
Notulen Vuilnisoproer op 29-4-2021

Inspiratie rondje van iedereen.

Notulen staan op de drive

1. Voorstel besluitvorming

Hoe werkt het in de Vuilnisoproer en middels welke regels? Daarvoor voorzet gedaan die staat op de

Drive.

Uitgangspunten:

- Vertrouwen – we werken samen vanuit vertrouwen.

- Transparantie – is een sleutelwaarde. Open en helder over wat er gebeurt.

- Doen – de vaart erin houden, resultaten boeken.

- Energie – iedere bijeenkomst geeft de deelnemers energie en inspiratie om verder aan de slag te

gaan en bij te dragen aan een Schoon, Heel en Veilig Nieuw-West.

Afspraken maken we op basis van consent  het is acceptabel voor mij (ipv consensus)

Stemmen proberen we te voorkomen (door consent) maar als dat niet lukt dan kan er gestemd

worden en gaat het om de meerderheid. De voorzitter kan dan de tegenstemmers vragen om hun

motieven zodat dat ook meegenomen wordt.

2. Financiële werkgroep (penvoerder/budgetbeheerder)

● voorstel begroting m.b.t. penvoerderschap

● uitleg briefing (wanneer uitslag?)

Er is gekeken met mensen van de gemeente hoe aan de financiering te voldoen. In overleg met Wim

de Jong kan het op offertebasis en lopen er subsidieregelingen. Maar nu wordt er gekeken naar

offertevoorstellen vanuit de Vuilnisoproer.

Deze offerte is klaar om naar de gemeente te gaan in overleg met Wim de Jong. Het moment dat deze

is ingediend wordt daarover in gesprek gegaan met de indieners en dan kan het binnen één a twee

weken toegekend worden. Dus dat gaat snel en eenvoudig. Dit zal gaan vanuit het masterplan Afval

en Reiniging waarbij een budget naar Nieuw-West gehaald wordt.

De briefing ligt klaar dus er moet nu iemand het voorstel uitwerken en als iedereen akkoord is kan het

als offerte verstuurd worden. De kaders hiervoor zijn in de werkgroep besproken en dit zou dus

opgepakt kunnen worden door die werkgroep.

Deze is te zien op de Drive.

Actie Punt (AP): dus nu moet deze begroting gemaakt worden, wie gaan dat doen: Wanda, Emel,

Peter van Vliet en Hans (als penvoerderschap voor tijdelijke beheer). Hans moet overleggen met

collega’s of dat zou kunnen. Maar een bestaande stichting als penvoerderschap zou ook kunnen,

bijvoorbeeld die van Koos Marinus. Dit is dan van tijdelijk aard, want daarna kunnen we werken naar

een nieuwe organisatievorm.

Penvoerderschap beheert het budget in opdracht van het netwerk, als dienende ondersteunde

functie. Wel een verantwoordelijkheid en kan ook wel zorgen en tijd kosten. Dit moet een formele

aanvrager zijn, maar die hoeft niet zelf de offerte te schrijven. Enkel de handtekening zetten.

AP: Als deze klaar is kan deze nog één keer naar de groep. Dan daarna de prioritering.



KOOS MARINUS WORDT PENVOERDER! Hans en Pieter Nijhof kunnen hierbij ondersteunen.

AP: In het voorstel staat ook hoe we dat verder willen: zijn we een stichting, B.V., oid?

AP: wie pakt hier het kartrekkenschap op (mooi woord van Peter)?

Het is prettig als een klein budget komt voor backoffice wat prioriteit moet hebben. Verder is de

begroting gebaseerd op het 10 punten actieplan met een Plan van Aanpak. Dus daarop doorpakken

maar er moet wel prioriteiten in aangebracht worden.

AP: voorstel doen voor prioriteitstelling in de begroting (wat is het belangrijkste waar het geld heen

moet in eerste instantie).

Pieter wilt heel graag geld voor een site zodat er een platform is waarbij mensen bij elkaar komen.

Mandy benadrukt dat het heel bijzonder is dat het is gelukt om dit voorstel zo er doorheen te krijgen.

Peter heeft budget gefixt bij de gemeente en dat hebben we met elkaar allemaal goed voor mekaar

weten te krijgen. Chapeau!

3. Secretariaat, backoffice

● Wie gaat coördinator worden? Sollicitatie maken.

Backoffice is heel belangrijk en ligt ten grondslag aan de Vuilnisoproer. Eerst is hiervoor budget nodig

om de sollicitatie te maken. Als we iemand in dienst nemen dan wordt de Vuilnisoproer werkgever of

opdrachtgever voor zzp’ers.

