
Vuilnis Oproer
25 november 2021
Aanwezig: Anne, Emel, Zinzi, Jan, Jorien, Koos, Larissa, Nico, Pieter, Vita, Wanda, Angela

Notulen: Angela

Voorzitter: Pieter

Agenda:

1. Opening met rondje nieuwtjes

2. Voortgang doorbraak gesprekken (Zinzi)

3. Revisie/aanvullen 10 stappenplan (Pieter)

4. Werkgroep kijken naar Werkstructuur & Uitwerkingsplan

5. Voortgang website (Anne)

6. Secretariaat/BO waar is het wel/niet voor en hoe benutten voor collectief (Hans)

7. Template Flyer (Nico)

8. Notulen vorige vergadering

9. Afsluiting/rondvraag (max 21:00 uur)

1. Opening rondje/ Nieuwtjes

Pieter heeft iedereen verwelkomd. Er was een korte introductieronde omdat Angela voor

het eerst aanwezig was bij de Vuilnis Oproer.

Jan: Jan is verschenen in de Nieuwsbrief voor Containeradoptanten met een mooie foto en

heeft Containeradoptanten opgeroepen zich te melden bij het Vuilnis Oproer voor

vermelding op onze website. Tot nu toe hebben twee mensen zich opgegeven.

Jan heeft 8 december een persoonlijke gesprek met de nieuwe wethouder Jakob

Wedemeijer. Het plan is om samen te gaan wandelen in Nieuw West en een poging te doen

om een verband te leggen tussen alle projecten die samen de Vuilnis Oproer maken. Jan

geeft aan dat het een goede kans is om ons beter te profileren binnen de stad. Jan twijfelt

tussen alleen met de wethouder op pad gaan of dat hij iemand anders ook uitnodigt om

bepaalde projecten/ideeën te benadrukken. Het nadruk ligt op het feit dat Vuilnisoproer

bestaat en dat de burger van Nieuw-West mee wil en kan helpen  met de gemeente.

In verband met het gesprek over Containeradoptanten had Wanda een voorstel om een

gmail adres te faciliteren voor de Containeradoptanten bevattend de nummer van hun

container. Op deze manier is de email adres anoniem en betekent dat informatie

doorgegeven kan als iemand bijvoorbeeld met vakantie gaat of niet meer de rol van

Containeradoptant vervult.



Wanda: Wanda kwam met het idee dat de Vuilnis Oproer besteld ‘basis regels kaartjes’ van

Simone laat printen om uit te delen.

Er volgde een korte discussie dat de tekst ook in het Turks en Arabisch moet zijn (evenals in

het Nederlands en Engels) en dat dit de verantwoordelijkheid van de gemeente en niet van

Vuilnis Oproer. Het was ook benadrukt dat er in Nieuw West nogal wat arbeidsmigranten

zijn, die uit ander landen komen zoals Bulgarije en Polen. Er zijn volgens buurtbewoners

tamelijk onwetend wat er van hen verwacht wordt op het gebied van afval. Is het mogelijk

om ook in andere talen te vertalen? Pieter gaf aan dat in Osdorp flyers al vertaald zijn in

verschillende talen (Beter Buurt? Verbeter de Buurt?). Hij gaat de flyer naar Wanda en Anne

versturen.

Pieter: Pieter kondigde aan dat er in Midden Osdorp een prikactie plaats vindt op zaterdag

27 november (Prikactie groep Midden Osdorp).

Koos: Koos vertelde dat hij bezig is de Natuurkamer klaar te maken om mensen in dienst te

nemen - ze moeten onder andere aangemeld zijn bij de Belastingdienst. Hij is nu bezig met

de contract voor Angela as secretariaat/backoffice medewerker.

Verder gaf Koos aan dat er onduidelijkheden waren over declaraties die de Buurtwerkplaats

willen indienen. De Buurtwerkplaats is bezig geweest met een paar projecten - Bakfiets

ontwerpen en Creatief met Plastic. Goed om de financiën weer even het licht te houden en

kijken wat precies is afgesproken.

