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Eelco
Chantal
Truus
Bieneke (Notulist)
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Jan opent het BBV Event om 19.15 en heet iedereen welkom op het derde BuurtBlikVangers
Event, in Osdorp dit keer. Hij geeft tevens aan dat dit een terugkerend event is. Hij licht het
programma toe en geeft aan dat een van de sprekers Nazmi, niet aanwezig is, maar dat zijn
onderdeel ingevuld zal worden door Peter van der Vliet, namens de gemeente.

Jan vertelt hoe het Vuilnis Oproer Nieuw-West is ontstaan twee jaar geleden. Middels een
bundeling van krachten; mensen die zich met afval, prikken en vervuiling bezighouden. Veel
kleine stemmen werden een grote stem. Door een beetje te schudden aan de boom, kijken
we of we iets kunnen bereiken bij de gemeente en instanties. De gemeente is vanavond
aanwezig in de persoon van Peter, Zinzi, Jolanda en Gabriel. We werken nauw samen, we zijn
niet in opstand.
Op de website vind je veel informatie en nieuwe projecten op het gebied van schoon, heel en
veilig. Vuilnis Oproer is daarnaast veel bezig met budgetten en subsidies aanvragen. Er is geld
beschikbaar om dingen te organiseren. Zo’n 60% van de buurtbudgetten wordt besteed aan
schoon, dus het is een belangrijk item. Er ligt daar een kans voor ons.

In Osdorp loopt momenteel een aanvraag voor het buurtbudget genaamd de schoonste
straat van Osdorp. Jan vraagt alle aanwezigen dit plan te steunen. Voor Slotermeer heeft Jan
het plan ingediend om containers te verfraaien met containertuintjes. VO wil overigens niet
alleen schone buurten binnen Nieuw-West maar zet zich ook in voor verbinding.
Aankomende week zal VO officieel een vereniging worden. Dit was nodig voor meer body om
dingen voor elkaar te krijgen. Zo is VO een stevige entiteit geworden.



Voorstelrondje

Anne Gentenaar
Coördinator/ secretariaat van VO, betrokken buurtbewoner van Slotermeer. Is begonnen als
prikker, heeft veel in de buurt betekend op het gebied van prikstokken en groepjes
organiseren, en doet dat nu in het groot voor heel Nieuw-West. Educatie, actieplannen etc.

Eelco
Bewoner van Slotervaart, in de buurt Lelylaan. Voert al jaren zijn eigen strijd tegen afval en
troep.

Chantal
Van vrijwilligersorganisatie Vooruit in de Wildemanbuurt. Prikacties met kinderen, bezig met
ouderen werven.

Truus
Bewoner Osdorp, prikt sinds een jaar of twee, begonnen als corona-hobby.
Containeradoptant geworden.

Bieneke
Notulist en prikker in Slotermeer.

Jolanda
Buurtconciërge Geuzenveld-Slotermeer. Aanspreekpunt, ogen en oren van de wijk.

Angela
Poosje gewerkt binnen het secretariaat van VO, buurtbewoner en prikker van Osdorp en
vrijwilliger bij de Stadsboerderij.

Gabriel van Leeuwen
Gemeente Amsterdam. Buurtconciërge van de wijk, het is goed voor ons om aangesloten te
blijven bij het VO. Ik zie dit als kenniscentrum en lobby. Er zijn vanavond geen
gebiedsmakelaars aanwezig. Zij zijn eigenlijk het aanspreekpunt van de buurt, wij niet zo
zeer.

Peter van der Vliet
Werkt in opdracht van de gemeente. Onze opdracht is Amsterdam Nieuw-West schoon, heel
en veilig te maken, in nauwe samenwerking met Zinzi. De opdracht lijkt heel eenvoudig, de
oplossing is dat niet. Ik zie de samenwerking tussen gemeente en buurtbewoners als
essentieel om dingen te veranderen. Ik probeer vooral dingen topdown beter gecoördineerd
te krijgen, en Zinzi is de schakel naar bewonersinitiatieven.

