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Jan opent de vergadering met de vraag of iemand nog iets belangwekkends heeft
meegemaakt de afgelopen maand.
Anne: Heeft samen met Zinzi bij de communicatieafdeling van de gemeente aan tafel gezeten
tijdens de CASI sessie (Communicatie Activatie Strategie Instrument). Zij kijken in sessies hoe
gedragsverandering bewerkstelligd kan worden, persona’s die moeilijk te bereiken zijn aan te
zetten tot huisvuil in containers te gooien. Veel ideeen, ben benieuwd waar de gemeente
uiteindelijk mee komt. Opvallend: geen bewoners aan tafel. Ze waren benieuwd naar de
communicatiemiddelen van VO, vraag me af of we onze krachten kunnen bundelen.
We hebben hetzelfde doel, en het zou mooi zijn als we van elkaar kunnen leren. We hebben
het niet over budget gehad. Wel VO op de kaart gezet.
Zinzi, Constance en Paul hebben het over smart plastic cities gehad (nulmetingen). Ze
hebben het ook even gehad over het grote project om heel Amsterdam schoon te maken in
september. Er is veel besproken. Interventies, voormetingen, Smart plastic city is een project
waar Keri van Recycle Valley ook bij betrokken is. Zij heeft ook een voorstel gedaan om
nulmetingen te doen, en bewustzijn te creëren van plastic in het water.
Tweeledig project van metingen, interventies zoals voormetingen, stoeptegels bekladden
met leuke leus en nametingen. Proberen geld van Rijkswaterstaat te krijgen (Recycle Valley).
Paul en Constance zijn ook nulmetingen aan het doen, zij willen heel Amsterdam in 2030
30% reductie voor elkaar te krijgen. 2 of 4 keer per jaar meten. Dat moet heel nauwkeurig,
dus het is erg ingewikkeld om dat bij elkaar te schuiven. Het is niet echt samen te brengen,
ingewikkeld en log systeem.
Nico heeft zich beziggehouden met de twee scholen van De Kikker. Veel van het zwerfafval
daar wordt veroorzaakt door arbeidsmigranten uit Bulgarije. Ze wonen er in verkamerde

woningen en hebben geen mogelijkheden tot vermaak. Dit zet aan tot drinken en dit is een
van de oorzaken van overlast. De gemeente kan er niets tegen beginnen. Een van Nico’s
buren is Bulgaars en Nico gaat hem betrekken om het gesprek aan te gaan met de Bulgaarse
migranten.
Daarnaast heeft Nico een ontmoeting met een journalist gehad, deze Michiel Smits schrijft
veel over gemeentelijke zaken voor het magazine Stadswerk Nederland. De meeste
gemeenten zijn hier lid van. Hij was razend enthousiast over VO, en wil er graag een artikel
over schrijven.
Peter:
Verleden week werkbezoek gehad met vertrekkende wethouder. Gevraagd wat hij onderweg
naar de uitgang mee zou willen geven als erfenis. Het leren gaat over bewoners i.s.m.
beroepskrachten, blijkt enorme onderschatting wat voor leervraag daar zit. Die
beroepskrachten die hun eigen zeiltje steeds mooier hebben gemaakt, moeten daar afscheid
van nemen als er een opvolger komt. Er is geen aandacht voor/ ondergewaardeerd stuk.
Verschijnsel wat veel voorkomt als iemand vertrekt/ opgevolgd wordt.
Jan hoopt dat hij dit meegeeft aan zijn opvolgster, en heeft haar in ieder geval al uitgenodigd
voor een wandeling door Nieuw-West.
Keri heeft geen nieuws vanuit de wijk, maar is wel benieuwd of iemand iets opviel op
Koningsdag rondom Plein 40-45? Viel het mee of tegen qua troep?
Het viel Anne op dat er HEEL veel vuilnisbakken op het plein stonden, maar op de
Burgemeester de Vlugtlaan bijna geen. Daardoor was daar vrij veel zwerfvuil te vinden. De
verdeling van de containers klopte dus niet, want er waren er blijkbaar genoeg.
Keri meldt verder dat ze binnenkort vertrekt bij Recycle Valley, en dat ze haar taken
overdraagt aan haar opvolger Mark. Vita is er de volgende keer wel nog bij, maar zij vertrekt
ook.
Jorine vertelt dat het buurtfeest/ event dat ze voor afgelopen weekend had georganiseerd
vanwege het slechte weer heeft afgeblazen. Dit kon gelukkig kosteloos. Het is verplaatst naar
4 september.