AP: letten op of we opdrachtgever óf werkgever worden van de backoffice persoon. De penvoerder

zal dan ook de werkgever of opdrachtgever zijn.

In de financiën groep is hierover nagedacht. Voorstel hiervoor is: gemeente die geld beschikbaar stelt

ook die werkgever kan zijn maar dat heeft Hans liever niet om het in de hand van de Vuilnisoproer te

houden.

AP: wie is er opdrachtgever? Iedereen navragen.

Koos Marinus als penvoerder en opdrachtgever maar niet als werkgever.

Recycle Valley kan ook als werkgever/opdrachtgever.

Buurtwerkplaats kan dat ook.

Kan ook intern als detacheerder vanuit een organisatie en dan ook kijken in het netwerk als er een

functieprofiel is wie dat zou willen doen.

AP: werkgroep/coördinator om iemand aan te nemen voor backoffice (procedure/sollicitatie). Hans,

Pieter Nijhof, Wanda en Roy.

AP: competentieprofiel maken en kijken wat voor taken e.d daarbij komen. Hans heeft hier al een

voorzet voor gemaakt. > Hans gaat dit doen met Pieter Nijhof, Roy en Wanda.

4. Buurtbudget initiatief > Iedereen die wil plan indienen voor buurtbudget > deadline?

Zinzi met studenten een onderzoek aan het doen naar de probleemstelling door input van mensen.

Als er mensen zijn die input hebben dan kan dat door Jackie (Jackie.ippel@hva.nl) als contactpersoon

voor data verzameling of Zinzi (z.stasse@amsterdam.nl) te mailen. Op 25 mei van 19-21u komt er een

grote meeting om alle plannen te presenteren die door mensen zijn ingediend. Deze overleggen en



aansterken en dan gaan Jan en Zinzi kijken wat er het beste bij het plan van Samya en bij de kaders

van de gemeente past. Je kunt hier bij de meeting zijn:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBjMzdmOGMtNGMwZS00MmJmLW

E2YmEtNjUyNjdhYzVhOGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272fca1b1-2c2e-4376-a

445-294d80196804%22%2c%22Oid%22%3a%2202a12cfe-e343-438a-a7d2-ca8706a90f40%22%7d

Deze plannen zijn alleen voor Geuzenveld-Slotermeer. Geuzenveld, Slotermeer Noord-Oost en

Slotermeer Zuid-West.

Idee is dat in juni al die plannen zijn besloten.

Iedereen kan een plan indien in de Google Drive mappen > map Werkgroep > Plannen/ voorstellen -

Google Drive hiervoor is al een template.

5. Werkgroep Communicatie

● Website > Wie pakt dit gestructureerd op? (Begroting?)

AP: budget reserveren van ongeveer €1500-€3000. Hans kan dat reserveren als dat met toezegging

bij het budget teruggestort wordt.

AP: Werkgroep communicatie kan daar een opzetje voor schrijven wat er komt er op de website te

staan. Dat voorstel rondsturen voor aanvullingen en opsturen. Ook het bijhouden en redactie voeren.

AP: Tobias zou het grafische gedeelte kunnen doen

AP: Vita gaat navragen of onze websitebouwer (Wim??) dit zou willen bouwen.

● standaard procedure acties delen & events organiseren voor meer aandacht.

Hoe communiceren we acties en hoe kunnen we die op de website neerzetten. Dit moet ook op de

website komen en kan in de werkgroep communicatie meegenomen worden voor het voorstel. Tobias

heeft een fb-groep oprecht voor Vuilnisoproer Nieuw-West, dat kan ook beter worden gebruikt.

● Update Pieter & Sandro, stadsreiniging

Pieter heeft update met Sandro. Hij wilt graag signalen uit deze groep over dingen die er niet goed

gaan. Maar niet dat e-mailadres met iedereen delen. Maar we kunnen hem rechtstreeks mailen en

zet er dan je tel nummer bij als er punten zijn. Dit gaat over klachten waar je niet de mora-melding

voor kan gebruiken. Volgende stap gaat over hoe we mensen met afstand tot arbeidsmarkt kunnen

includeren, maar dat wordt volgende keer besproken.

AP: doorgeven aan reiniging wanneer er een prikactie is op standaard dagen dat als er vervolgens al

die zakken op één plek worden geleegd, dat zij een extra ronde kunnen doen. Lijst met prikacties

sturen.

6. Werkgroep Innovatie

Update vanuit Innovatie: nog niemand gesproken. (Jorine, Nico en ?). Jorine had al veel ideeën en ook

over geschreven maar ze is er vandaag niet bij.