Henno Smit
Werkt voor buurtkerk Hart van Osdorp. Trappen van de Kikker geadopteerd. Prachtige
trappen waar iedereen neerstrijkt, maar daarna laat iedereen zijn bende achter. Die willen



we schoonhouden, dus prikken elke woensdag. Daar ken ik Nico van en die heeft me hier
uitgenodigd.

Henny
Buurtbewoner, ben hier ook op uitnodiging van Nico.

Wim
Maakt de Wildemanbuurt schoon.

Andre
Woont op de Pieter Calandlaan. Prik elke week, ben tevens containeradoptant. Dit geeft me
de mogelijkheid om heel snel via de app om actie te vragen. Wil de straat zo schoon mogelijk
houden.

Zinzi
Faciliteren van ideeën, vanuit onderop, buurtbudgetten indienen en verbinding met
gebiedsteams. Hoe kunnen bewoners meer eigenaarschap en zeggenschap binnen dit thema
krijgen?

Nico
Bewoner die zeer intensief zwerfafval opruimt. Daardoor heb ik veel mensen leren kennen
die daar ook in geïnteresseerd zijn. Weet niet iedereen te activeren, maar ik vond aansluiting
bij de groep die plein 40-45 ging aanpakken. Dat is gaandeweg VO geworden.
Osdorp heeft weinig sociale cohesie, veel problemen zoals armoede. Multicultureel. Voor
afval is er weinig belangstelling. Een paar mensen doen heel goed werk, er zijn een aantal
containeradoptanten, maar helaas zie ik ze vanavond niet.

Sem van de Pol
Bewoner Osdorp-Midden, stoorde me aan het vele afval. Prikacties opgericht, met buren als
Nico.

Pieter Nijhoff
Bewoner van Osdorp, zit in prikgroep Osdorp-Midden met Sem en Nico. Zit in
stadsdeelcommissie en is onderdeel van VO.

Jan
Bewoner Slotermeer en voorzitter van VO. Heb veel projecten op het gebied van zwerfafval
gedaan, zoals het Schoonste Plein en Openbare doppenbak onder andere. Wilde structureel
het vuilnisprobleem aanpakken. In je eentje lukt dat niet, binnen VO wel.

Jan vervolgt met uitleggen wat het doel van de avond is. Iedere buurt zou een
vertegenwoordiger moeten hebben; iemand die weet en kan vertellen wat er in de buurt
gebeurt. We willen meer ogen, oren en neuzen in de buurt hebben die op tijd merken als er
iets misgaat (bijplaatsingen bijv.). Daarom willen we per buurt buurtblikvangers aanstellen,
die 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 Osdorp zulke personen aan te trekken. We zouden dus graag aan
het eind van de avond horen of er mensen ideeën hebben hierover.
Bij burgers ligt ook veel denkkracht, veel ideeën die gebundeld kunnen worden. De
gemeente kan hier gratis gebruik van maken. Het is eigenlijk wel de bedoeling dat er naar de
burger geluisterd wordt, daar hebben we recht op. Verschillende lagen binnen de gemeente
beginnen door te krijgen dat wij als VO dingen voor elkaar kunnen krijgen. Daarom worden
nu ook steeds vaker burgers uitgenodigd voor projecten. Een buurtblikvanger kan hier heel
goed voor ingezet worden.

Het stadsdeel Nieuw west telt zo’n 160.000 inwoners, waarvan Osdorp, met zo’n 40.000
inwoners een best groot gebied is. Het is ingedeeld in een stuk of veertien buurten. We
zoeken ongeveer honderd buurtblikvangers voor heel Nieuw-West, waarvan dus een stuk of
veertien voor Osdorp.
Containeradoptanten zijn wellicht al een soort buurtblikvangers. Die weten wat er speelt, en
zouden onderling goed in contact kunnen komen. De gemeente mag die gegevens niet delen,
vandaar dat wij deze avonden organiseren.
Het gaat de goede kant op, we hebben er nu rond de vijftien, maar dat kan meer worden.

