Vuilnisoproer 19 april 2022
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Opening met kort rondje nieuwtjes en agenda vaststelling
Nico heeft het plein van De Kikker opgeruimd (scholengemeenschap in Osdorp). Het was er
een puinhoop, kennelijk veel bezoekers gehad in het weekend. Veel peuken. Terwijl hij bezig
was, kwam een halve klas uitgerust met prikkers helpen. Later kwamen zelfs ook nog peuters
bij de opvang helpen. Een man van Hart voor Osdorp wil de ouders betrekken (via kind en
ouder team), die vindt het een goed idee om de buurtteams te betrekken, Nico heeft er
binnenkort een gesprek over. Nico heeft nog een nieuwtje: er schijnt in het najaar een grote
schoonmaakactie op touw te worden gezet, waarbij alle Amsterdammers worden
opgeroepen. (in de agenda zetten, 17 september waarschijnlijk)
Koos heeft de Amsterdam krant meegenomen, met daarin een artikel over VuilnisOproer.
Goed dat het meer en meer onder de aandacht komt.
Zinzi geeft aan dat zij en Peter druk bezig zijn met de voorbereiding van cocreatiesessie met
de diensten, gemeenten en woningcorporaties en bewoners (ook wel doorbraaksessies van
het masterplan Nieuw-West genoemd) op de 21e april.
Peter: leefbaarheidsoverleg in de Couperusbuurt met actiepunt: groenschouw als prioriteit
van de buurtbewoners. Tweede punt: bootjesoverlast, DB heeft daar een besluit over
genomen. Derde punt is overlast in de winkelstrook daar; afval, shishalounge.
Het werkt om planmatig een agenda op te bouwen met buurtbewoners. Het is even duwen
en trekken maar lukt uiteindelijk wel. Focus en agenda opbouwen is belangrijk. Veel overlast
van de shishalounge, gemeente was er al tegen en hoe kan het nu opgepakt worden? Wordt
nu geanalyseerd om te kijken hoe de vergunning eventueel aangepast kan worden. Vanavond
vindt het eerste gesprek plaats.

Anne: Justice is inmiddels verhuisd maar nog steeds heel enthousiast over het graffiti
project. We hebben samen een nieuw ontwerp gemaakt tegen ratten voeren. Anne wil het
liefst met spuiten aansluiten bij de prikgroepen om ze zo te leren kennen en van hen te
horen wat hotspots zijn. (Prikken en spuiten). Zaterdag is ze naar Geuzenveld geweest, met
de graffiti aan de gang, maar ging niet goed want de verfspuit is stuk.
Zinzi stelt voor om het nieuwe ontwerp met de rat op de website te plaatsen.
Jan wil graag aandacht voor de tulpen die langs de Haarlemmerweg zijn geplaatst (van de
gemeente), ziet er toch fantastisch uit als je zo Amsterdam komt binnenrijden vanuit
Haarlem en denkt ook dat het tegen zwerfafval werkt.
Amsterdam Plastic Free City wil tot 2030 op 66 locaties in Amsterdam meten hoeveel afval er
in de stad is. Ze zijn in maart begonnen, maar hebben pas twee locaties gemeten, want ze
komen vrijwilligers tekort. Wellicht kan VO een oproep plaatsen? Anne wil de acties van
Recycle Valley daaraan koppelen. Zo worden krachten gebundeld en kunnen verschillende
organisaties elkaars data gebruiken. Zinzi stelt voor om een document door te sturen van
communicatie van Afval en Grondstoffen met interventies die zij doen en wat het effect
daarvan is.
Evaluatie BBV avond, volgende met voorstelrondje en vraag aan ’t einde ;)
De evaluatie van de BBV avond is al uitvoerig gedaan, alleen Nico was daar niet bij, dus hem
wordt nog naar zijn mening hierover gevraagd. Nico vond het prima verlopen. Hij geeft aan
dat buurtbewoonster Judith erg veel aandacht kreeg, wat logisch was vanwege het heftige
verhaal dat ze vertelde over haar buurt. Inhoudelijk was het een prima bijeenkomst, maar
Nico vond dat er te weinig nieuwe mensen waren. Uitdaging om mensen erbij te krijgen en
te betrekken. Compliment aan Anne voor de goede voorbereiding!
