat een container stuk
is, of bijplaatsingen of grofvuil dan melden zij dat middels een whatsapp/ foto. Dat komt binnen bij het
meldpunt en dat wordt direct doorgezet naar de juiste afdeling, die dan het probleem z.s.m. probeert
op te lossen.



De containeradoptant krijgt materialen van de gemeente als daar behoefte aan is (bezem, prikker,
vuilniszakken etc.), en een containersleutel. Hiermee kun je bepaalde verstoppingen – vooral bij
papier – zelf verhelpen.

Jan voegt toe dat het telefoonnummer bellen niet goed werkt. Een whatsapp sturen werkt wel. Altijd
antwoord, sowieso binnen 24 uur en je krijgt een melding als het is opgelost. Hij vraagt Simone
hoeveel containers er eigenlijk zijn in Nieuw-West?
Gabriel vermoedt een stuk of duizend. Simone meldt dat er in heel Nieuw-West zo’n 390
containeradoptanten zijn. Stadsdeel West heeft de meeste adoptanten, Oost heeft ook een flink
aantal, en dan komt Nieuw-West.

Jan vertelt dat hij met Peter een rondje heeft gelopen met onder andere Gohdar Massom, de nieuwe
directeur Afval en Grondstoffen van de gemeente Amsterdam. Hij vertelde dat Zuid het meest
vervuilde stadsdeel van Amsterdam is.

Simone vertelt verder dat er een agressietraining voor adoptanten is geweest, en dat er plannen zijn
voor een uitje in september.

Peter voegt nog toe dat je als adoptant ook een sociale rol vervult.
Een van de aanwezige containeradoptanten meldt dat er bij zijn container heel vaak bijplaatsingen
zijn, waar bijna niet tegenop te melden en te praten valt. Er wordt ook niet altijd (snel) gereageerd op
meldingen.
Hij vindt het soms ook wel heel vermoeiend dat het elke dag raak is. Hij kan sommigen ook niet
anders dan groot gelijk geven, op het gebied van grofvuil op de verkeerde plek plaatsen bijvoorbeeld.

Zinzi denkt dat de BVV een mooie rol kunnen spelen in het identificeren van die hotspotlocaties. ‘Een
mooi voorbeeld was de Jan Tooroplocatie. Er is toen contact geweest met de dames van
communicatie van Afval en Grondstoffen binnen de gemeente. Anne en ik hebben meegedaan aan
hun analyse (CASImethode) waarbij je een aantal persona’s als doelgroep identificeert en dan bekijkt
welke interventies daarbij werken. Heel inspirerend wat daar uitkwam.
Het is interessant om een lijst van die hotspotlocaties te maken en dan per locatie te kijken wat daar
nou aan de hand is, zodat er structurele oplossingen kunnen komen. Melden is altijd goed, maar
soms moet je een stap verderzetten. Wat een BBV ook doet, is inschatten aan wat voor
communicatie(middelen) de bewoners behoefte hebben. Hij kan inschatten of er bijv. veel
laaggeletterden, studenten of ondernemers zijn, dat zijn verschillende doelgroepen die je verschillend
moet benaderen.’

Jan licht toe dat er twee soorten meldingen zijn, die van de containeradoptanten via de app en de
sia-melding. Hij raadt aan die sia-meldingen altijd te blijven doen, want daar doet de gemeente echt
iets mee. Soms is het echter maatwerk, terwijl de gemeente ernaar neigt om alles op dezelfde manier
aan te pakken/ op te lossen. Dat gaat vaak goed, maar er zijn uitwassen. Voor dat soort momenten
komt de BBV van pas. Die ziet waar het misgaat. Idealiter zou een melding van een BBV voldoende
moeten zijn voor de gemeente om het probleem direct op te komen lossen, i.p.v. eerst te komen
kijken en dan een besluit te nemen.

Simone geeft aan dat je als containeradoptant buurtgerichte flyers/ posters kunt aanvragen voor je
straat. Of ansichtkaarten waar je een persoonlijke tekst op kunt schrijven.

Jan vertelt dat hij vandaag een nieuwsbrief ontving met vijf hotspots in Amsterdam, waarvan er 1 in
Geuzenveld-Slotermeer is, en in Osdorp/ De Aker zit een berucht punt. Hij wil kijken of er vanuit zijn
buurtbudget iets te regelen valt voor die hotspot in Geuzenveld/Slotermeer, terwijl het een kilometer
verderop is.