Wat houdt het in om buurtblikvanger te zijn en wat verwachten we van zo iemand?
Compassie voor de buurt natuurlijk. Of het veel werk is, hangt van een aantal dingen af. Hoe
ontwikkelt het zich? Als buurtblikvanger ben je niet tegen, maar met de gemeente, er vindt
regelmatig overleg plaats.

Vervolgens geeft Jan het woord aan Nico, die de problemen binnen Osdorp wil aankaarten
en toelichten.
Ik zie iedere dag weer opnieuw meer afval. Ik heb daar veel gedachten en ideeën over maar
in je eentje doe je weinig. Dankzij de VO hebben we meer stem gekregen. Er is veel actie
nodig. In het stadspark wordt veel geconsumeerd. Mensen komen er graag, maar laten ook
veel achter. Gaandeweg wordt het wel beter. De extra kliko’s staan er pas sinds een week,
ondanks mijn verzoek dat al veel eerder te doen.

In deze wijk is geen sociale cohesie, men lijkt langs elkaar heen te leven. Er zijn wel groepen
die samen dingen doen, maar het mengt onvoldoende. Ondanks deze mooie stadsboerderij,
die een ideaal punt zou kunnen zijn om die groepen samen te brengen.

In de wijk zijn veel ondernemers die afval dumpen (aan de achterkant van de Tussenmeer).
Hier zijn veel hotspots die ondanks ingrepen weinig verbeterd zijn. Medewerkers van een
bepaalde goedlopende tent hier worden niet goed of onvoldoende geïnstrueerd op het
gebied van vuil wegzetten. Ze doen geen moeite om het afval op de juiste manier aan te
bieden of weg te gooien. Arnoud weet het soms snel op te lossen door reiniging in te
schakelen. Vaak is het echter hopeloos.

Verder hebben we in Osdorp het Kikkerplein. Hier is veel in geïnvesteerd om het groen en
aantrekkelijk te maken, maar nu nog schoon. Het is de bedoeling om daar scholen en
mensen uit de wijk voor aan te trekken. Er zijn een aantal Bulgaarse arbeidsmigranten die
voor vuilnisproblemen zorgen. Dit komt mede door verkamering; ze worden relatief
goedkoop gehuisvest doordat ze met grote groepen een bewoning bezetten. Er zijn veel



klachten, waar de gemeente niet veel aan kan doen. We hebben een afspraak staan met een
Bulgaar uit mijn complex, die hopelijk met ze in gesprek kan gaan.

Dit is wat er zoal speelt in Osdorp. Ik probeer samenwerking te bevorderen en mensen
binnen groepen te koppelen, zodat vuilnisproblemen aangepakt kunnen worden.

Jan vertelt vervolgens over zijn ervaring als containeradoptant. Hij begon hier zeer intensief
aan en had veel contact met de gemeente. Na een maand of drie leek dit vruchten af te
werpen. Inmiddels heeft hij er nauwelijks omkijken naar. Men weet dat ik de adoptant ben,
en weet ook dat ik met ze in gesprek ga als er bijgeplaatst wordt, vertelt Jan. Dat werkt, ook
met wat humor erbij. Er is ook een gedeelte in mijn wijk - Noorderhof - dat ontzettend
vervuild is, waar altijd heel veel rommel blijft liggen. Men kiepert van alles uit z’n auto.

Jan bedoelt hier de Noordzijde strook, deze ligt ter hoogte van Frans Naerebouthof, Jan
Cupidohof en Dorus Rijkershof. https://buurtbudgetnw.amsterdam.nl/plan/43488

