
Vuilnisoproer
28 Okt. 2021

Aanwezig: Emel, Nico, Jan, Anne, Wanda, Peter van Vliet, Koos, Zinzi, Pieter, Larissa

Notulen: Anne

Voorzitter: Jan

Agenda:

1. Aankondigingen/ rondvraag
2. Voortgang website (Anne)
3. Nieuws vanuit de Gemeente (Peter)
4. Financiën/declaratie-uniformiteit/begroting (Koos)
5. Revisie/aanvullen documenten
6. Notulen vorige vergadering

1. Aankondigingen
Emel: ving klachten op van buurtpanel over vuilnis in de buurt, de groep bestaat al lang

maar is niet erg pro-actief (vooral klagen) Emel wil bijeenkomst met buurtpanel

organiseren en Anne uit nodigen om mee vertellen over VO.

Zinzi: zero mica week tijdens herfstvakantie, sommige onderdelen liepen letterlijk in’t

water (vanwege slecht weer) verslag komt komende week

Peter: beeldschoon.nl (help me hier, ik heb niet helemaal meegekregen)

drie actiepunten?

Larissa: standaard elke woensdag prikken, laatst een praatje op scholen gehouden en

hierover verteld en er haakte meteen nieuwe kids aan!

Ook 14 okt een armoedebestrijdings debat & etentje georganiseerd (ARM-sterdam).

Ze onderzoekt of het mogelijk is vergoeding voor vrijwilligerswerk (prikken) te geven

voor mensen die financieel krap zitten.

Nico: Prikt regelmatig met opbouwmedewerker Osdorp > zeer positief

Jan: heeft stukje geschreven voor container nieuwsbrief met oproep op te geven bij VO

netwerk (hopelijk overleeft het de eindredacteur…)

En hij was ook te zien op Salto TV -  interview - foodcoop - RuimrondjeSloterplas

Wanda: voelt een nieuw soort teamuitje opkomen: rondje prikken?

2. Voortgang website (Anne)
Basis website staat er nu redelijk, het is nu aan iedereen om de boel in te vullen.
Vraag aan ieder:

● een introductie over jezelf (kan persoon of organisatie zijn) foto/logo, je
perspectief op het afvalprobleem en je rol binnen het VO. netwerk

● project(en) waar je nu mee bezig bent of al hebt gedaan, klein verhaaltje
hierover met liefst iets van beeldmateriaal.

● Aankondiging/ oproep (prik)acties met flyers



Jan stelt voor te tutoyeren op de site, iedereen akkoord. Ook is hij bezig met in kaart
brengen van welke container adoptanten hun gegevens willen delen op onze site. En
zodoende aan het kijken of iets mogelijk is dat we de huidige kaart gemeente (waar
je kunt zien welke containers wel of niet geadopteerd zijn, zij het anoniem) met deze
contacten mogen aanvullen. Simone, manager van de container adoptanten (hebben Jan

& Peter nu contact mee)

Ook spelen we met idee om per buurt een ‘VuilnisOproerCoördinator’ uit ons
netwerk aan te stellen. Deze ook op een kaart te zetten en per gebied aan te geven
wie persoon is. Deze weet wat er speelt in de buurt en kan beetje weg wijzen.
Larissa: de buurtblik Aangezien NW zo groot is, is het van belang dat er per gebied
iemand dingen in kaart kan brengen. gebeidsmakelaar- buurtcongierge -
mailadressen etc.

Koos: stelt voor info@vuilnisoproer te gebruiken, Anne ziet niet zo zitten en Wanda
waarschuwt voor spam…

Wanda: komt er een klaagpaal? en Jan stelt voor: complimentjes! Anne legt uit dat
deze nu onder prikbord vallen, maar heeft heden aangepast op site. Is ook
afwachten hoe mensen gaan gebruiken...

3. Nieuws vanuit de Gemeente (Peter)

Peter legt uit waarom dingen zo moeizaam gaan (bezuinigingen) en heeft nieuw
contact Nadjia & Casper gemeente is niet op buurtniveau aanwezig. Behandelt
bewoner als klant en daarom niet betrekken (eigenlijk een rare strategie)
Er moet een nieuw samenspel op gang komen
Per gebied een coördinator, die op de hoogte is van initiatieven
Nieuwe wet: Als een gebied geen omgevingsvisie (denk buurt blik) heeft (van
onderop) is deze open om te laten invullen door projectontwikkelaars!
Hoe kunnen we deze helpen tot stand brengen?
Verder: idee van zijn kit is er wie gaat uitvoeren?

Zinzi: Afval en democratisering
Doorbraakteam bestaat uit wethouders & burgemeester ???
Organiseer doorbraken middag: Joris Zevenaar planning eind nov.
Afval moet nadrukkelijk in Masterplan worden opgenomen (Larissa/ Jorine en Peter
pakken dit op???) Jorine is er niet bij, dus moeten het voorleggen

4. Financiën/declaratie-uniformiteit/begroting (Koos)

Nu er secretariaat is kan hij ook beter de budget bijhouden. De deelbudgethouders
worden bepaald door de werkgroepen. Nu zijn dat:



1. BO/secretariaat
2. PR promotie
3. Penvoeder
4. Kwartier makers

Koos constateert dat eerste drie punten redelijk helder zijn, alleen de plannen van
kwartiermakers stagneert beetje. Peik/ Tobias komen niet naar de overleggen en we
zijn niet op de hoogte van plannen…

5. Revisie/aanvullen documenten
Anne probeert de documenten op de Drive te organiseren, meerdere zijn onderhand
aan een revisie toe of moeten even tegen het licht gehouden worden. Wie o wie gaat
hierover meedenken? Pieter? Hans? Jan?
En weet iemand waar korte versie 10 stappenplan is? Emel!!! en ze stuurt naar Anne

6. Notulen vorige vergadering

Stip op de horizon: een groot afsluitend event organiseren. Deels als
eindpresentatie v Peters onderzoek en om’t laten zien wat VO doet. Idee: drie
locaties, dat er iets op Natuurkamer/ buurtwerkplaats te zien/doen is en daarna
samen komen voor presentatie en eten bij Ru Pare.
Ergens op zaterdagmiddag/ avond in juni

Drie netwerk events per wijk om weer echt het grotere publiek te bereiken en meer
buurt specifiek. Te delen: in Slotermeer/Geuzeveld, Slotervaart, Osdorp.
Doel hier is bewoners, buurtinitiatieven, wijkorganisaties en ambtenaren samen te
brengen, debat en delen wat er gebeurd, misgaat en verbeteringen.

7. Rondvraag/ afsluiting
1. Wat is er met facebook gebeurt? is niet meer actief, vergaderingen worden er niet
aangekondigt. Tobias beheert deze en is druk met andere dingen. Anne gaat
uitzoeken of zij mede admin kan worden
2. Mercandise: container wizard sleutel Wanda stelt voor deze in bulk te kopen en uit te

delen aan container adoptanten voor hun buren. Gemeente doet nu heel moeilijk over deze

sleutels geven terwijl je ze voor een prikkie online kunt kopen.

VuilnisOproer Sleutelhanger anyone?

3. Hoe zit met vervolgstappen Peters plan: kit en menukaart?

Super dank aan Jan voor de ‘to the point’ en strakke voorzitterschap!