7. Werkgroep C&K, creatievelingen en kunstenaars (wie zijn dit?)

Deze werkgroep was een voorstel wat Buurtwerkplaats op zich wilt nemen als kwartiermakers voor

creativiteit. Ideeën kunnen faciliteren en helpen ontwikkelen. Niet het uitvoeren maar wel helpen om

het samen te doen en leuk om vanuit de creativiteit een inspirator te zijn. Zo toewerken naar een

mentaliteitsverandering in het kijken naar zwerfafval/afval als probleem in de buurt.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBjMzdmOGMtNGMwZS00MmJmLWE2YmEtNjUyNjdhYzVhOGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272fca1b1-2c2e-4376-a445-294d80196804%22%2c%22Oid%22%3a%2202a12cfe-e343-438a-a7d2-ca8706a90f40%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBjMzdmOGMtNGMwZS00MmJmLWE2YmEtNjUyNjdhYzVhOGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272fca1b1-2c2e-4376-a445-294d80196804%22%2c%22Oid%22%3a%2202a12cfe-e343-438a-a7d2-ca8706a90f40%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBjMzdmOGMtNGMwZS00MmJmLWE2YmEtNjUyNjdhYzVhOGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272fca1b1-2c2e-4376-a445-294d80196804%22%2c%22Oid%22%3a%2202a12cfe-e343-438a-a7d2-ca8706a90f40%22%7d
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E9ITJZZo-5hpT8oHiRU0_Q0XcBVVdXRu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E9ITJZZo-5hpT8oHiRU0_Q0XcBVVdXRu


Brainstorm ook over de filmpjes om te kijken welke plannen er zijn en wat ervoor nodig is.

8. Huishouden:

● Splitsen vergadering werkgroep en actiegroep?

Vanaf volgende maand:

> één deel organisatorisch

> één deel oproerkraaiers/netwerken

AP: iedereen laat het weten in je e mailadres in de Excel sheet.

Participatie ook andere bewoners voor informeren en wij vertegenwoordigen niet de hele buurt. Dus

die moeten ook meegenomen worden in communicatie. Want het is nu al eens gebeurt dat er

klachten waren door omwonenden die niet in de Vuilnisoproer zitten.

Voorstel: om vergaderingen openbaar te maken.

Voorstel: korte vergaderingen met beperkt aantal onderwerpen.

Voorstel: rooster wie wanneer over welke onderwerpen praten.

Voorstel: op de website agenda zodat mensen ook over bepaalde specifieke onderwerpen kunnen

aansluiten.

Toiletvoorzieningen, drie toiletten in het Sloterpark!

● Adressenlijst update (ook aangeven of je bij werkgroep & actiegroep wil)

● Ervaringen google drive mappen

9. Tot slot

Top: Anne is een heel goede voorzitter!

Anne zegt zelf dat ze de Vuilnisoproer beter heeft leren kennen en dat kan iedereen dan doen.

Eventueel 2 of 3 keer achter elkaar doen en dan wilt Pieter Nijhof het overnemen. Als er twee

overleggen zijn dan doet Pieter Nijhof de Oproerkraaiers en Anne het organisatorische deel.

10. Rondvraag:

● Is je iets opgevallen laatste tijd qua zwerfafval in de buurt?

Tijdens koningsdag waren open prullenbakken waar de snackbar/ondernemers onderling besloten

om de prullenbakken tussentijds te legen. Werd Wanda gelukkig van :)

Roy zag Larissa gister opruimen toen dacht Roy om die vuilnisbakken daar ook neer te zetten (grote

gele bakken) om op het plein te zetten. En ook heeft hij nog nooit zoveel grofvuil gezien (banken

enzo). Het lijkt elke dag grofvuil terwijl het lijkt alsof de reiniging wel heel hard bezig is. Komt omdat

sommige panden worden ontruimd en hele inboedels buiten komen te staan.

AP: dit naar Sandro mailen met foto’s en tekst.

● Een andere tip die je wilt delen/ aankondigen of voorstellen?

● Wie heeft nog een plan voor een (ludieke) prikactie komende weken?

Elke 1e zaterdag v/d maand prikspullen op te halen in het buurthuis Tante Ali tussen 12:00 & 14:00.



Zaterdag 5 juni om 10.30u prikactie in Osdorp Midden daarna lunchen met Sem.

Deelnemers: (Pieter was iets later ;)

Nieuwe woorden:

1. Rot - Spots (mbt. de buurt van Michel, Roy en Peter v/d Vliet kwam deze ter sprake)

2. Kartrekkerschap (mbt. tot geld wat gereserveerd wordt voor kwartiermakers/initiatieven)

3. Buurt & park conciërge

4. Wijk praktijk teams