Peter krijgt het woord i.p.v. de verhinderde Nazmi. De vraag vanuit de gemeente is
eenvoudig: zorg dat het schoon, heel en veilig wordt in Nieuw-West. De oplossing is dat niet.
Een van de onderliggende kwesties is dat binnen directies de visie is: wij moeten ons werk op
orde hebben en de bewoner is eigenlijk een klant. Op het moment dat de straat niet schoon
is, wordt dat ervaren als een nederlaag. Onze visie – van Zinzi en mij – is meer: vraagstukken
op het gebied schoon, heel en veilig moet je met elkaar aanpakken, voorrang ligt bij de
bewoners, en de gemeente heeft een ondersteunende rol om te doen waar de bewoners
behoefte aan hebben. Wij zijn deze avond dan ook deels een luisterend oor. Ik hoorde
vanavond al wat verhalen, en eigenlijk zijn wij vooral bezig van alles te kanaliseren. Het is de
kunst om in hetzelfde verhaal te komen. Daarom willen we een netwerk opbouwen. Ik vind
het geweldig dat iedereen hier vanavond is, maar je ziet toch steeds hetzelfde soort gezicht:
wit, hoogopgeleid, middenklasse.
Die andere netwerken binnen Nieuw-West moeten we ook aanboren. Daar zijn we dan ook
mee bezig, want daar wordt ook veel aangepakt op het gebied van prikacties, buurtmoeders
etc.

Een aantal vraagstukken is momenteel ontzettend ingewikkeld en bijna niet op te lossen, bijv.
door het hoge ziekteverzuim.
Anderzijds is er het vraagstuk als waar kun je als buurtbewoner nou eigenlijk op rekenen?
Wat voor overleggen vinden er plaats? Wat wordt er vastgelegd? Hoe kun je een partij
worden aan tafel op gebiedsniveau? Er moeten relaties opgebouwd worden. Stap voor stap
ondersteunen van initiatiefkracht van bewoners en afstemming om samen in hetzelfde
verhaal te komen. Dat kost allemaal tijd, om voldoende gebruik te maken van potentieel en
kwaliteit dat er ligt. Er zijn prachtige kaders binnen de gemeenteraad vastgesteld, maar hoe
krijg je het praktisch voor elkaar?

Jan vraagt of er mensen voorbeelden hebben en nodigt uit tot discussie.

Jolanda geeft aan dat er onder de doelgroep in Osdorp geen bekendheid is. Er is een
jaarmarkt op 2 juli, en ik heb gevraagd of ik daar een kraam kan wijden aan informatie geven
rondom zwerfafval en containeradoptanten. Waarom gaan jullie als VO niet de wijk in?

https://buurtbudgetnw.amsterdam.nl/plan/43488


Jan antwoordt dat dit een goede vraag is, maar dat VO daar (nog) niet genoeg mensen voor
heeft. De harde kern is beperkt. Dit soort bijeenkomsten moet eraan bijdragen om meer
slagkracht te krijgen en een groter netwerk op te bouwen. Het zoeken van
containeradoptanten is eigenlijk ook niet ons werk, maar dat van de gemeente. We kunnen
het niet allemaal tegelijk. Maar het idee van kraampjes tijdens lokale markten en events om
naamsbekendheid te genereren is zeker heel goed.

Chantal vult aan dat dat ze in samenwerking met de gemeente voor Vooruit een markt aan
het opzetten is voor 27 augustus, hier zijn nog genoeg kraampjes om te vullen om bijv.
bekendheid te genereren.

Jan wil zelf graag reageren op het verhaal van Nico over de ondernemer op Tussenmeer.
Moeten we daar geen oproer gaan veroorzaken?
Nico herhaalt dat het de gemeente niet lukt om hem z’n afval goed te laten organiseren. Hij
heeft inmiddels een container van een particuliere afvalverwerker, maar die zit binnen no
time vol. Daarom wordt er ’s avonds laat gedumpt. Wij zouden hem als VO persoonlijk
kunnen aanspreken.
Jan vraagt zich af of financiële prikkels niet bijvoorbeeld een oplossing zouden kunnen zijn en
of Peter daar iets over kan vertellen?