Er volgde een discussie over wat voor afspraken we kunnen maken om samen te werken met

de Buurtwerkplaats. De Vuilnis Oproer vind het belangrijk dat de Buurtwerkplaats een

blijvend deel van de Vuilnis Oproer uitmaakt, tegelijkertijd er is de laatste tijd een afname in

hun deelname bij de bijeenkomsten, dit maakt de communicatie lastig.

Actiepunt: Koos verzamelt informatie over de situatie.

2. Voortgang doorbraak gesprekken (Zinzi)

Zinzi: Doorbraak inspiratiemeeting vinden de bestuurders niet nodig omdat ze al aardig op

vlieghoogte zitten. Ze willen zich graag committeren aan de doorbraak meeting ogv afval, op

wethouders niveau. Hier is ook budget en capaciteit aan gebonden. Nadia Najibi is de

nieuwe gebiedsmanager (Geuzenveld/Slotermeer/Sloterdijk). Zij bereidt dit voor met o.a.

Zinzi en Peter. We komen nog terug voor meer concrete invulling van de agenda.

Discussie

Larissa: als de Vuilnis Oproer niet aan tafel zijn zou het een gemiste kans zijn.



Zinzi: goed dat Jan gaat afspreken met Jakob. Zinzi gaat kijken of de Vuilnis Oproer informeel

kan praten met de stadsdeel. Het gaat waarschijnlijk volgende jaar plaatsvinden.

Jorine: Doorbraak vergadering. Aanpakken van probleem uit locatie context. Empirische gaat

kijken in plaats vanuit beleid. Effectiviteit voor vrijwilligers kan inzetten. Concreet voorstel

gedaan om bij gesprekken aan tafel te zitten. Praktisch voorstel: VO permanente databank

waar functionarissen naar kunnen kijken. Enorm roulering van ambtenaren. Leidt tot

verwarring voor bewoners. Permanent soort databank vanuit VO op te bouwen om

ambtenaren te informeren. Vanuit secretariaat permanent databank voor mensen die uit de

gemeente zijn - voor buurtbewoners? Wat is een buurtmakelaar?

Anne: we zijn met iets dergelijks bezig. ‘Buurt Blikker’ aan te stellen. Hoe gaan we de data

verzamelen? Per buurt weet iemand waar dingen zijn - grijpers, enz of wat speelt in de

buurt.

Meta niveau, hoe kan VO omgaan met die informatie.

Pieter: vertaal/mediation plek zijn om mensen te linken.

Zinzi: Wil mee helpen. Goed beeld van wie in de gemeente/stadsdeel allemaal zit met

contactnummers. Sommige data is heel algemeen dus kan niet op buurtniveau niet gebruikt.

Klusje om de data in de juiste manier te gebruiken. Hoe krijgt je data op dezelfde plek.

Wanda: data van meldingen bij apps. Interactief kaarten te maken.

Jan: Pieter vdV - veel informatie wordt publiek gemaakt.

Anne: wil ook meedoen. Interactief kaart.

Larissa: Goed idee van interactief kaart.

Jan: op de Vuilnis Oproer website- informatie over wie is binnen gemeente en waar ze

allemaal zijn. Functies te beschrijven en in welk gebied welke functie bekleed.

Bied aan - een tabel te maken met de informatie. Met hulp van Pieter.

Vita: is er over nagedacht dat iemand uit de VO makkelijk benaderbaar is voor de gemeente?

Kunnen wij dat duidelijk maken - woordvoerder van de VO. is dat nu Peter?

Wanda: buurtblikkers

Jan: Hans heeft fundamentele bezwaren tegen het concept van Jorine. Hij geeft aan: In de

uitgangspunten is het ‘participatiedeel’ gesneuveld. Participatie in de vorm van mede

eigenaarschap en mede zeggenschap.

Actiepunt: Iedereen is uitgenodigd om het document van Jorine te lezen voor de volgende

vergadering. (Document van Zinzi valt weg).

3. Revisie/aanvullen 10 stappenplan (Pieter)

Anne is bezig met het 10 stappenplan. Deze wordt in het volgende vergadering

besproken.



