
Gisteren, 25 februari, zijn we weer in kader van de Vuilnis Oproer samen geweest, zoomend.
We hebben op de 25ste twee nieuwe oproerkraaiers welkom mogen heten, Inge en Wanda.
Stap voor stap groeit het aantal oproerkraaiers op schoon, heel en veilig.
Hieronder treft u een verslag aan van de Netwerkbijeenkomst.
Voor nu even belangrijk:
1. De voorbereidingsgroep Buurtbudget Slotermeer-Geuzenveld, komt donderdag om
16.00 uur bijeen. Zij maken een voorstel (niet in beton gegoten)
2. De plenaire Vuilnisoproer Netwerkbijeenkomst, vindt plaats op donderdag 25 maart om
19.30 uur.
3. Er zijn enkele werkgroepjes ingericht, zie hieronder, die een eigen agendabeheer
voeren.

Vuilnis Oproer#6; 25 februari 2021; kort verslag met dank aan Emel

Buurtbudget G&S,
Buurtbudget Geuzenveld-Slotermeer. Pitch van Zinzi. De oorspronkelijk indiener (architecte van
het plan) en aanvrager is – nood gedwongen - afgehaakt. De hamvraag is of we een en het
ander kunnen inrichten vanuit de Vuilnisoproer conform het plan, de aard van de activiteiten,
budgetbesteding en intentie. We delen met elkaar enkele aandachtspunten. Een belangrijk
aandachtspunt betreft de insteek van het gehonoreerde plan, bewoners in de lead wat betreft
uitvoering, aansturing en besteding van het beschikbare budget.  Het gaat om een substantieel
budget van 40 k.
We spreken af dat er een voorbereidend werkgroepje gevormd wordt die, op basis van het
buurtplan zoals ingediend, een concreet voorstel uitgewerkt. De leden van de werkgroep zijn
niet perse de uitvoerders, aanstuurders en beheerders (van budget):
Deelname van Sasja, Jorine, Anne, Nico, Peter, Mendy en Hans (deze laatste slechts
ondersteunend). De opdracht is voorstel te maken, concreet, conform de intentie en de concrete
activiteiten zoals opgenomen in het ingediende en gehonoreerde plan.

Overleg met Reiniging; uitwerking van afspraken
Eerder deze maand hebben acht vertegenwoordigers van het Netwerk overleg mogen voeren
met “reiniging” over het uitwerkingsplan (de 3e samenkomst met reiniging). Van de kant van
“reiniging” bestond veel enthousiasme en welwillendheid tot afstemming en samenwerking.
Tijdens dit overleg zijn ook afspraken gemaakt, namelijk dat er een voorstel komt over
communicatie Oproer-Reiniging, een begroting die we ook kunnen voorleggen aan “reiniging”
en een notitie op “innovatie”. Jorine, Nico, Pieter, Peter, Emel, Nico (iemand vergeten?) zijn in
de weer geweest met deze afspraken. Dat heeft geresulteerd in drie notities, eerder
meegestuurd in de uitnodiging van de Netwerkbijeenkomst van 25 februari.

2.1. Begroting.
De begroting heeft de instemming van het Netwerk. Daarbij enkele opmerkingen. De begroting
is, gelijk als het uitvoeringsplan, een ding in permanente ontwikkeling. In de begroting is
rekening gehouden met wat aan sponsoring, reeds gemobiliseerd budget beschikbaar is en wat
er tekort komt. Het tekort bedraagt – vooralsnog – zo’n 61.000 euro.  Met de accordering van de



begroting kan overlegd worden met “reiniging” (Antina Snijder) welke budgetten voor wat
beschikbaar zijn of kunnen worden. Bijvoorbeeld via het zogenaamde “innovatie budget”. Peter
kijkt of bij Masterplan NW ruimte gemaakt kan worden.
We zijn ook overgegaan tot een financiële werkgroep die geen autonomie heeft maar
functioneert met input en instemming van het Netwerk. Leden van de financiële commissie:
Emel, Koos, Peter, Peik (ruimte voor creativiteit en heldere boodschap en vertaling daarvan
naar geld), Mendy (meedenken), Wanda. Een belangrijk aandachtspunt betreft het
penvoerderschap en het budgetbeheer.
Met betrekking tot het mobiliseren van financiële middelen heeft de Backoffice voorrang.

2.2. Communicatie
De tweede afspraak met “reiniging” betrof een voorstel mbt communicatie en de wijze waarop
we elkaar informeren en afstemmen.
Er worden twee overlegvormen voorgesteld:
Een week na Vuilnis Oproer Bijeenkomst. Eerst zal het een algemeen overleg zijn en daarna
splitsen op algemeen en strategisch/beleidsmatig overleg. Dit laatste: tactisch en strategisch
overleg.  Het worden twee overleggen.
Geluid strategisch overleg klinkt door in stadsdeel en gemeente.
Aan dit overleg gaan ook deelnemen: Larissa, Jorine en Vita, Peter, Sandro en Pieter. Splitsen
in twee overleggen.

2.3. Innovatie
De derde afspraak met “reiniging” betreft onze focus op “innovatie” een andere, vernieuwende
aanpak om Nieuw West schoon, heel en veilig te krijgen en te houden.
Jorine heeft een notitie geproduceerd en licht deze nog een keer toe. Drie steekwoorden staan
bij centraal, de aanpak/het beleid moet ingericht en uitgevoerd worden “wijk gebonden” en
“context-gebonden” en altijd door, met, voor bewoners (“mede eigenaarschap”). Een toevoeging
op de notitie “innovatie” betreft de rol en meerwaarde van kunst in het tackelen van het
structurele probleem. We geven deze werkgroep ook een suggestie mee om te werken met en
volgens de slogan “alleen ga je harder, samen kom je verder”.
Werkgroep: Jorine, Sasja, Vita, Peik en Tobias

Volgende Vuilnisoproerbijeenkomst is 25 maart, 19.30.
Op de agenda o.a. ook: uitnodigen Extinction Rebellion presentatie over ‘burgerlijke
ongehoorzaamheid’.


