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Start Vergadering: 19:12

Opening met kort rondje nieuwtjes en agenda vaststelling. Als eerste wordt Imaan (22 jaar)
uit Geuzenveld voorgesteld: zij gaat als zzp-er aan de slag om fondsen te werven voor VO
en ook een stukje sales op te pakken, hulde! Ze is student rechtsgeleerdheid en reageerde
op Anne’s oproep voor de fondsenwerver vacature. Ook aangeschoven vandaag zijn Wanda
– betrokken buurtbewoner uit Slotervaart – die zich bezighoudt met de Gouden Prikker en
Stefanie, tevens een betrokken buurtbewoner die graag op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen en acties van VO. Alle aanwezige leden stellen zich kort voor aan Imaan en
Jan licht de opzet en doelstelling van VO nog eens toe.

Het aantal leden van VO staat momenteel op 24, en het aantal BBV-ers op 23. Jan heeft
onlangs tijdens het uitje voor containeradoptanten op Pampus ook nog kans gezien een
praatje te houden over het belang van VO. Hij, Jorine en Anne hebben afgelopen weekend
op de markt op Plein 40-45 ook nog veel informatie en kaartjes uitgedeeld.

Update BBV-avonden
Eenzelfde rondje als voorheen is wellicht niet zo effectief (meer). Het idee bestaat om dit
voortaan gerichter op afroep te doen, dus naar bestaande geïnteresseerde groepen toe te
gaan en die te informeren. Zinzi heeft al twee groepen aangedragen, en daar is Jan naartoe
geweest. Hij heeft gesproken op het Lambertus Zijlplein, en daar kwamen al meteen veel
enthousiaste reacties en ideeën uit voort. Het blijft belangrijk dat mensen weten dat VO niet
de zoveelste groep van de gemeente is die het wel gaat oplossen, maar dat VO bestaat uit
mensen die op dezelfde hoogte staan en dit vrijwillig doen, en dat je daarbij kunt aansluiten
om problemen aan te pakken.

Deze manier van op afroep werken, betekent wel dat er misschien op allerlei vreemde
momenten iemand nodig is vanuit VO. Voorstel is dat er via de appgroep wordt
gecommuniceerd wie wanneer waar een praatje zou kunnen houden.

Wanda geeft aan dat er voor BBV-ers ook dingen georganiseerd moeten gaan worden. Jan
meldt dat die inderdaad met elkaar verbonden moeten worden, door middel van een
appgroep, met daarbij iemand van het VO-bestuur als link naar de organisatie. Volgens
Jorine is het belangrijk dat de informatie die de BBV-ers met elkaar delen ook geborgd en
openbaar gemaakt wordt. Ook richting sponsors/ gemeente etc.

Jan vraagt aan de leden of iemand zich geroepen voelt om deze taak op zich te nemen
(BBV-ers uitnodigen en in contact brengen, dit te organiseren en op te volgen en verslag uit
te brengen). Voor nu zou dit nog 1 event voor alle BBV-ers kunnen zijn aangezien de groep
nog niet zo groot is. Wanda reageert hierop met de boodschap dat iemand uit De Aker zich



misschien helemaal niet zo verbonden voelt met problematiek in Slotermeer, de buurten/
wijken verschillen soms nogal en vergen andere aanpakken. Ze heeft ook het gevoel dat er
nog een aantal grote vissen ‘missen’ als lid van VO. Zoals bijv. Ronald Driessen die in De
Aker veel doet. Die hoort hier aan tafel, en moet rechtstreeks benaderd worden. Daarnaast
zag zij de BBV-avond ook wel als zinvol, omdat mensen het fijn vinden om hun verhaal te
doen en gehoord te worden. Maar misschien minder frequent. Jan beaamt dit, en stelt voor
om daarnaast energie te steken in het zelf benaderen van groepen en mensen, naast de
BBV-avonden. Oproep: Het organiseren, oppakken en berichten van de BBVer community.

Peter wil graag mededelen dat er vanuit de gemeente heel positief gereageerd wordt op de
ontwikkelingen en acties van het VO en op het actief opbouwen van een netwerk van
BBV-ers. Door die BBV-bijeenkomsten kan hij zichtbaar maken wat voor beweging er
plaatsvindt en wat eruit voortkomt. Jan vraagt zich daarop af of het de gemeente ook wat
waard is als ze dat zo’n positieve beweging vinden en vraagt aan Peter of ze daar een
gesprek met Joris (Zevenbergen?) van Democratisering over kunnen voeren? Peter gaat
hier achteraan.

Anne meldt dat ze graag een algemeen telefoonnummer voor VO wil, aangezien alle
oproepen nu naar haar privénummer gaan. Dit wordt goedgekeurd.

Zinzi vertelt dat een aantal financiële stromen op de schop gaan. Er komt waarschijnlijk een
tussenfase waarin nog niets vaststaat, en dat kan een kans voor nieuwe subsidies voor VO
zijn. Als we een goed voorstel schrijven, kan er gekeken worden of de gemeente er iets mee
kan. Hoeft niet ingewikkeld te zijn. Koos gaat zich hierin verdiepen, en pakt het op met Zinzi
en Imaan.

