
Vergadering Vuilnis Oproer Nieuw-West
27 oktober 2022
Voorzitter: Jan
Locatie: Ru Paré (met prikken en eten vooraf)

 Aanwezig:
Anne
Bieneke
Jan
Jorine
Koos
Nico
Peter
Wanda

Start Vergadering: 19:12
Opening met kort rondje nieuwtjes en agendavaststelling
Jan vraagt of iedereen een hoogtepunt van de afgelopen tijd kan noemen. Koos trapt af met
de mededeling dat er geld op de VO-rekening staat. Er is nog maar een korte periode over
om het uit te geven, maar het is een goede stap vooruit.

Peter meldt dat hij een goede meeting/ gesprek met Clara en mensen van Sloterdijk III heeft
gehad betreffende de hotspots. Er hangt een goede energie en Peter is er erg blij mee.

Jorine vond het stemfeest van afgelopen weekend heel leuk. Dit draaide om de buurttuintjes
en het was een buurtfeestje om mensen te motiveren voor het buurtbudget, en dat is
meestal erg lastig. Maar nu waren mensen erg enthousiast geworden. Niet alleen belangrijk
om te stemmen op het buurtbudget, maar ook voor de bewoners om hun verhaal over de
buurt te kunnen doen en ideeën uit te wisselen. Er waren ook cadeautjes, dat was een
voorwaarde. Dat waren zakjes met bloembollen en een kaart van VO achterop. Er zijn nog
wat zakjes over en die schuiven we door naar het plein 40-45-project op 8 december.
Jan vult aan dat het stemfeestje zo’n drie uur duurde en dat ze meer dan 35 stemmen
hebben weten te krijgen. Hij verwachtte van tevoren dat er niemand zou komen dus hij was
blij verrast.

Nico is vandaag voor de vierde achtereenvolgende dag aan het prikken geweest en het viel
hem op dat het plein nog nooit zo schoon geweest. Hij heeft gister bij de Wildeman samen
met wat kinderen geprikt, en werd ook herkend als prikker. Morgen gesprek met de
schoolleiders van De Kikker. Het gaat daar nog niet helemaal goed. Zij verwachten dat de
gemeente andere dingen doet en wij verwachten dat er ouders betrokken worden bij het
schoonmaken van het plein en de omgeving.
Koos: Het blijft lastig bij de Globe en Johannesschool omdat het een openbaar schoolplein
is. In het weekend raakt het snel vervuild.
Nico: Het zijn momenteel vooral hangjongeren, van de Bulgaren is nu geen overlast meer
dankzij het gesprek met een Bulgaarse mede flatbewoner.



Anne heeft een schouw gehad bij haar in de buurt, over o.a. grofvuil dat niet wordt
opgehaald. Er was best een grote opkomst: Pantar, een stuk of vier toezichthouders, twee
bewoners, de gebiedsmakelaar en twee handhavers waren aanwezig. Er blijken overigens
36 handhavers voor Nieuw-West te zijn, niet maar twee zoals we dachten. Ik heb veel
vragen kunnen stellen, o.a. wanneer er een boete wordt uitgedeeld als iemand rommel op
straat gooit en ik heb het contact met de twee buurtbewoners weer aangehaald, heb ze
verteld over VO en ze uitgenodigd voor het Ruimrondje Sloterplas aanstaande zaterdag.

Wanda’s hoogtepunt was dat ze iemand aansprak op het plaatsen van grofvuil bij ‘haar’
container. Die persoon bleek zelf ook containeradoptant te zijn en liet zich daarom niet graag
vertellen wat hij moest doen. Er ontstond haast een soort haantjesgesprek over vuil en
containers, maar het kwam uiteindelijk goed en het is fijn om te weten wie nog meer
containeradoptant in haar buurt is.

Brainstorm hoe nu verder met werven en ondersteunen BBV-ers; BBV-app?
Jan: We hebben er afgelopen dinsdag nog over gebrainstormd, en daar kwam uit dat we het
in ieder geval nog een keer in een groter verband willen doen. Belangrijkste vraag is hoe we
de BBV-ers met elkaar in contact gaan brengen? Daarbij rijst de vraag wat hun taak precies
wordt? Als aanspreekpunt vanuit de buurt of om samen ideeën uit te wisselen?
Anne leest punt 3 uit het tien actiepuntenplan voor, om nog even boven te halen wat destijds
bedacht was als taak voor de BBV-er.

