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1. Mededelingen, waar komen we elkaar tegen, zoeken we elkaar op en delen we
initiatieven met elkaar
Dopjesactie van Roy gaat goed. Ook Sasja heeft veel dopjes en zal deze leveren bij
Buurtwerkplaats; wordt verzameld in een doppenbak. Buurtwerkplaats gaat deze dopjes via
plastic machine laten smelten tot vloeibaar plastic en deze wordt omgezet in nieuwe producten.
Wordt door studenten bewerkt. Misschien een Gouden Grijper maken….?
Elkaar opzoeken en ondersteunen, zodat we samen meer kunnen doen
Jan attendeert erop dat de doppen die bedoelt zijn voor opleiden van honden niet voor iets
anders gebruikt moeten worden.
Inge wil aanhaken bij prikgroepjes.
Er zijn nieuwe deelnemers; ook studeren van VoorUit
Koos: voorstel gedeelde map – google drive – te maken om alle documenten erop te zetten.
2. Buurtbudget (Jackie, Levie en Zinzi)

Aandachtspunt: wat zijn kansen en kwesties die getackeld moeten worden, zijn er lessen hieruit te
leren? Dit met elkaar uitwisselen in het Netwerk, zodat we samen kunnen leren. Dit gaan we
agenderen.
Vraag Jan: wie is de vervanger van Samya? Jorine en haar werkgroep zouden dit uitzoeken en ons
informeren. We weten niet of wij ons bijvoorbeeld spontaan kunnen aanmelden.
Aandachtspunt: Zinzi neemt contact op met Jorine m.b.t. wie de rol zou willen overnemen en dit ook
terugkoppelen met ons. Afspraak was dat Jorine ons een stukje zou doen toekomen waarin staat wat
wel en niet mogelijk is. Er moet instemming zijn over de voortgang. Aandachtspunt: naar aanleiding
hiervan ook de rol van werkgroep met elkaar bespreken en concreet maken.
3. Werkgroep financiën (Peter namens de werkgroep financiën)
We zijn twee keer bij elkaar geweest. De begroting doorgenomen en afgesproken dat we 2x per week
bij elkaar willen komen. Peter gaat vanuit zijn rol als projectleider intensivering handhaving en
reiniging budget zoeken. Er is budget waar we beroep op kunnen doen en dat is in het kader van
Masterplan van CS. Ook voor NW is er een bedrag gereserveerd. Wij gaan daar beroep op doen, zodat
we onderdelen van de begroting kunnen betalen. Wat betreft sommige onderdelen dachten we het
volgende:
Backoffice: nagedacht in werkgroep over constructie van detachering van een ambtenaar om de back
office te doen. Station Wildeman is een mooi voorbeeld. Peter gaat hierover met Wim de Jong
contact opnemen. Maar druk vanuit Vuilnis Oproer is ook nodig om dit voor mekaar te krijgen.. zowel
financieel als de onderliggende vragen.

Penvoerderschap en budgetbeheer: werkgroep denkt dat als we een goede backoffice hebben
geregeld, dan kan deze ook penvoerderschap op zich nemen.
Afspraak: werkgroep komt over een maand met een voorstel begroting m.b.t. penvoerderschap en
budgetbeheer.
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4. Communicatie (Pieter)
Werkgroep communicatie heeft een A4tje over communicatie verstuurd naar het Netwerk
Oproer. Er is een domeinnaam www.vuilnisoproer.nl geclaimd; kunnen we gebruiken als platform
voor info. Het is belangrijk dat we een website hebben. Want dan kunnen we alles wat gebeurd
delen. Zo kunnen we meer mensen bereiken en meer draagvlak creëren.
We moeten een standaard procedure hebben over hoe we acties delen en waar bv alle prikacties
te vinden zijn. We moeten goed bepalen wie onze doelgroepen zijn. Sowieso alle bewoners, maar
ook bv ondernemers, jongeren.
Kosten website, pamfletten e.d.: hierover nadenken. Dit kost allemaal geld. Afspraak: i.o.m.
werkgroep financiën een begroting maken voor communicatie.
Ook aandacht voor terugkerend events. Bv Gouden Grijper of andere event organiseren voor
meer aandacht.
Sandro gaat kijken of hij €1.500 kan regelen voor website en logo ontwikkelen. Onze bestaande
logo door ontwikkelen tot een definitieve staat.
Ook nadenken over het maken van een documentaire serie. We hebben mensen in de groep die
dat kunnen.
5. Backoffice en secretariaat

Een heldere transparante structuur inbouwen zodat dingen vlot geregeld kunnen worden. Nu veel
gedaan door Hans en Emel. Dit volgende Oproerbijeenkomsten bespreken we de werkgroepjes: o.a.
werkgroep financiën, secretariaat, communicatie, video, innovatie, creativiteit en kunst, werkgroep
prikactiegroep, zoals ook vermeld in 10 actiepunten. Afspraak: denk alvast na en geef volgende keer
input.
6. Besluitvorming binnen Oproerbijeenkomst
Hans begeleidt de bijeenkomst, maar wordt steeds gevraagd/benaderd in te stemmen met bepaalde
zaken. We moeten iets inrichten over besluitvorming over allerlei zaken; iets wijs inrichten met een
democratisch karakter. Misschien een werkgroep hierover vormen? Eerste ingevingen vanuit het
Netwerk:
●
●
●
●

●

Besluiten democratisch in stemming brengen;
Een vorm van vereniging en dat we allen bv agendapunten kunnen inbrengen;
Er moet ook ruimte zijn voor gesprek, ander sommigen dingen anders willen
Kijken wat bestuurs- technisch handig is. Bestuur dat gevoed wordt door werkgroepen.
Democratie goed bewaken. Pieter: we moeten wel ervoor bewaken dat we het karakter van
de Oproer – dat is actiebereidheid – behouden! Dat is de basis!
Vanaf mei ook een nieuw dynamiek geven aan deze overleggen.

Afspraak/actiepunt: werkstructuur wordt verder uitgewerkt door: Pieter, Koos, Vita en Peter
Volgende bijeenkomst is donderdag 29 april 19.30. Anne gaat voorzitten.