Nico heeft een voorstel voor Simone. Hij zou het heel interessant vinden om een kijkje te nemen bij
de scheiding van plastic, want dat is een nieuw procedé. We zijn ervan op de hoogte dat
voorscheiding niet meer hoeft, maar zijn wel nieuwsgierig hoe dat nu gaat.



Jan heeft een keer een uitje naar de vuilverbranding gemaakt, en kan dat ten zeerste aanraden. Hij
nodigt tevens iedereen uit voor het slotevent van VO op zaterdag 9 juli in de Natuurkamer. Van 16-17
prikken, en vanaf 17.00 borrel en hapjes.
Nog een opmerking van Nico: We hebben het hier veel over bijplaatsingen, maar nog een bron van
irritatie is dat er op straat zoveel zwerfafval is. Oorzaak daarvan is vaak dat mensen hun autodeur
openen en hun rommel naar buiten werken. Dat gedrag moet veranderd worden.

Een bewoonster heeft een vraag voor iemand van de gemeente. Ze is net terug van een vakantie in
Denemarken en het viel haar op dat het daar zo schoon is. Eenmaal terug in Nederland viel het vuil in
Amsterdam haar daardoor extra op. Daarom vraagt zij zich af of de gemeente wel onderzoekt hoe
andere steden dat doen?

Jan weet te vertellen dat Denemarken - samen met Australië en Ierland - een land is dat van oudsher
nergens vuilnisbakken heeft geplaatst. Die landen voeden hun jeugd zo goed op dat men niet beter
weet dan dat je je rommel altijd opruimt of mee naar huis neemt.

Peter vult aan dat stadswerken wel naar andere steden kijkt. Er zijn verschillende systemen. In Parijs
heeft iemand bijvoorbeeld echt zijn eigen locatie om schoon te houden en is daar verantwoordelijk
voor, terwijl Amsterdam ploegen naar verschillende locaties stuurt. Er is in Amsterdam wel een groep
die daar onderzoek naar doet, hoe dat duurzaam kan, en hij  kwam erachter dat die rapporten
openbaar/ toegankelijk zijn. Die link zullen we delen op de VO-website. Er wordt veel geld uitgegeven
aan onderzoeken, er is kennis beschikbaar, maar die komt niet op straat te liggen. Het is binnen de
gemeente nog niet op orde. Daar hebben we de bewoners ook weer bij nodig.

Roy wil graag delen dat hij een stuk of twintig kraaien tekeer zag gaan met vuilniszakken, en hij
vraagt zich hoe het zover heeft kunnen komen dat die kraaien gewoon uit gewoonte die bijgeplaatste
vuilniszakken opentrekken.
Daarbij werd hij onlangs door twee jongens tijdens het prikken gevraagd of hij een taakstraf heeft.
Toen hij daarop antwoordde dat hij een schone straat wilde en dat je je omgeving niet moet vervuilen,
en of ze ook wilden prikken, antwoordden zij dat ze dat minderwaardig werk vonden. Dat heeft met
culturele verschillen te maken. Bijvoorbeeld omdat (voor)ouders schoonmaker zijn geweest. Daardoor
hebben ze die associatie bij vuilprikken met ondergewaardeerd werk.

Zinzi vertelt dat bij de moskee achter plein 40-45 ze dat juist andersom hebben ‘geframed’. De imam
heeft gezegd dat het bij de islam past om je buurt schoon te houden, en dat er prikacties gehouden
moeten worden. Onder andere voor ouderen, die meer willen of moeten bewegen. Vanuit een sportief
oogpunt, dat werkt goed. Daardoor wordt er een positieve associatie gecreëerd.
Dit soort acties moeten uitvergroot worden, want goed voorbeeld doet goed volgen.

Een van de buurtbewoners vertelt dat er in haar wijk een mooi buurtbudgetplan (om statiegeld op
zwerfvuil te krijgen) van een bewoonster uitgekozen is. In de vorm van een beloning (kopje koffie bij
een winkelier bijv.). Andere bewoners uit die wijk denken dat zoiets niet gaat werken, vanwege
schaamte. Mensen willen niet vuil prikkend door de winkelstraten gezien worden. Daar moet dus een
oplossing voor gevonden worden. Bijvoorbeeld in groepen dat soort prikacties doen, dan is het in
ieder geval wel meteen duidelijk dat je geen taakstraf uitvoert. Dan sta je niet alleen.