Hier viel ook iets uit te leren, want de meeste kinderen uit de buurt gaan ’s ochtends naar de
Arabische zondagschool. We hadden een ochtend- en middagprogramma georganiseerd, dus
dat sloot niet goed aan. Wellicht kunnen we in september een en ander integreren met de
lessen of met de moskee, zoals omgang met de omgeving en de gemeenschapszin. Nieuw
netwerk aanboren.
Het leek iedereen erg leuk, maar hand-outs werken niet, fanfares wel; als iets groots wordt
aangekondigd worden mensen enthousiast. We hebben nu iets meer tijd om dingen te
organiseren. Bijkomend voordeel; op 4 september is de zondagschool nog niet begonnen.
Draaiboek hoeft niet aangepast te worden.
Leuke bijvangst: een man uit de wijk wil nu graag een prikgroep opzetten. Moestuingroep is
in ontwikkeling en die wilde ik in contact brengen met de dame die bezig is met de
groenbakken, er kan kruisbestuiving plaatsvinden. Wil het buurtfeest ook graag gebruiken als
startpunt voor nieuwe initiatieven. Containeradoptie leeft nu nog niet echt, wellicht later
wel. Bij de containers staat nu nog vaak veel troep.

Koos vertelt dat hij net uit een meeting met twee prikkers vandaan komt, ging over het Ruige
Riet. Er is onlangs flink gekapt met grofmaterieel. Er vond een bewonersoverleg met de
Natureluur plaats over hoe dit zo kon gebeuren, en daarbij werden mensen van de gemeente
flink aan de tand gevoeld. Verhitte discussie, maar er zijn nu weer concrete afspraken
gemaakt.
Jan: heb geprobeerd een containertuin los te peuteren bij de wethouder tijdens de
wandeling vorige week, maar is niet gelukt. Ben ook op zoek naar vervanging van een
doppenopvangplek, Ru Pare stopt hiermee. Wellicht de moskee hier in de buurt.
Peter: wb. de containertuin; ik heb deze in gedachten even op de werklijst voor het
directeurenoverleg geplaatst. Argumenten voor het niet plaatsen van een containertuin
zouden zijn, dat de 70% minder bijplaatsingen niet opweegt tegen de kosten/ logistieke
problemen die het met zich meebrengt. Dit is onzin, en al die bijplaatsingen kosten
handenvol geld dus ik wil dit op de agenda zetten.
Jorine stelt voor om op eigen initiatief een containertuin te plaatsen, Jan is daartegen want
hij wil niet tegen de gemeente, maar met de gemeente werken.
Begroting ontwikkelbudget; Akkoord begroting en overzicht stand van zaken (10
actiepunten-excel-sheet) & spreadsheet
Koos: we zitten niet in een maand die een kwartaal afsluit, maar we hebben het toch
geagendeerd om over het budget te praten.
Anne: Het ontwikkelbudget moet voor 2022 opgemaakt worden. Ben door alle actiepunten
heen gelopen en heb de concreetste erbij gepakt. Denk aan secretariaat, workshops voor
Recycle Valley, materialenhubs en ideeën die we nog gaan uitvoeren.
Koos geeft aan dat van de 50.000 euro zo’n 49.000 euro al een bestemming heeft gevonden,
beetje nattevingerwerk. Alles is onderling besproken, dus iedereen is op de hoogte. Het
moet nu alleen nog officieel in de stemming. Er kan nu een klap op worden gegeven.
Anne geeft aan dat er bijvoorbeeld een offerte in staat van Zinzi en Recycle Valley voor
educatie/workshops die eraan komen (activatie en educatie middelbare school Het Plein,
licht Keri toe).
Koos: het blijft een begroting, het kan meevallen/ tegenvallen, maar belangrijk is om
regelmatig plannen goed te keuren, en verder per kwartaal het budget tegen het licht te
houden.
Jan: in de juni vergadering maken we de balans op.
Koos: wat betreft de offerte van Recycle Valley; wordt meegenomen in begroting, echter
moet subsidie ervoor nog aangevraagd worden. Betalen per onderdeel
Keri: het is een vrij klein/ overzichtelijk budget. Ik vraag Vita om een aangepaste offerte te
sturen.

Jorine: ander punt van aandacht: we hebben nog keurmerken die aflopen. Kunnen die bij VO
ondergebracht worden?
Jan weet niet of dat mogelijk is en dat kan het beste met Zinzi besproken worden.
Jan geeft aan dat de begroting is geaccepteerd.
Zaterdag 9 juli: Grote Vuilnis Oproer event! Wie gaat dat trekken?
Anne:
Een aantal activiteiten lijkt niet van de grond te komen. Zoals dit event. Er ligt een idee van
Roy en Buurtwerkplaats om dan de gouden prikker uit te delen.