Anne geeft aan dat de flyers in het vervolg eerder gedrukt moeten worden en de online
aankondiging mag eerder. Wellicht is het slim om al een datum prikken voor de
eerstvolgende BBV avond in Geuzenveld/ Slotermeer?
Peter stelt voor om per gebied twee BBV avonden per jaar in te plannen. Jan bevestigt dat dit
zsm gedaan moet worden (eerstvolgende Geuzenveld/ Slotermeer in oktober).
• 2 juni (Slotervaart; locatie Ru Paré)
• 23 juni (Osdorp; locatie Stadsboerderij)
• 1 september (Sloten; locatie: Dorpshuis Sloten)
En tot slot zaterdag 9 juli: Grote Vuilnis Oproer event! Wie gaat dat trekken?
Jan vraagt of er al een idee is hoe, waar en wie dit event gaat trekken? Anne stelt voor om
van deze notulen een nieuwsbrief te maken en dit breed te communiceren.
Het zou een betaalde opdracht kunnen worden, er is budget voor het event.
Volgens Peter zou er overwogen kunnen worden om naar een bijeenkomst van
buurtorganisaties zoals Ru Pare toe te werken vanuit het masterplan Nieuw-West, zodat het
gecombineerd kan worden met schoon, heel en veilig.
Locatie wordt vastgesteld op de Natuurkamer, deze is beschikbaar volgens Koos, er is eten te
regelen en is aanlokkelijk met mooi weer.

Peter vraagt of de datum van 9 juli nog onderhandelbaar is. Als er maatschappelijke
organisaties bij aanschuiven, is een zaterdag niet handig. A.s. dinsdag wordt er overlegd, dan
een datum kunnen voorleggen zou fijn zijn.
Jan geeft aan dat de verbinding leggen tussen bewoners en ambtenaren lastig te plannen is
en blijft bij het voorstel van 9 juli.
Koos en Anne worden aangewezen als de trekkers van dit event. Zij gaan aan de slag met
programma samenstellen, mensen uitnodigen, locatie faciliteren en organiseren, cocreatie.
Vereniging opzetten, bestuurders (Koos, Jan & Anne) eventueel nog iemand?
Jan meldt dat VO een vereniging zal worden om meer power/ slagkracht en snelheid te
hebben in contact met de gemeente en andere organisaties. Het bestuur zou bestaan uit
Koos, Anne en hemzelf. Hij vraagt of er nog andere ideeën voor gegadigden zijn?
Het lijkt Zinzi zinvol om iemand aan te trekken die nu nog niets met VO te maken heeft, maar
wel een goed netwerk heeft binnen bepaalde gebieden. Niet voor het grote werk, maar die
wel kan meedenken op de juiste momenten. Bijvoorbeeld iemand uit een jongere generatie,
die een nieuwe energie meebrengt, een nieuw netwerk en het bestuurslid zijn als mooie
aanvulling ziet op zijn of haar cv. Ze stelt Fatim Zara Baba voor.
Jan vindt het een goed idee, en is heel erg voor verjonging, maar heeft geen goede ervaring
met Fatima Zara Baba.
Anne denkt aan Yassir, met wie VO al eerder een sollicitatiegesprek heeft gehad. Hij bleek het
echter te druk te hebben voor de rol op dat moment, maar wellicht heeft hij inmiddels
ruimte over?
Het oprichten van een vereniging heeft nog wel wat voeten in de aarde, zo moeten er
statuten worden opgesteld zodat ingewikkelde situaties worden voorkomen. Denk aan
opdrachten geven aan jezelf als bestuurslid, werken met twee petten op, de secretaris moet
eigenlijk het secretariaat controleren etc. De precieze constructie moet goed dichtgetimmerd
worden. Er kan ook geëxperimenteerd worden, zolang dat maar met weloverwogen
beslissingen gebeurt. Alles wordt voorgelegd aan een notaris.
Secretariaat update geven: Angela nieuwe baan, Anne meer uren nu even en zoekt
versterking, meer op projectbasis; stand website
Anne geeft aan dat er een nieuw persoon bij moet komen, want het wordt nu wel erg veel.