Een van de bewoners komt met het idee om het netwerk van buurtblikvangers te vergroten door
onder andere het buurtbudget te gebruiken om deze mensen te stimuleren en meer middelen te
geven om de containers van tuintjes te voorzien, of interventie-instrumenten. Blikvangers krijgen een
eigen menu van dingen die nodig zijn in hun buurt.

Jan geeft aan dat het buurtbudget zeker ter sprake zal komen tijdens de volgende vergadering van
het VO.



Een van de bewoners vraagt tijdens de rondvraag of containertuintjes nu echt werken tegen
bijplaatsingen.

Daarop antwoordt Zinzi dat er ongeveer 70-84% minder bijplaatsingen zijn bij containers met tuintjes.
Er is een onderzoek gedaan, maar er is nog geen volledige evaluatie van de containertuintjes
gedaan. Naast minder bijplaatsingen, zijn er ook nog andere waarden die meespelen. Zoals
bijvoorbeeld het medebeheer van de tuintjes door buurtbewoners, ze leren elkaar daardoor beter
kennen dus het helpt bij sociale cohesie, het wordt groener in de buurt, wateropvang/ klimaat. Die
waarden moeten ook kenbaar gemaakt worden in de evaluatie ervan. Ze wil dan ook iedereen
stimuleren om ze te blijven aanvragen in het buurtbudget. Je hebt de plantentuintjes, maar ook
sedumtuintjes (zoals je dat weleens op daken ziet). Die zijn minder zwaar.

Jan vult aan dat er over het gewicht van de containertuintjes veel te vertellen valt. Hij heeft zich daar
veel mee bezig gehouden, tot aan wethouder Jakob Wedemeijer aan toe heeft hij zich daarop actief
ingezet. Maar zo’n bak is duur en er hangen veel kosten aan. Er zijn echter ook veel opbrengsten en
dat ziet de gemeente niet direct. De winst - uitgestreken over meerdere jaren - zit ‘m erin dat er
minder bijplaatsingen zijn en dat er dus ook minder opgeruimd hoeft te worden. Dit kost nl tijd en dat
kost geld.
Optelling alle andere kosten (verbinding, cohesie, dat de buurt er leuker uitziet), dat heeft ook waarde.
Om deze in geld uit te drukken wordt gebruik gemaakt van de maex-index. Lees:
https://maex.nl/#/initiative/d0fe60fa-5f42-41c6-8105-0814cb26dfff

Amsterdam adapteert het maex systeem. Deze laat zien dat een containertuin 30.000 euro oplevert.
Dan is die 2000 euro die het kost opeens niet meer zo duur, want het levert toch geld op? Maar dan
hanteert de gemeente opeens niet meer de maexsindex. Daar is nog een slag te maken.

Peter voegt eraan toe dat die vraag over containertuinen zichtbaar maakt wat rondom afval een van
de uitdagingen van de gemeente Amsterdam is. Die afweging over het al dan niet invoeren van de
tuinen, is vooral die van de dienst Afval en Grondstoffen, die inzamelen. Zij hebben vooral een
efficiency-overweging van de opbrengst van het inzamelen ten opzichte van de kosten. Die index is
de nieuwe waarde die gegenereerd wordt, om die inzichtelijk en financieel te maken.

Dat staat alleen nog in de kinderschoenen. Right to challenge in de gemeente. Afdeling economische
zaken zit je daar met glazige ogen aan te kijken als je over de maex-index begint. Daarom hebben we
bewoners en het VO nodig om daar de druk erop te zetten.
Er zijn ook buurten die het bedrag voor zo’n containertuin zelf bij elkaar brengen, via crowdfunding
bijvoorbeeld.

Er wordt veel geld aan ‘schoon’ besteed binnen de buurtbudgetten, dus Jan roept iedereen op om
aanvragen te blijven doen.

Justice vraagt zich af of er niet meer boa’s in Nieuw-West aangesteld kunnen worden met de
bevoegdheid tot bekeuren van mensen die vervuilen. Hij vraagt wel vaker budgetten aan of dient
initiatieven in bij bijv. Eigenwijks, maar hij voelt zich niet serieus genomen.