Peter heeft ervaring met bedrijven/ ondernemers die veel bijplaatsingen doen. Bedrijfsafval
is anders georganiseerd dan bewonersafval. Je hebt er een bepaald contract voor nodig. Je
zou denken dat het appeltje eitje is, maar niet iedereen heeft zijn afvalcontract op orde. Er
moeten bijv. afspraken gemaakt worden met handhaving, maar het heeft daar nu niet de
prioriteit. Inmiddels is er nu bekend welke ondernemers dumpen, de bekeuringen zijn fors
verhoogd (en voorzien van een staffel), en dat werkt goed. Dit willen we per gebied invoeren,
door bijvoorbeeld 1 hotspot uit te zoeken waar bewoners al actief mee bezig zijn, en te
kijken (en tegelijkertijd te leren) waarom het daar nu zo lastig is om het probleem van
bedrijfsafval/ bijplaatsingen op te lossen.

Jan vat samen: Je zegt dus twee heel belangrijke dingen, namelijk dat een buurtblikvanger
hierbij een heel belangrijke signalerende rol speelt, en dat jij vanuit de gemeente nodig bent.
Er is een verbinding tussen buurtblikvanger en gemeente nodig om met elkaar te kunnen
communiceren. De gemeente komt niet naar ons toe, dat gaat nu via de intermediairen zoals
jullie momenteel. In de toekomst moet de gemeente wel met ons blijven communiceren.

Peter haalt een probleem aan waar de Couperusbuurt mee kampt en waar hij onlangs mee
bezig is geweest. In deze buurt is veel overlast van de bootjes daar, er wordt veel gedeald en
illegaal geslapen. Er is opgetreden tegen een van de meeste overlast veroorzakende
personen, die heeft z’n straf uitgezeten en kwam daarna doodleuk weer terug. Er zijn
handhavers voor land, handhavers voor nautisch beheer, er zijn verschillende systemen en
het is allemaal erg ingewikkeld. Wat ik nu probeer, is het opbouwen van een netwerk van
bewoners met VO, zodat je een entiteit bent en je plek inneemt, aan de andere kant heb je
als gemeente een inzet overleg nodig. Het is eigenlijk niet ingewikkeld, maar je moet het wel
doen. We werken er nu dus aan om onszelf overbodig te maken.



Pieter geeft aan dat hij onlangs een technische sessie over handhaving heeft gehad. Het blijkt
dat Nieuw-West ruimte heeft voor zeven handhavers overdag, en vijf voor ’s nachts, op
160.000 mensen. Daarvan gaat 5% naar handhaving op vuilnis. Er is een chronisch tekort aan
capaciteit. Hier moeten we het mee doen.

Eelco:
Dit beeld is al jaren zo. Hoe kan dit? Ook al voordat er een personeelstekort was, waren er te
weinig handhavers binnen Nieuw-West. Ik snap dat niet.
teem. Zo wordt de urgentie groter.

Eelco wil hier graag op reageren. Ik zie dat handhaving er haast niet is. Soms zijn ze er wel,
maar doen ze het werk niet goed. Zonde, ze gaan ook weleens onverrichterzake weer weg.
Als gemeente wordt er gepapt en natgehouden. Een boete van negentig euro zet geen zoden
aan de dijk. Staffel zou beter werken, ook voor burgers. Maak mensen een beetje bang. Je
Jan geeft aan dat hij het idee heeft dat deze mensen zichzelf terugverdienen.
Pieter bevestigt dat deze mensen zichzelf inderdaad terugverdienen vanwege de boetes die
uitgeschreven kunnen worden op bijplaatsingen. Het gaat niet om financiën, maar er is te
weinig menskracht, de vacatures zijn gewoon niet in te vullen. De hele sector staat al onder
druk.

Peter wil hier graag op reageren. Naast het personeelstekort, is er werk aan de winkel. We
zijn doende met het masterplan Nieuw-West, dat gaat de komende 20 jaar lopen (is de
ambitie). Er ligt een megaclaim om meer agenten op straat te krijgen, maar niet op
handhaving. We hebben bewoners nodig om die urgentie hoger op de agenda te krijgen.