Nico onderbreekt Anne met de opmerking dat hij zich zorgen maakt over de capaciteit. Er is
al zoveel te doen (prikken en events). Er ligt te veel op ieders bordje. Ook op dat van Anne.
Anne vertelt echter dat Wanda zich heeft aangediend voor het oppakken van de gouden
grijper, en dat het uitreiken ervan verplaatst kan worden naar de winter. Hiervoor wordt dan
een aankondiging gedaan tijdens het event van 9 juli. Het heeft een langer voortraject nodig,
want het leek haar en Wanda leuk om een aantal interviews met prikkers te doen en daaruit
iemand te trekken.
Peter: ik begrijp Nico’s punt wel. Waarom geen kleinschaliger event met als karakter
seizoensafsluiting? Half uurtje prikken en daarna iemand in het zonnetje zetten, houd het
low key. Zo kost het geen energie, maar levert het alleen energie op.
Jan sluit zich hierbij aan. Afsluiting met een borrel en soep bij Natuurkamer (er is budget
voor). We noemen het priknikken, met prikken vanaf 16.00, en om 17.00 borrel en hapjes. Er
moet dan z.s.m. een save the date uit. Breed communiceren.
Anne en Peter zijn het niet eens over hoe de gouden grijper gepresenteerd moet worden.
Anne zat nog te denken aan prikken vanaf bootjes of sups. Koos geeft aan dat de
Natuurkamer die ook heeft, dus dat is een mogelijkheid. Verder vroeg Anne zich af of er bij
Recycle Valley gepolst kan worden naar workshops met kids voor die middag. Offerte
daarvoor is aangevraagd.
Andere ideeën/ acties als flashmob en schoonste straat blijven voor nu onbesproken.
Mededeling over Vereniging (Koos)
Koos meldt dat de formulering over belangenverstrengeling voldoende is verwoord en kan in
de statuten opgenomen worden.
Volgens Jan moet het doel van de vereniging nog goed geformuleerd worden. Zo breed
mogelijk, maar wel duidelijk voor KvK. Hij denkt aan iets als ‘Bundelen van krachten bij
burgers met als inspiratiebron vuilnis’.
Anne: op de website staat als doelstelling: Vuilnis Oproer is een netwerk van bewoners,
burgerinitiatieven, culturele organisaties en ambtenaren die met afvalproblematiek bezig zijn
en een brug proberen te slaan tussen burger en beleidsmakers.

Jan en Anne besluiten er na de vergadering nog even samen naar te kijken en een concreet
doel te formuleren.
Secretariaat update: website (Anne), vacatures (Anne)
Anne heeft een gesprek met Wanda gehad over bijspringen op het secretariaat.
Tijdens de vergadering gingen we er gehaast doorheen, dus even ter aanvulling: Wanda
kwam met voorstel om per 1 juli, voor € 60.- per maand, betaald vrijwilligerswerk gaan
uitvoeren voor het vuilnisoproer.
Dat komt neer op 12 uur in de maand, gemiddeld 3 uur per week. In deze tijd kan ze gaan
richten op de Gouden Grijper. Als ze per 1 juli start, kan ik ook voor 9 juli de aftrap
voorbereiden. Kunnen we een accoord geven op:
Haar vergoeding van €60.- per maand, voor betaald vrijwilligerswerk van gerichte &
afgebakende activiteit; Ook vraagt Wanda onder de aandacht te brengen:
• Sowieso hoe we om willen gaan met betaald vrijwilligerswerk / inrichting hiervan / mijn
voorstel zou zijn dat het idd afgebakende activiteiten betreft / dat we ook een
vrijwilligersovereenkomst maken/ is er nog iets anders nodig of wenselijk?
• Of Jorine akkoord gaat (ja)
• Dat we de uitreiking in het najaar doen.

Anne kaart aan dat er ook altijd nog iemand gezocht moet worden voor de social media.
Peter springt hierop in door te vragen of er niet iemand via het sociaal domein kan worden
gezocht, een enthousiaste bewoner uit de wijk of iemand met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Jan suggereert Eigenwijks, en wil hier graag snel over beslissen, ad hoc,
bijvoorbeeld binnen onze kleinere vergaderingen. We hebben continuïteit nodig als het gaat
om dingen posten op socials en de website, met name als Anne bijvoorbeeld op vakantie of
verhinderd is.
Anne meldt verder dat de website is opgeknapt. Zo zijn er een aantal knoppen aangepast,
zijn de maps geüpdatet en is er een knop voor vacatures toegevoegd.