Een suggestie van Peter is om een blog te wijden aan wat we aan het doen zijn en zichtbaar
naar de buitenwereld te maken. Dit zou wellicht samen met Jorine gedaan kunnen worden.
Wat is er bereikt, waarom is dit een goed idee, de contouren beginnen nu duidelijk te worden
en dit moet gecommuniceerd worden. Jorine sluit zich hierbij aan.

Nieuws vanuit de gemeente Peter/Zinzi
Er zijn voorstellen gemaakt voor vervolgstappen rondom de hotspotaanpak. Er is een
startdocument van de 7 hotspot locaties opgesteld. Gesprekken met directies, zodat die
goed aangehaakt blijven. Er is commitment, maar er moet gestructureerd gewerkt worden.
Afspraak is nu: we maken een voorzet (Zinzi, Clara en Peter) over hoe we de praktische
stappen gaan zetten. We gaan actie- en gebiedsgericht en lerend aan het werk. Hopelijk
kunnen we eind oktober/ begin november al de vruchten ervan plukken en kunnen we laten
zien wat werkt en met welke middelen. Al deze gegevens wil Peter niet alleen met de
directies delen, maar ook met VO.

Zinzi licht de aanpak w.b. de hotspots toe. We kunnen niet alle afvalproblemen binnen
Nieuw-West in 1 keer oppakken en oplossen. Daarom ligt er nu een focus op plekken waar
het het meest nodig is en het probleem niet makkelijk opgelost kan worden. Dit kan met
verschillende thematiek te maken hebben. Per gebied is er 1 plek uitgekozen die we goed
onderzoeken en bedenken hoe we dat kunnen oplossen. Samen met directies en bewoners
doen we interventies en proberen we te kijken waar het aan ligt en hoeveel tijd, budget en



capaciteit er nodig is. Er zijn 7 locaties aangedragen, binnen verschillende thema’s. Die
gaan we niet tegelijk in de lucht brengen, we beginnen met 1.

Jan vraagt zich af of er buurtblikvangers in de buurt van de vastgestelde hotspots zijn? Want
zo ja, dan moeten die daar aangesloten worden en zo niet, dan moet dat georganiseerd
gaan worden. Anne pakt dit op met Peter.

Donutdag
Zinzi vertelt over Donutdag op 18 oktober; de bedenker daarvan, de Britse econome Kate
Raworth, is in de ochtend aanwezig om een workshop te geven over de donuteconomie
m.b.t. afval, en dit vindt plaats in de stadsboerderij. Eerste stappen zetten en gedachten
wisselen over hotspots. Dit is een gratis event waarvoor je je kunt aanmelden via Zinzi.

Daarnaast meldt ze dat er een burgerberaad komt over wat zegt de data en hoe beleven
bewoners het?

Ander leuk nieuwtje: er komt waarschijnlijk een go op de aanvraag van containertuintjes.
Stadsdeel gaat inzetten op groen. Sluit waarschijnlijk mooi aan op plannen voor volgend
jaar. Medebeheer van bewoners is randvoorwaarde.

Secretariaat update
Anne toont de Hotspotkaart (https://maps.app.goo.gl/49yUpa3e1k6D2mJY8?g_st=iw)
Website is voorzien van een ‘leden-thermometer’, zo maken we de groei wat tastbaarder.
Er is tevens een vacature geplaatst voor nieuwe buurtblikvangers.
Er zijn een aantal leuke acties geweest, zoals World Cleanup Day.
Er zijn fijne nieuwe prikkers en ringen over.

Cargo bikes zijn ingezet; er zijn wel wat mankementjes, loopt nog niet helemaal lekker.
Beheer kan beter! Ik ben in contact met meneer Hussein van Startpunt die wellicht iemand
kan regelen voor ondersteuning hierbij.

Imaan gaat zich enerzijds op fondsenwerving richten, maar ook op de sales/social media
kant van VO, en nadenken over het aanbieden van de cargobike als dienst (als bedrijfsuitje
bijv.).

Als nieuwe materialenhub is complex de Plint erbij gekomen, de Stichting IMD in de
Lodewijk van Deysselbuurt en nog een stuk of 6 andere hubs. Als op den duur alle
buurthuizen voorzien zijn van materialen, is het misschien leuk om scholen hierover te
benaderen.
Zinzi denkt dat het leuk zou zijn om er dan een soort commitment aan te hangen zodat de
hubs ook echt gebruikt worden. Bijvoorbeeld iedere maand een foto van prikkende kinderen
voor social media, waarbij VO ook genoemd wordt.
Wanda merkt hierbij op dat kinderen juist vaak degenen zijn die afval laten rondslingeren.
Volgens Jorine moet de oplossing van de jongeren zelf uit komen, waarom gooien ze afval
op de grond? Daar kunnen wij op inspringen en het dan met de school oppakken.
Jan geeft aan dat dit een heel project op zich is en dat iemand dat moet trekken. Volgens
Zinzi heeft Evelien daar tijd voor en zou ze het graag oppakken. Jorine en Zinzi coördineren
dit naar Evelien, en wellicht kan Recycle Valley erbij betrokken worden.

https://maps.app.goo.gl/49yUpa3e1k6D2mJY8?g_st=iw


Meer acties of wedstrijden uitschrijven kan leerlingen ook gemotiveerd, geactiveerd en
betrokken maken/ houden bij schoonmaakacties.