Pieter meldt dat dit een stadsbreed probleem is. Wat helpt, als iedereen blijft melden via SIA,
het online meldingensysteem. De gemeente doet echt wel veel, maar sommige dingen die ze
aanpakken, zijn gewoon nutteloos, onhandig of kosten te veel geld.
Onconventionele stappen nemen, tegen de stroom in. Gooi er en paar camera’s op. Ga de
mensen laten voelen dat het zo niet langer kan. Mensen denken er te makkelijk over. Dat is
wat ik zie en meemaak. Ik spreek zelf mensen aan, maar sommige mensen durven dat niet.
Er moet een duidelijk signaal afgegeven worden.

Jan benadrukt dat melden ontzettend belangrijk is. Op den duur wordt men meldingsmoe,
want ‘we hebben het al zo vaak gedaan’, maar toch is dat de enige manier om hotspots op de
kaart te krijgen, zodat de gemeente doorheeft dat het niet goed gaat. Blijf dus melden! Als
wij niet meer melden, zal de gemeente denken dat het goed gaat, want ‘er wordt niet meer
gemeld’. Het melden zou daarnaast ook makkelijker moeten worden, dus daar zou iets
veranderd moeten worden.
Ik heb toevallig vorige week aan twee handhavers gevraagd hoe zij vinden dat het gaat in
Nieuw-West, en zij zijn heel tevreden. Er is volgens hen niet veel vuil in Nieuw-West. Maar
misschien kennen zij niet de goede plekken, zeker niet als er niet voldoende gemeld wordt.
Wat gebeurt er dan met die handhavers? Die worden misschien ergens anders ingezet…

Zinzi vraagt Jolanda hoe de samenwerking tussen haar en de handhavers precies in zijn werk
gaat. Krijgen ze een rondleiding langs probleemplekken bijv.?



Jolanda: Ik loop zelf ook vaak tegen bijplaatsingen aan, maar ik spreek mensen aan,
informeer en help ze bijv. met karton. Veel mensen weten trouwens niet hoe ze moeten
melden. Er zijn meerdere apps, ik help soms mensen installeren. Ik heb ook folders die ik
uitdeel.

Het pleidooi om harder en meer te handhaven, is een van de denkrichtingen die de moeite
waard zijn om uit te proberen, volgens Peter. Bij bedrijfsafval is die ingezet en aantoonbaar
actief; het werkt. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor andere initiatieven, zoals containertuinen.
Het door bewoners laten beheren en onderhouden, levert enorme besparingen op doordat
er minder bijplaatsingen zijn. Rond de 70% minder. Je zou denken dat het een no-brainer is
om dat tot speerpunt te maken, maar blijkt toch lastiger uit te voeren. Daarom blijven we
zoeken naar andere invalshoeken, we proberen om te denken. Zo kun je afval ook als kans/
handel/ grondstof zien. We willen energie ontwikkelen. Uitvinden met elkaar wat werkt wel.

Jan vult aan dat ook niet elke wijk hetzelfde is, en wellicht een andere aanpak vereist.
Daarom zijn de buurtblikvangers ook zo belangrijk. Wat in Osdorp werkt, hoeft niet per se
voor De Aker te gelden.

Zinzi wil graag toevoegen dat de afdeling Afval en grondstoffen een heel goed
communicatieteam heeft, er is al veel kennis over wat werkt en wat niet op het gebied van
communicatie richting bewoners. Een paar leden van VO hebben daar al een training gehad
over hoe je mensen het beste kunt benaderen, en zoiets zou voor buurtblikvangers ook heel
nuttig zijn. We hebben elkaar nodig, maar die samenwerking gaat steeds beter. We moeten
onze tips&tricks delen om gedragsverandering voor elkaar te krijgen.

Wim brengt in dat er in de buurt broodbakken staan, maar dat ze niet erg slim zijn gemaakt.
Er zit een klein bakje aan vast voor de plastic zakjes, maar die waaien er zo uit. Volgens hem
kan dat verbeterd worden.

Nico vertelt dat hij tijdens het prikken een moslima de straat zag vegen. Hij complimenteerde
haar ermee, waarop ze verontwaardigd vertelde dat het wel moet, want de gemeente doet
het niet na het vuilnis ophalen. Er blijft altijd van alles liggen, ook glas.