4. Werkgroep kijken naar Werkstructuur & Uitwerkingsplan

Dit onderwerp wordt in de volgende vergadering besproken.

5. Voortgang website (Anne)

Anne heeft de website aan iedereen laten zien door middel van scherm delen. Ze heeft veel

werk aan gericht en iedereen heeft complimentjes gegeven.

Nieuwe/Bewerkte delen van de website:

Actieve bewoners - kaart met container adoptanten

Achter de schermen is Anne bezig met een excel sheet met alle verschillende buurtgroepen,

per gebied komen steeds meer mensen in beeld. Ze wil een interactieve kaart van te maken.

Aanlever knop - mensen kunnen zelf teksten/photos/verslagen toevoegen aan de website.

Er is een formulier om te vullen.

Netwerk - Vuilnis Oproer deelnemers kunnen zich voorstellen (met foto en tekst).

Klagen en complimentjes - hier kan iedereen zijn ei kwijt!

Inspiratie knop - leuke inspiratie tips.

Hulp bij afval - handige links.

Vragen/Opmerkingen:

Vita: Vindbaarheid van site is erg lastig. Willen we actief gevonden worden. Mooi website

trouwens.

Anne: we werken daaraan. Als andere websites hebben een link naar onze site wordt het

beter zichtbaar in Google resultaten.

Pieter: zal aan een kennis vragen voor tips om de website makkelijker te vinden maken

(hoger in de Google resultaten). Suggestie: delen op social media en LinkedIn.

Larissa: complimenten voor de website

Koos: ook complimentjes voor de website.

Wanda: suggestie voor vuilnis woordenboek? bijplaatsing hulp bij afval/afval voor dummies).

Ik wil i.i.g. laten weten dat ik superblij ben met hoe alles zich ontwikkelt, zeker ook aan de

website! Anne, je doet het geweldig!

6. Secretariaat/BO waar is het wel/niet voor en hoe benutten voor collectief (Hans)

Hans is er vandaag niet dus deze schuift op naar volgende keer. Het ging over wat we

wel/niet van de secretariaat verwachten en hoe kan deze ons beste ondersteunen

7. Flyer (Nico)



Er is een bestaande flyer ooit ontworpen voor prikgroep Osdorp. Deze mag gebruikt worden

voor andere wijken/buurten. Er staan wat algemene dingen op en ook reclame voor de prik

groepen. Flyer is te zien op VO website.

Discussie:

Emel: Goed om in andere buurten te gebruiken en dan met hetzelfde logo zodat in elke

buurt hetzelfde uitziet.

Jorine: Feedback. Welke doelgroep, met wie praat je. Wie wil je overhalen? Goed bedoeld,

maar erg zendend (zo van we groeten elkaar) Een beetje belerend. Klinkt hard maar bedoeld

als handreiking. Opdrachtgeverschap is belangrijk.

Wanda: met wie, wat wil je communiceren?

Pieter: De flyer is een oproep om te werken aan een schonere buurt. Uitgestoken hand om

samen de buurt schoon te maken. Eventueel textueel aan te passen.

Larissa: Larissa heeft haar flyer laten zien - de flyer uitstraalt dat het leuk is om te gaan

prikken.

Actiepunt: Communicatie werkgroep - kijken wat kan gebruikt worden uit het huidige flyer

materiaal voor een Vuilnis Oproer Flyer.

8. Notulen vorige vergadering

Er waren geen aan- of opmerkingen.

9. Afsluiting/Rondvraag

We zijn een jaartje onderweg en kregen steeds een teamgevoel met z’n allen.

Volgende vergadering: Let op! ditmaal op een dinsdag, 21 december @ 19.00



Actiepunten voor volgende vergadering (21/12/2021)

1. Koos verzamelt Informatie over de situatie met de Buurtwerkplaats.

2. Iedereen is uitgenodigd om het document van Jorine te lezen voor de volgende

vergadering.

3. Communicatie werkgroep - kijken wat gebruikt kan worden uit het huidige flyer

materiaal voor een Vuilnis Oproer flyer.