Jan voegt toe dat er wel meer boa’s worden aangesteld binnen Amsterdam, maar niet in Nieuw-West.
Dat stadsdeel heeft er blijkbaar maar twee.

Handhavingsprioriteiten worden afgewogen met andere doelstellingen, en handhaving op afval heeft
geen prioriteit. Handhaving op personen en jeugdoverlast gaat voor. Als je daar invloed op wilt
hebben, moet je je richten op de politiek.

Justice vertelt nog dat in zijn wijk veel islamitische mensen wonen. Vanuit hun geloof mogen zij geen
voedselresten – zoals brood – verspillen of weggooien. Justice heeft daarom een broodcontainer
aangevraagd, zodat brood niet op straat belandt. Hij werd zo’n beetje uitgelachen, terwijl hij kan

https://maex.nl/#/initiative/d0fe60fa-5f42-41c6-8105-0814cb26dfff


aantonen dat de gemeente geld wordt bespaard met zo’n container omdat er dan minder ongedierte
overlast zal zijn.

Jan concludeert dat het vaak lastig blijkt te zijn om in te schatten bij wie je nu precies moet
aankloppen binnen de gemeente. Hij vraagt of Gabriel dit kan toelichten. Die meldt dat een aantal
broodcontainers in Nieuw-West een groot succes zijn. Ze zijn vaak gekoppeld aan een moskee. Het is
wel weer een aparte afvalstroom, en dat kost geld om te verwerken.

Een van de bewoners meldt dat er een e-mailadres is voor het aanvragen ervan:
broodkliko@amsterdam.nl

Don loopt als gebiedsmakelaar ook vaak tegen de grenzen/ capaciteiten van de gemeente aan. Hij
snapt de frustratie, en hij adviseert om gebruik te maken van de kracht van een netwerk.
Anne vraagt zich af of er in Slotervaart ook schouwen plaatsvinden, wat een nuttig moment is om te
vragen waar er behoefte aan is qua materialen. Sommige gebiedsmakelaars zijn daar heel actief in.
Volgens de bewoners vinden er niet vaak tot geen schouwen plaats.
Volgens Peter zou echter in iedere buurt een schouw de basis moeten zijn voor een
leefbaarheidsoverleg.

Justice heeft een leuke uitdaging voor de gebiedsmakelaar: ‘Het zou heel fijn zijn als jullie met je
netwerk en positie binnen de gemeente mij kunnen voorzien van statistieken op het gebied van
criminaliteit, ongedierteoverlast, straatafval.

Je kunt je buren inspireren met cijfers en elkaar aanspreken op gedrag, maar ik kom niet meer verder
bij de gemeente.’ Volgens Gabriel heeft hij die statistieken niet beschikbaar. Peter geeft aan dat die
gegevens er zeker wel zijn, maar dat die nog niet zijn ontsloten vanuit bewonersperspectieven.
Stadswerken, Afval en Grondstoffen hebben heel veel informatie maar dat is niet ingericht vanuit
buurtniveau. Het is wel een van de topprioriteiten om dat de komende jaren te realiseren, zodat je een
leefbaarheidsoverleg bijv. met feitelijke data kunt beginnen en daar ook een belevingskaart bij te
maken.

Hij wil ook nog terugkomen op de vraag of de gemeente Amsterdam onderzoek doet naar hoe andere
landen met afvalproblematiek omgaan, en deelt de zeer informatieve website
www.openresearchatamsterdam.nl waar veel onderzoeksresultaten op het gebied van schoon en
duurzaam worden gedeeld.
Zinzi meldt daarbij dat er kaarten per wijk bestaan waarop je kunt zien waar de hotspots liggen, wat
de snoeproutes zijn, maar ook waar je materiaal kunt vinden zoals bijv. prikkers.

Jan gaat over tot sluiting van de avond. Bij het vorige event is VO vergeten te vragen aan de
aanwezigen wie er interesse heeft in het worden van een buurtblikvanger. Dat vraagt hij bij deze en
dat levert vier personen op.

Justice heeft nog een verzoek: hij heeft een afvalenquête opgesteld en vraagt de aanwezigen om
deze – anoniem – te beantwoorden. De enquête zal door Anne worden gedeeld via mail.

Sluiting om 21.00