Ze noemt nog eens Yassir wellicht, die al eens gesolliciteerd heeft. Al doet hij al heel veel.
Het leek Koos alsof Yassir het er wel even bij kon doen, terwijl het wel echt een baan is. Hij
heeft wel veel energie, een goede instelling en heeft zeker kwaliteiten. Een tweede keer
praten zou goed zijn, onderzoeken wat hij kan/ wil.
Anne geeft aan dat wellicht meer op projectbasis kan werken, indelen op taken. Wellicht kan
hij de socials doen, of dingen op netwerkgebied. Aankondigingen op social media plaatsen
bijv.
Anne meldt dat ze afziet van het organiseren/ trekken van peukmeuk, want ze kan dat
weekend niet. Kan iemand dit oppakken?

Ze heeft Keri (Recycle Valley) gesproken over Koningsdag. Er zijn mensen ingehuurd om
tijdens die dag afval in goede banen te leiden (verschillende containers). Ze zoeken nog een
betaalde persoon en vrijwilligers om te helpen.
Jan geeft aan dat dit anders gecommuniceerd moet worden, bijv. via een e-mail/ nieuwsbrief
(op korte termijn).
Anne maakt verder melding van de doneerring (al in gebruik in Eindhoven): ring rondom een
vuilnisbak om statiegeld te genereren/ doneren middels lege flesjes, wellicht leuk als pilot
voor Amsterdam? Een bewoner moet dit aanvragen, voor een groter gebied. Larissa biedt
zich hiervoor aan, het past mooi binnen haar plan/ gebied. Anne zal haar de benodigde
informatie sturen.
Jan vraagt of het een idee is om het secretariaat in de agenda op de website op te laten
nemen, zodat mensen weten wanneer en hoe laat Anne als secretariaat bereikbaar/
beschikbaar is voor vragen en informatie etc.
Het lijkt goed te gaan met de website, er komen leuke artikelen op te staan. Jan kan alleen
niet alle artikelen goed terugvinden. Alles wat nieuw is, zou met een regel op de homepage
moeten komen te staan.
Nieuws Gemeente: Peter/Zinzi
Punt 1.
Peter: Donderdag is de bijeenkomst/ doorbraak 4.2 van het masterplan nieuw-west: Larissa,
Jorien, Koos en Anne zijn aanwezig, een aantal ambtenaren wordt daar zenuwachtig van,
maar houd je vooral niet in. We maken een stretch in het systeem, open blik en vanuit een
rustige positie van bewoners sterker maken. We doen het gewoon. Er zit een spanning op,
maar we bouwen juist aan vertrouwen en leggen agenda’s open. Aantal zaken in stadsdeel
zijn niet op orde. Er is een hoop werk te doen. Ook bij stadswerken, en afval&grondstoffen.
Hoe worden processen geregeld? Er zit kwetsbaarheid. Wat mij betreft een grote winst. Blij
dat VO erbij is.
Larissa vraagt of een deel v.d. angst te maken heeft met dat ze bang zijn dat er meer werk bij
komt? Peter antwoordt hierop dat dat inderdaad het geval is, men is bang dat
bewonersinvloed bijzondere wensen met zich meebrengt. Plus bemoeienis bedrijfsvoering.
De insteek is volgens Peter vanuit het VO echter: een positief/kritische samenwerking,
waarbij vertrouwen wordt opgebouwd.
We zullen e.e.a. morgenochtend eerst afstemmen, niet met gestrekt been erin. Zichtbaar
maken waar gemeenschappelijk belang zit. Waar zit de meerwaarde?
Punt 2.
Masterplan Nieuw-West komt op gang. Bestuurlijk overleg met Halsema heeft
plaatsgevonden. Zij heeft zich uitgesproken over onze doorbraak (Doorbraak 4.2). Het moet
gaan over samenwerkingen tussen woningcorporaties, bewonersorganisaties en gemeenten.
Yvonne jacobs wil geen intern verhaal vd gemeente. Bij WPT willen aanhaken, bij
bewonersinitiatieven. Meer power. Omarmen de ontwikkeling. Op directieniveau.