Jan vraagt zich af of Anne veel inkomende berichten krijgt via de website?
Anne antwoord dat het zo af en toe gebeurt, maar nooit via de aanmeldknop (wel via
e-mail). Verder heeft Anne de online agenda aangepast, was voorheen erg beperkt. Nu staan
alle events erin, en wanneer zij waar op kantoor is.
Anne wil verder graag weten hoe de vergoeding voor vrijwilligers in zijn werk gaat, zoals bijv.
Wanda.
Anne geeft ook nog aan kartrekkers voor events te zoeken, en Jan meldt zich om te helpen
met hosten en organiseren.
Osdorp BVE: wordt getrokken door Jan en Nico.
Sloten BVE: Jan en nog iemand uit Sloten die daaraan bijdraagt. Jan gaat hier achteraan.
Anne heeft contact met een gebiedsmakelaar in Sloten, dus wellicht kan die iemand
aandragen. Keri oppert Khalid, die kent Jan ook.
Anne zat nog te denken over een prikmaterialen influencer: iemand die het uitprobeert en
recenseert, als ludieke vacature.

Nieuws Gemeente: Peter/Zinzi: directeurenoverleg, Masterplan
Peter:
Jullie hebben allemaal gehoord dat Rutger Groot Wassink van Masterplan Nieuw-West
wethouder wordt, en Zita Pels portefeuillehouder Afval.
23 mei is er een inwerkbijeenkomst van Samir geweest.
Dinsdag 7 juni om 13.00 is Samir Bashara (programmadirecteur van stadsdeel Nieuw-West)
ter beschikking in het kader van inwerken, daarbij wil ik het bewonersperspectief centraal
stellen en dieper ingaan op waar we het 23 mei over hebben gehad. Ik heb een opzet voor
een draaiboek gemaakt en vraag me af de meeting afgetrapt kan worden in de Natuurkamer
volgende week, en wie er van VO bij kan zijn om specifiek de invalshoek van bewoners toe te
lichten?
Jan, Anne en Jorine geven aan erbij te kunnen zijn, Koos kan niet, maar de Natuurkamer is
beschikbaar. Draaiboek voor zover:
13.00 ontvangst met koffie
14.00 leefbaarheidsoverleg, actiemomenten. Buurtmoeders, vertegenwoordigers van
woningcorporaties, veelsoortigheid van bewonersinitiatieven toelichten.
15.00 Sierpleinbuurt toelichten (Menno, Larissa)
Peter geeft aan dat hij met Samir de diepte in wil en vraagt of iemand van VO dinsdag
toelichten wat er in de Natuurkamer gebeurt?
Samir lijkt nog uit te zoeken welke positie hij inneemt tussen directeuren en de centrale
stadsdynamiek; hij zit nog niet goed op zijn plek. Het is voor hem een nieuwe situatie en
daarom denkt Peter dat het goed is om hem mee de buurt in te nemen.
Peter: Vervolg 21 april; woningcorporaties ben ik mee in gesprek. In contact aan het komen
met coördinatoren, want we zijn uit beeld in Nieuw-West. Bij de bewonersorganisaties (ru
pare en eigenwijks) ben ik ook in gesprek met Hans Krikke en Dirk Glastra van Loon, zodat
een van hen kan aanhaken bij directieoverleg. Dirk Glastra van Loon stuurt o.a. het netwerk
van opbouwwerkers aan, zodat die ook schoon, heel en veilig-minded worden.
Zinzi werkt aan:
- Meer inzicht in gedragsverandering methodieken ten aanzien van bewustwording (Casi
sessie bijgewoont met Anne en communicatie dames). Meer samen optrekken in
bewustwordingsinterventies.
- Hotspotskaart verder vullen via Google Maps.
- samenwerking met afval en grondstoffen (via communicatie dames) op gebied van
hotspots. Zij hebben een eigen hotspotslijst. Vandaag afgesproken dat we meer krachten
willen bundelen en dat we het eens in de zoveel tijd overleggen om inbreng/ analyse van
hotspots ook bij hen kenbaar te maken. Zij kunnen zien hoe vaak geleegd wordt en verzoek
indienen om legingscapaciteit omhoog te brengen.
- Samenwerking met gebiedsteams en wijkpartners. Zinzi werkt aan een vragenlijst voor
gebiedsmakelaars en wijkpartners om op te halen waar er prikhubs zijn, waar prikmaterialen
nodig zijn.
- Lijst “wie is wie” binnen de gemeente en wie is waarvoor verantwoordelijk. Wie kun je
waarvoor bellen. Aangevuld met wie is wie (sleutelfiguren/ buurtblikkers vanuit de wijk).

