
Vuilnisoproer
23 september

Aanwezig: Nico, Jan, Anne, Wanda, Peter van Vliet, Koos, Zinzi, Justice

Notulen: Zinzi

Voorzitter: Anne

Agenda:

1. Secretariaat

2. Belevingskaart

3. Punten van Pieter

4. STAVAZA Actiepunten

Secretariaat

Er zijn in de zomer sollicitatiegesprekken gevoerd voor het invullen van secretariaat

(back-office en coördinatie). De gekozen kandidaat gaf aan er toch vanaf te zien. Anne wil

graag het backoffice gedeelte op zich nemen (zonder het coördinatie gedeelte), maar

vindt 16u te veel. Er is tijdens de vorige ronde besloten iemand te kiezen die wel 16u

beschikbaar was.

Voorstellen:

- Koos stelt voor hetzelfde proces van werving te herhalen.

- Wenda stelt voor: vooraf communiceren dat de persoon donderdag(avond)

beschikbaar is en de helft van de uren niet flexibel zijn in te delen.

- Voorstel Nico en Jan: Anne begint met de back office en iemand inwerkt.

- Voorstel Koos: mogelijkheid om het profiel te splitsen.

- Voorstel Peter: Peter kan ook tijdelijk inspringt

- Voorstel allen: nu beginnen met Anne voor 8 uur. (eventueel aangevuld door

Peter en Wanda). Iedereen stemt voor dit voorstel. Per 1 oktober wordt gekeken

of het nog nodig is om de vacature uit te zetten.

Belevingskaart (Emiel van de Beach)

De kaart geeft gevoelens en gedachte weer over hoe mensen omgaan met afval.

- Voorstel Peter: kaart maken per wijk ipv buurt

Pieterpunten

- Mededeling: Extra handhavingscapaciteit voor bijplaatsingen vanuit stedelijke

capaciteit voor NW (aangenomen)

- Vergadering in 2 gesplitst: voor openbare stuk willen we zoveel mogelijk mensen

bereiken. Hoe geven we daar beter aandacht aan in de communicatie (tekst in

Westerpost, socials etc). Wie pakt dit structureel op? Voorstel: dat communicatie

ook onderdeel wordt van het secretariaat. Iets voor de communicatie werkgroep.



Voorstel Jan: altijd een vaste dag. Voorstel Peter: urgentie vergroten en

aantrekkelijk maken. Voorstel om meer mensen vooraf uit te nodigen om iets te

vertellen over wat er gebeurt in hun buurt.

STAVAZA actiepunten (door Peter)

- Coördinatie / Backoffice

- Website

- Gouden grijper

- Kwartier maken creativiteit (Plastic fantastic, Cargo Bikes, Materialen en info

hubs)

- Schoon / heel / veilig

- Nieuw Samenspel ondernemers / bewoners / organisaties / gemeente

Doelen projectleider tot juli 2022

- Aanpak hotspots / grofvuilstort

- Aanpak illegale dumpingen

- Aansluitingen wijken – diensten

o Kaart leefbaarheidsoverleggen. Hoe aangesloten bij stadswerken en

o Tactisch actie / leefbaarheidsoverleggen

o Strategisch overleg schoon

o Service level agreement

o Menukaart / SHV kit

o 10 containertuinen

o Dashboard / belevingskaart per wijk voor bewoners en gebiedsmakelaars

Zinzi zorgt voor externe aansluiting, Peter voor interne aansluiting.

Brainstorm:

- Idee Wanda: meer dan alleen boete, ook “prikstraf”

- Idee Justice: betrek BOA’s en wijkagenten

- Idee Nico: container adoptanten aanschrijven mee te doen met Vuilnisoproer

Hoe zorg je dat er continuïteit ontstaat (hoe borg je SHV in de buurten)

Wie wil wat doen?

Wanneer: zomer 2022 klaar. Presenteren met Vuilnisoproerfeest

Rondvraag:

- Justice: prikmateriaal op kunnen slaan in Hotel Buiten

- Nico: meer prikkers is Osdorp

- Peter: beweging in de Couperusbuurt

- Jan: het opruimrondje Sloterplan (datum volgt)

- Zinzi: 1 okt opening afvalkunstwerk David Vosstraat

- Emiel: al een jaar geen ballonnetjes in de tuinen van West



- Anne: acties opgepakt: container feestjes en duurzaamheidslessen, peukmonitoring,

anti-peuk graffiti

- Wanda: respect voor de omgeving.

- Koos: volgende agenda: hoe zorgen we voor zichtbaarheid??