Susie – die buurtbudget had gewonnen met het idee van statiegeld voor prikken - heeft
restaurant Serifoglu zover gekregen om bonnen uit te geven voor koffie na een prikactie.

Jan vertelt dat opbouwwerker Sibbele van Eigenwijks volgende week een voorstel zal doen
om mensen te belonen voor het prikken.

Sloterparkbad heeft elf nieuwe vuilnisbakken erbij en dit lijkt direct effect te hebben.

Wanda oppert om een soort online grabbelton te maken van ideeën waar we uit kunnen
putten als we met meer mensen zijn? Er zijn duizend ideeën voor acties en projecten, en het
zou leuk zijn dat als iemand iets wil doen daaruit kan kiezen.

Rondvraag
Wanda heeft het idee om woningbouwverenigingen te voorzien van een soort box/
informatiepakket van VO over afval en afhandeling etc., dat ze aan nieuwe bewoners
kunnen overhandigen bij intrek in hun nieuwe woning. Een soort blije box voor huurders van
VO.
Vanaf nu gaat Wanda zich weer richten op de Gouden grijper, dit project heeft wat vertraging
opgelopen.

Volgens Zinzi was de World Cleanup een succesvolle dag. Contact met HvA gelegd, er zijn
stagiaires die opdrachten zoeken voor februari. Er was ook een meeting met Bouchra van
Geuzennest, hierbij waren ook vrouwen aanwezig die connecties met de moskee hebben en
die graag willen aansluiten. Dit was nu net een ingang die we zochten, en Jan geeft daarop
aan dat hij graag met haar in contact komt.

Peter meldt dat er een aanbod vanuit HvA ligt op het gebied van kunstmatige intelligentie,
waarbij ze op zoek zijn naar toepassingsgebieden om studenten aan het werk te zetten om
KI te gebruiken om afvalproblemen op te lossen. Klinkt heel interessant, maar op het gebied
van schoon, heel, veilig wordt dat lastig, het gat is te groot. Peter vraagt zich af of er in het
VO-netwerk een KI-specialist is? Mare van de Border, geeft Jan aan (zijn dochter).

Jorine:
Gesproken met Jolanda Jorna, projectleider Gebied en Gebruik over de groene bakken en
piramides bij het Sloterstrand. Was een prettig gesprek, zij is met name geïnteresseerd in
preventie en daar zorgen vooral die bakken voor. De bakken moeten echter wel voldoen aan
het Puccinibeleid (wat o.a. inhoudt dat ze gestandaardiseerd moeten worden en daarmee
opgaan in de omgeving). Daardoor vallen ze dus niet erg op en worden ze niet voldoende
gebruikt. Onze bakken moeten vanaf nu dus zwart worden, daar kun je niet onderuit. Daarop
stelde ik voor om de bakken te voorzien van een mangogele deksel. Je hebt daarmee 1. Het
puccinibeleid in achtgenomen, en 2. De bakken vallen toch op. Jolanda Jorna neemt dit mee
in haar volgende vergadering, en Jorine wil VO vragen haar hierin te steunen. Volgens Peter
is het interessanter om dit bij een hotspot te testen en te onderzoeken of het werkt/ wat het
oplevert, en het dan verder uit te rollen over heel Amsterdam.



Jan meldt dat er op 4 oktober in Pakhuis de Zwijger het event De vieze stad plaatsvindt waar
Amsterdammers met verschillende gemeenteraadsleden in gesprek kunnen komen over het
afvalprobleem. Jan kan er niet heen, maar Jorine gaat wel.

Jan is heel tevreden met het effect dat de 3 piramides hebben op de oostoever, blijft schoner
dus het is een succes. Zinzi vraagt of hij dat nog even op de mail kan zetten zodat ze dit kan
doorgeven bij de gemeente.

Anne heeft een gesprek met Pien gehad over de Doneering; ring met gaten rondom
prullenbakken waar statiegeldflesjes in geplaatst kunnen worden, zodat arme mensen/
zwervers het statiegeld daarvan kunnen innen. Ze vraagt zich of waarom Amsterdam die
nog niet ingezet? Mooi idee voor de online grabbelton of gewoon eens uit te proberen.

Nico gaat praten met een moskee om mensen in beweging te zetten, denkt dat het goed is
om daar een hub neer te zetten.

Jorine wil graag nog toevoegen dat ze aangesloten is bij de jaarlijkse evaluatie van het
Sloterstrand.

Afsluiting