Peter is aan de gemeentekant hiermee bezig. In iedere buurt wordt maar wat gedaan. De
een doet een leefbaarheidsoverleg met een schouw en op andere plekken gebeurt dat
helemaal niet. Dit moet eenduidig geregeld worden zodat bewoners erop kunnen rekenen.
Wie is verantwoordelijk vanuit het stadsdeel voor schoon, heel en veilig? Dat blijkt Martijn
Oppers, programmamanager Openbare Ruimte, te zijn. Hij was zich ervan niet bewust dat
hij daar verantwoordelijk voor is, hij is wel actief op groengebied, maar dus nog niet op
schoon, heel en veilig. Het is nog niet goed geregeld. Ik heb er nu ook met Nadia op ingezet
dat bewoners hun plek in het systeem moeten gaan innemen.
Er is een groslijst van punten per gebied, wat er zoal op het verlanglijstje staat. Veel van
deze punten belanden in een zwart gat omdat gebiedsbeheerders te veel te doen hebben.

Peter gaat Martijn Oppers op weg helpen en in positie brengen, maar geeft ook aan dat hij
hem als opdrachtgever gaat beschouwen. Voor de BBV-er ligt daar dan de taak om te kijken
hoe dat in de praktijk gaat in het gebied. Bijvoorbeeld: Schouw -> actiemoment ->
leefbaarheidsoverleg en dan worden die punten aanhangig gemaakt bij de
gebiedsbeheerder, de centrale figuur/ aanspreekpunt. Dat stuk moet in beeld gebracht
worden, ook door de bewoners.

Er moet een overzicht komen wat tot de verantwoordelijkheden van de gebiedsbeheerder
behoort, en wat de status daarvan is. Dit heb ik bij Nadia neergelegd. Wanneer dat er is, kan
er overleg plaatsvinden tussen bewoners, ondernemers, de gebiedsbeheerder,
woningbouwvereniging en wie er verder bij nodig is. De BBV-ers kunnen dit gaan monitoren
wat mij betreft, zodat zij het overzicht hebben.
Ontwikkelproces om met elkaar het komend seizoen te regelen/ bespreken hoe bewoners
willen dat het werkt binnen een buurt.

https://docs.google.com/document/d/1fAQ-6pska56bR8hInp5GRLisXRtT2GkZ/edit?usp=sharing&ouid=118437934101797698780&rtpof=true&sd=true


De agenda’s worden momenteel gedomineerd door de directies, die brengen in waar het
over kan gaan maar die zouden gevoed moeten worden door een afvaltafel waar BBV-ers
en bewoners etc aan zitten.
Het ontwikkelpunt is dat er duidelijk moet worden wat de wens vanuit de bewoners is en
twee, dat er nagedacht moet worden over hoe het bijgehouden wordt. Derde punt: hoe
regelen we het overleg?

Peter wil dat dit terugkerend agendapunt wordt.

Jorine wil eerst een overzicht wie/wat waar zit en waarom. Ook in ambtelijke kringen weet
men dat niet precies. Dus dat moet geïnventariseerd worden. Van conciërge tot de hoogste
baas. Ten tweede, per gebied helder krijgen wie waar verantwoordelijk voor is en zorgen dat
we een integraal onderdeel worden van het overleg.

Jan: Dus wij moeten eerst te weten komen hoe de structuur van de gemeente in elkaar
steekt, met namen erbij. Kan er een organogram op tafel komen?
Zinzi is daarmee bezig, geeft Peter aan. Het moet verder ontwikkeld worden, en VO kan
daar een rol in spelen. De prikkel moet hier vanuit VO komen. Zinzi en Jorine gaan dit plan
voeden en presenteren.

Anne: Een tijdje terug heb ik alle gebiedsmakelaars van Nieuw-West een e-mail gestuurd
over wanneer er actiemomenten of onderzoeken zijn, en ik kreeg haast geen enkele reactie
terug. Alleen van Saliha en Sander, die ik al een beetje ken.

Peter: Sommige gebiedsbeheerders willen niet het gesprek aangaan met bewoners, maar ik
ben er via Martijn Oppers mee bezig. Hij is verantwoordelijk voor inhoud en proces, maar tot
op heden stuurt hij daar nog niet op aan. We gaan dit proces in werking stellen, samen met
Zinzi en Jorine.