Plein ‘40-’45
Er gaat een reflectiebijeenkomst plaatsvinden. Wij kijken intern vanuit onze rol hoe we het
kunnen invullen. Bij project Duurzame markten wordt er gekeken hoe afval en grondstoffen

en vegers beter en effectiever kunnen werken. Maar wij moeten vanuit het stadsdeel
Nieuw-West ook onze rol oppakken met bewoners en ondernemers.
Jan geeft aan dat het best goed gaat op de markt, dat er verbetering te zien is. Er is ook
geschouwd.
Zinzi geeft aan dat de prikkers rondom de markt worden gehalveerd, vanuit buurtbudget is
het gestopt. Ze vind dat wel een aandachtspunt. Ander punt is dat Yvet (marktmeester) haar
contract niet verlengd is. Ze spreekt de marktmannen dagelijks, maar dat stopt dus. Heel
zonde. Zero waste lab (project van marktondernemers), daar is budget voor aangevraagd,
alleen degene die het aanvroeg is weg. Er is dus wel budget dat op de plank ligt, maar staat
nu stil. Niet te lang wachten.
Jan vertelt dat hij een keurmerk als schoonste plein wil. We gaan turven in nonfood en food,
en gaan er een prijs aan verbinden, en dit wordt breed gecommuniceerd.
Materialen hubs: stand van zaken; toekomst: meer erbij!
Anne is onlangs met een afgeladen auto door Sloterdijk gaan crossen voor vier nieuwe
Materialen hubs in Sloterdijken (Lycka, Wasa, Xior & LAB4YOU). Ze had tien prikkers per locatie,
dan bleek iets te veel, dus ze heeft nog wat over voor andere hubs. Ze blijft overal
informeren wat men nodig heeft. Er is nog veel ontwikkelbudget beschikbaar voor 2022. Ze
vraagt of ze hiermee los kan gaan? In de Honingraat zijn al veel prikkers verdwenen, is er niet
echt toezicht op, deels is dat zonde, maar liever dat dan dat de prikkers vergeten in een
bezemkast staan. Dit was eerst het geval, vandaar dat het meubel ervoor is gemaakt. Ze
dacht ook nog aan flyerbakjes.
Peter stelt voor om beheerders aan te stellen, zodat er eigenaarschap wordt gecreëerd. Dit
punt moet geagendeerd worden zodat het goed geregeld gaat worden.
Larissa geeft aan dat het best veel gedoe is met die prikkers lenen vd gemeente want ze
komen niet terug. Qua bestellen van hoeveelheden ringen en prikkers is het onhandig.
Zinzi oppert dat de Materialen Hubs van qr-codes voorzien worden. Jan vindt dit een goed
idee en geeft aan dat die moet verwijzen naar de VO-website, waar te lezen is hoe het
geregeld is met de hubs, met subpagina’s waar verder nog meer te lezen is over alle acties
van VO.

Cargo bikes (bijna) klaar en hoe gaan we ze beheren?
Anne heeft een update van Tobias gekregen: één bike is inmiddels af. Tweede bike wordt
binnenkort afgemaakt. We moeten bepalen wie het beheer op zich gaat nemen. Ze zouden
komen te staan bij Buurtwerkplaats en Ru Pare, met een cijfercodeslot i.p.v. sleutels. Ze staan
dan wel buiten. Bij BWP staan ze nu in een tent (kan dit blijven?)
Larissa vraagt of de tweede bike bij haarzelf geplaatst kan worden, want ze heeft een
parkeerplek met hek. Kan eventueel ook bij haar onder een afdakje geplaatst worden, voor 5
euro per maand. Dit lijkt ons veiliger en duurzamer dan buiten bij Ru Pare.
Jan vraagt wie de bikes beheert en de agenda die erbij hoort? Larissa geeft aan vaak vanuit
huis te werken, dus zij kan het op zich nemen. Volgende vraag van Jan is of er op de website
een boekingsmodule ingebouwd kan worden. Anne geeft aan dat zij dit waarschijnlijk wel
kan embedden. Ze gaat dit onderzoeken en koppelt het de volgende vergadering terug.