Truus vraagt zich af waarom er geen wekelijkse veegwagens meer zijn.
Jolanda weet hierop te vertellen dat je vroeger wijkverzorgers had, die alleen in die
specifieke wijk mochten werken. Zelfs als er niets te doen was. Dat is nu anders
georganiseerd. Pas als er een melding komt, gaan ze de wijk in om te vegen. Zo kunnen ze
gericht werken.

Jan noemt dit caviapolitiek; pas als er gepiept wordt, wordt er iets aan gedaan.

Truus geeft aan dat dit dan wel duidelijk gecommuniceerd moet worden, want de bewoners
van haar wijk weten van niets.

Herman zegt dat hij veel goede dingen hoort over handhaving en de gemeente dit en dat,
maar hij wil ook dat voorbeeld van de moslima onderstrepen. We wijzen te snel naar de
gemeente, maar we moeten het ook zelf doen. Iedereen moet zijn eigen stoepje vegen. Het



werkt gewoon niet om alle pijlen op de gemeente te richten. Mensen moeten hun eigen
verantwoordelijkheid inzien en terugpakken.

Pieter reageert hierop dat hij begrijpt wat Herman bedoelt, maar dat de gemeente niet
levert waar we voor betalen. Waarom betalen we dan afvalbelasting? Ik snap dat mensen
meldingsmoe worden als het niets oplevert.

Peter meldt dat hij het eerder al even aanstipte, maar nog even iets wil uitvergroten. Er is
een hele wereld van educatie, buurtmoeders, prikgroepen en subsidies op het gebied van
schoon, heel en veilig binnen islamitische netwerken. Die wereld is nog niet verbonden met
die van ons, maar er is wel al van alles gaande. Hoe is die stap nou te maken, bijvoorbeeld
binnen de wildemanbuurt? Zo is het aantal containeradoptanten in die buurt een stuk lager.
Een vrijwilligersvergoeding zou bijvoorbeeld kunnen helpen, want het probleem is niet dat
mensen niet willen, maar ze hebben er geen tijd voor. Het inkomen ligt er laag, en een
vergoeding zou het een stukje aantrekkelijker kunnen maken. Daarnaast hebben
containeradoptanten ook een sociale rol binnen de buurt, want je komt in contact met
anderen. Zoals het voorbeeld van adoptant Larissa, die in de gaten hield wie nou de
bijplaatsingen in haar buurt deed, en erachter kwam dat het een eenzame Turkse vrouw
betrof, die oprecht niet wist dat het niet mocht. Ze zijn vriendinnen geworden, nadat Larissa
haar erop aansprak.

Jan rondt de avond af, maar stelt eerst nog de vraag of iemand interesse heeft in het worden
van buurtblikvanger? Er is 1 gegadigde, t.w. Eelco.

Vervolgens meldt Jan dat er nog een aantal events van het VO ophanden zijn, t.w.:

Zaterdag 26 juni Cleanup Noord-Hollandskanaal
Zaterdag 9 juli 13u Foto-expositie (August Allebéplein)
Zaterdag 9 juli 16u Afsluiting met priknick (Natureluur)
Woensdag 14 sep. Amsterdam Cleanup day

Anne licht toe dat het VO met de priknick/ zomerfeest op 9 juli alle deelnemende bewoners
wil bedanken. Het VO is het afgelopen jaar volwassener geworden en heeft een hoop mooie
projecten geïnitieerd en afgerond. Het idee is een uurtje samen prikken, om de dag af te
sluiten met een hapje en een drankje.

4-5 juli is er in Broedplaats De Vlugt een training van het Leertheater voor iedereen die
weleens iets heftigs heeft meegemaakt op straat. Er zullen acteurs aanwezig zijn die situaties
in scene zetten en voordoen hoe je ergens op zou kunnen reageren. Hier zijn nog plekken
voor vrij!
Anne vraagt verder toestemming aan alle aanwezigen die hun email hebben genoteerd om
de nieuwsbrief enkele keren per jaar te sturen.

Jan bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.02.