Wanda: het klinkt alsof wij als BBV-ers nu voor de zoveelste keer hetzelfde verhaal moeten
afdraaien. We moeten de BBV-ers niet nog meer werk gaan bezorgen en als politieagent
inzetten, maar juist ontlasten en voorbereiden, en een beetje op een leuke, gezellige manier.

Peter: Wat mij betreft is het nuttig om een leuke avond te organiseren en te kijken waar de
energie zit en waar behoefte aan is.

Jan: Ik wil graag de BBV-ers met elkaar in contact brengen. Aan de hand van een applijst:
voornaam, buurt, telefoonnummer. Zo is er in ieder geval verbinding, i.c.m. een avond met
brainstorm.

Anne: Er is wat geld over en ik zat te denken aan een avond in bioscoop De Vlugt met een
korte film i.c.m. een BBV-event. Wanda en Anne maken hier een opzet/ programma/
uitnodiging voor. Datum en uitnodiging moeten er vrij snel uit, voorstel is rond 15 december.
Wanda: uit die avond moet ook een follow-up in het voorjaar komen, om het actief te
houden.

Nico: belangrijk om meer informatie te gaan geven over wat de BBV-er moet weten over de
organisatie van de gemeente.



Jan: er moet een korte presentatie gegeven worden over het hoe en wat omtrent de
gemeente.

Peter: Tijdens de avond moet duidelijk worden dat doordat bewoners zich verzamelen
ideeën niet langer in een zwart gat verdwijnen. De macht moet terug naar de
buurtbewoners.
Wanda: Doordat wij ons verenigen worden we sterker.
Jan: Er ligt nu een goed plan voor 15 december, we hebben in Peter een spreker en Anne
en Wanda organiseren het. Inbreng van de BBV-ers en hun verdere rol is belangrijk. Kleine
groepjes en een plenair gedeelte. Inloop, hapjes, film, niet te formeel.

Toevoeging Koos: Ik zit bij de vakbond, en daar zijn we bezig met ‘organizing for power’. Dat
is een werkwijze om macht/ invloed uit te oefenen, dat kan voor VO ook interessant zijn.
Daar liggen natuurlijk allerlei theorieën aan ten grondslag. Jan en Anne hebben hier ook
interesse in.

Nieuws Gemeente: Peter: Aanpak Hotspots, Donutdag, Verlengde aanpak 2022/2023
Verleden week vond de donutdag bij stadsboerderij plaats, dit ging over circulaire economie.
Afval is een van de drie hoofdthema’s. Goede zaken gedaan over de snoeproute over de
Callandlaan en de markt. Kate Raworth van Donuteconomie was daarbij aanwezig. Er is een
Donutdeal gemaakt in Pakhuis de Zwijger, was een bruisende bijeenkomst.
Jorine vraagt zich af op welk niveau dit wordt gestuurd, wie is er verantwoordelijk voor dit
soort initiatieven?
Peter: Dit is een heikel punt, de gemeenteraad heeft het omarmd, dat is heel bijzonder. Het
is in ontwikkeling.

Wat betreft de hotspotaanpak. Er is aarzeling over de vervolgstappen. Fundamentele
problemen, adressenbestand van afval & grondstoffen en bedrijven is niet op orde. Clara
Wiegel is daarbij de reddende engel. Zowel op de markt en Sloterdijk III staan
bijeenkomsten gepland.

Zijn er nog initiatieven die onze (financiële) steun nodig hebben dit jaar?
Jan: We moeten geld opmaken voor 1 januari 2023. Deels gaat het naar de net bedachte
BBV-avond.
Nico: Ik pleit voor een ludieke actie voor gedragsverandering van mensen. Met name
mensen die afval vanuit hun auto naar buiten vegen. Bijvoorbeeld de zooi in een tasje te
doen en aan de autospiegel te hangen met een briefje.

Wanda: Als er daadwerkelijk geld ‘opgemaakt’ moet worden, dan denk ik aan meer prikkers
en materialen, en merchandise. Bijv. hesjes van echt goede kwaliteit, waar je trots op kunt
zijn.

Anne: Ik had het idee om een aantal scholen in de buurt van snoeproutes/ hotspots te
voorzien van duurzame workshops en/ of materialen en minikliko’s met prikkers.

Jan adviseert dat ieder met een idee een plan en begroting opstelt en het z.s.m. indient,
zodat erover gestemd kan worden.