Financiële update en overzicht stand van zaken (10 actiepunten-excell-sheet)
Koos licht toe dat er is afgesproken dat er elk kwartaal een update wordt gegeven. Het komt
erop neer dat we in 2022 ongeveer 20.000 euro begroot hadden voor loonkosten, en daar is
nu 6000 euro van uitgegeven. Dat gaat aardig.
Kleinere kosten, zoals redigeren, flyers, drukwerk. Gaat richting wat we begroot hebben.
Zitten redelijk op schema.
Kwartiermaken is al deels gedaan, ander deel van dat budget gaat naar BBV evenements en
dat van 9 juli. Nog niet alles is uitgegeven, dat zien we in het volgende kwartaal pas terug.
Koos geeft aan dat er ooit besloten is om de begroting/ uitgaven te publiceren op de
website, of in ieder geval de hoofdlijnen. Anne wil dit op zich nemen, maar vraagt zich af of
het echt nodig is?
Jan benadrukt dat het nodig is, want hij wil transparant zijn in het gebruik van
overheidsgelden. Peter geeft direct aan dat hij dit vanuit de gemeente kan gebruiken om de
stand van zaken in overleggen snel door te geven.
Er moet ieder kwartaal een pdf op de website geplaatst worden waarin je in 1 oogopslag
kunt zien wat er binnen is gekomen en wat er uit is gegeven.
Anne heeft leuk nieuws want er is nog veel geld over, dat moet uitgegeven worden in 2022.
Er zijn voldoende ideeën. Heb het 9-actiepuntenplan doorgenomen. Grote opgave om te
kijken hoe je budgetten binnenhaalt en fondsen werft, met name omdat de
maatschappelijke pot gaat stoppen. Hier moet iemand voor aangesteld worden.
Er moet een manier komen waarmee er structureel geld binnenkomt, zoals bijv.
VO-projecten betalen van statiegeld (zie 10-actiepunten), inkomsten vanuit afvaltaks.
Nico oppert Marita Bon (van Samen wonen, samen leven), die fondsenwerver is.
Peter noemt het mobiliteitsfonds; alle parkeerbonnen die in Nieuw-West uitgeschreven
worden, worden daarin geïnvesteerd. Je hebt iemand nodig die geld binnenharkt, maar ook
meedenkt over hoe je structureel inkomsten kunt genereren.
Zinzi heeft contact met Menno van Kaskantine, hij heeft goede ideeën, is sociaal en heeft
een heldere visie waar het heen moet. Hij weet waar hij het geld kan halen. Misschien is hij
geen fondsenwerver, maar qua inhoud goed om hem erbij te betrekken. Zij gaat verder

vanuit de gemeente kant nog speuren wie dat kan zijn. Nicole van Stichting Doen wil ook
meedenken hierover. Zinzi geeft ook aan dat ze een trainee krijgt per 1 juni. Hij is
gespecialiseerd in circulaire geldstromen.

Jan bevestigt dat dit een belangrijk punt voor de volgende vergadering is, en dat voor 1 juni
een opdracht geformuleerd moet worden voor de trainee die Zinzi onder haar hoede krijgt.
Hij wijst verder Nico aan om het gesprek aan te gaan met fondsenwerver Marita en Zinzi en
Koos verdiepen zich in het structureel financieren van VO.
Larissa wil graag weten of er geen geld gegenereerd kan worden met de verkoop van
producten via de VO website voor een continue geldstroom? Zoals bijv. drinkbekers en
pocket asbakjes met logo’s erop? Kan iemand meedenken over hoe we geld kunnen
verdienen via de website?
Anne suggereert een donatieknop.
Alle financiën gaan nu via Koos en de Natuurkamer, maar er moet wel een rekening op naam
van VO geopend gaan worden. Daar kunnen de webshop en de donatieknop tzt aan
gekoppeld worden.
Afsluiting/rondvraag (uiterlijk 21:00 uur)
Peter: rattenoverlast -> ik ga dit als belangrijk agendapunt inbrengen, want geen van de
diensten houdt zich hiermee bezig.
Jan: laatst een rat gevangen. GGD brengt ‘m naar het park en laat hem daar vrij.
Larissa: ik heb een buurtbewonersbijeenkomst gepland op 4 mei. Dit moet uitgesteld worden
naar 11 mei, vanwege dodenherdenking.
Vergadering sluit om 21.00