- Zodra vereniging is opgericht, kan de subsidie in gang worden gezet vanuit
ontwikkelbuurtgeld. Via gebiedsteams ophalen welke behoefte er speelt vanuit bewoners
om het plan eventueel op aan te scherpen.
- Samen met Peter, Jan en Anita agenda voor de doorbraaksessie 5 juli (morgen concreet aan
verder).
- Gesprekken om bewonersinput mee te krijgen in ontwikkeling van dashboards (ongoing
lobby).
- Bewoners motiveren buurtbudgetplannen omtrent afval in te dienen.
- Menukaart met ideeën of interventies die wel in beleidskaders passen, denk aan afvalkunst,
green graffiti, bewustwordingsactiviteiten etc. (die nu niet passen worden onder de aandacht
gebracht bij beslissers en Samir van het masterplan.
Anne vult nog aan dat het secretariaat bezig was met een overzicht van prikkersmaterialen
en contactpersonen. Zinzi had hiervoor zo’n tien locaties benaderd en ik had nog hubs nodig,
dus toen kon ik er tien overnemen van Arnoud voor een zacht prijsje. Heb er al vijf
opgehaald.
Mededeling over Cargo bikes en het beheer via website
Jan meldt dat de cargobikes klaar zijn. Hij wil er een meenemen naar Amsterdam Noord,
voor een schoonmaakactie met Recycle Valley.
Daarom is het belangrijk dat er agenda wordt gemaakt voor de bakfietsen. En waar worden
de bakfietsen nu precies gestald?
Vooralsnog staat er een bij de Buurtwerkplaats, en een bij Larissa, betaald onder een afdak
bij haar appartementencomplex. Het rooster wordt bijgehouden in de agenda op de website,
goed om alles bij elkaar in zicht te hebben. Er kan gemaild worden naar vuilnisoproer mail bij
gebruik van de cargo bikes.
Materialenhubs: stand van zaken; toekomst: meer erbij (Anne, Zinzi)
Peter vraagt of het zinvol is om naar een materiaalbeheerder te zoeken? Mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen die hubs controleren en aanspreekpunt zijn.
Jan geeft aan dat hier een vacature voor moet komen.
Keri vraagt of er veel materialen besteld moeten worden, en geeft aan dat er bij
NederlandSchoon vaak aanbiedingen zijn of soms gratis dingen weggeven.
Afsluiting/rondvraag (uiterlijk 21:00 uur)
Jorine: Keri: Peter: Nico: Heb Marita Bon gesproken over de vacature voor fondsenwerving, maar ze zit te vol. Ze
heeft er wel ervaring mee, maar ze wil het alleen doen als ze er de volledige
verantwoordelijkheid over heeft, en daar heeft ze nu geen tijd voor. Ze wil wel kijken wat er
aan te spreken is op fondsgebied.

Anne geeft aan dat ze op zoek zijn naar een structurele oplossing, en dat er een vacature is
voor iemand die meer naar de toekomst kijkt. Ze noemt het mobiliteitsfonds waar Peter het
eens over had.
Peter: ben bezig bij de gemeente om iets op te zetten op dat gebied (parkeergelden/
mobiliteitsfonds), het staat geagendeerd bij de gemeente, maar moet ook vanuit VO en
bewoners opgezet worden. Fonds op afvalgebied is momenteel nog te abstract.
Nico meldt dat Merwin Feitsma (ondernemer) van Pro Nieuw-West een onafhankelijke
onderneming wil opstarten die jongeren stimuleert en aan mentoren koppelt. Hij maakt
onderdeel uit van de Plein 40-45 community. We zouden hem misschien kunnen betrekken
bij het maken van een plan hoe er structureel geld binnen kan komen. Er moet een expert bij
komen.
Nico gaat polsen of Merwin interesse heeft om in gesprek te gaan, met VO/ Koos. Daarnaast
stelt hij nog voor om een crowdfunding op gang te brengen, o.a. ook om VO als organisatie
te profileren.
Koos geeft aan dat VO zowel op de korte als de lange termijn iemand moet vinden die hen
daarbij kan helpen. Eind december is het budget op, en moet er weer nieuw budget
binnenkomen. Hij meldt zich ook af voor de aankomende BVE, wegens andere activiteiten.
Jan vraagt zich af wie Larissa kan vervangen aanstaande donderdag bij het event, aangezien
zij ziek is. Er worden een aantal namen gesuggereerd, maar eventueel kan Jan de presentatie
ook alleen doen. Anne zal de avond opnemen, en Bieneke notuleert achteraf.
Vergadering sluit om 20:57