Jan: Het lijkt mij goed om kwalitatief goede, korte, humoristische filmpjes te maken en die
aan te bieden aan AT5 of het GVB, t.b.v. bewustwording. Beetje a la Lubach, wellicht met
goede acteurs.
Jan stuurt hier nog via de app een oproep over.

Secretariaat update: Ledenaantal, BBVeraantal, subsidieaanvraag update
Anne geeft aan dat het ledenaantal op 32 staat, en het aantal BBV-ers op 33.
Volgens Peter zou iedereen die al actief is rondom VO en die zich als BBV of
containeradoptant heeft aangemeld, ook lid van VO moeten zijn.
Wanda vraagt zich af of het duidelijk is waarom je lid zou worden? Dat moet uitgedragen
worden en er moet een plan worden opgesteld: wie is onze doelgroep en hoe/ waar bereiken
we die het beste?

Jan: Met een grotere groep heb je meer macht. We kunnen wel wat bereiken met 30 leden,
maar als je met 30.000 man sterk bij de gemeente komt, kunnen ze echt niet meer om onze
plannen heen.

Koos: Flyeren zou ook nog kunnen, of advertentieruimte kopen. Het hoeft niet zo goedkoop
mogelijk, want we hebben budget genoeg.
Jan: Er volgt nog een interview bij Gaset.

Rondvraag
Koos: Ik moet een update geven over de financiën, maar grofweg komt het neer op dat we
van het oude budget op de post kwartier maken nog wat over hebben (rond de
zevenduizend euro), en op loonkosten (ongeveer vierduizend) en pr (tweeduizend) waar nog
geld besteed kan worden. Van het nieuwe budget is nog zo’n 45.000 euro over, plus dus
ongeveer 14.000 van het oude.

Jan vraagt of we iemand in ons netwerk hebben die goede flyers kan maken? Anne meldt
dat ze hier al een beetje mee begonnen is, door de oude flyer aan te passen. Bieneke kan
hier wellicht bij helpen. De oude BBV flyer heeft te veel tekst en mag prikkelender.

Jan haalt het artikel aan dat Peter doorstuurde over een promotieonderzoek van het
Erasmus i.s.m. de gemeente Rotterdam over nudging. Hiermee zorg je d.m.v. kleine duwtjes
dat iemand de goede richting opgaat. Hier zouden wij ook iets mee kunnen doen.
Peter: Denk bijv. aan een sticker op de deur waardoor je eraan herinnerd wordt even iets op
te rapen. Ilse van Eck (gedragsdeskundige) uitnodigen.

Jorine wil nooit meer in deze slecht doorluchte ruimte vergaderen.

Wanda heeft Ronald Driessen benaderd, die heeft 5 november een prikactie in De Aker. Hij
vraagt of iemand van VO kan aanschuiven en kennismaken. Wil hem ook vragen of hij wil
aansluiten bij de VO.

Wanda heeft twee mensen benaderd en geïnterviewd die zijn genomineerd voor de Gouden
Grijper. Heel leuk contact mee. De uitreiking is in 2023, leuk evenement (is al gefactureerd).
Er zijn al een paar ideeën over de prijs.
Jan geeft aan dat dit een vast agendapunt moet worden.



Naar aanleiding van een observatie van Wanda van een plek waar veel peuken op de grond
lagen, rijst het idee om pocket ash trays van een VO-sticker te voorzien en deze (te koop)
aan te bieden, om het aantal zwerfpeuken terug te dringen.
Jan kent iemand met een aantal sigarenwinkels in Amsterdam, het kan uitgeprobeerd
worden met doosjes van twintig, voor een euro per stuk. Dan hebben we de kostprijs eruit en
we hebben promotie. Is een win-winsituatie.

Jan toont een sticker met een qr-code die hij heeft laten maken. Hij is van plan die op
containers in Nieuw-West te gaan plakken. Door de code te scannen beland je op de
VO-website waar je je direct kunt aanmelden als lid, als containeradoptant of abonneren op
de nieuwsbrief.

Anne wil melden dat zaterdag het Pleinfestijn plaatsvindt op het Lambertus Zeilplein, en het
RuimRondje Sloterplas. Het leek haar leuk om rond 14.00 vanaf huis richting de
Natuurkamer te lopen en onderweg al te prikken.
Er zijn dit keer twee meetingpoints; bij de Natuurkamer en bij het Boothuis. Er is budget voor
wat te drinken, en Jan zorgt voor prikkers bij het Boothuis.

Afsluiting (uiterlijk 21:00 uur)


