Notulen Vuilnisoproer 27 mei 2021
Deelnemers eerste helft: Koos, Hans, Emel, Anne, Peik, Nico, Wanda, Tobias, Zinzi, Wanda, Pieter
1. Agenda werkorganisatie
●

Financiële werkgroep (bespreking 4 documenten)

Document 1. bouwstenen:
Peter: kort toegelicht dat de werkgroep heeft stilgestaan bij wat bouwstenen en uitgangspunten voor
een financiële beleid moeten zijn. Ook stilgestaan bij: hoe de back-office in te richten en hoe het
inrichten van financiële cyclus zou gaan. Aan de werkgroep het verzoek om hierover te stemmen.
Verder geen vragen of opmerkingen over bouwstenen financiële beleid.
Document inrichten backoffice: hoe gaan we uren vullen? Er zijn aantal scenario’s. We kunnen
iemand aanstellen om deze functie te vervullen. Hiervoor kunnen we een sollicitatiecommissie
inrichten. En als iemand wordt aangesteld, hoe doen we dat dan? Gaan we deze persoon aanstellen
als ZZP’er? Of gaan we iemand in dienst nemen? Wij kunnen als Vuilnisoproer niemand dienst nemen
omdat wij geen organisatie zijn (geen rechtspersoon zijn). In dit geval kan een van de lid-organisaties
als werkgever te functioneren.
Een ander scenario is dat iemand uit het Netwerk, als individuele personen uren en capaciteit ter
beschikking stelt en deze taak op zich neemt. (mij niet duidelijk of dit al dan niet betaald wordt uit VO
budget of niet) Vandaag is niemand van Recycle Valley erbij, wellicht dat het bij hun taken zou passen.
Koos, Emel en Wanda gaan nadenken over hoe de functies van secretariaat en back office in te vullen
en met wie. En gaan ook een profielbeschrijving maken.
Misschien in plaats van 24 uur backoffice, extra ruimte reserveren voor extra klusjes. Dus misschien
12-16 uur voor secretariaat en dan heb je 8 uur vrij ruimte voor extra klusjes die door andere
uitgevoerd worden, zoals notulen, voorzitterschap.
Document 3. offerte: Koos gaat offerte opstellen en stuurt naar Peter om mee te kijken/lezen.
Hans en Koos gaan de concept begroting nogmaals bekijken en deze voorleggen aan het Netwerk ter
accordering (deze vorm van accordering is een onderdeel van die bouwstenen).
Document 4. Opgesteld door Peik: samenwerken met innovatie werkgroep. Stuk gaat over bewust
zijn en/of gedachte dat de Vuilnisoproer totaal nieuw proces is waarin verschillende aspecten bij
elkaar komen. Interessant is hoe je die creativiteit kan gebruiken om vuilnisoproer verder te laten
groeien; rijker laar worden. Naast de concrete, praktische dingen ook inzetten in gelaagdheid….
ruimte maken, ruimte vragen en extra middelen vragen om bv. mentaliteitsverandering teweeg te
brengen.
Moet nog concreet worden gemaakt…

●

Communicatie/website

Werkgroep communicatie is bij elkaar gekomen om een website plan te maken

In het kort:
Wat moet er op de website?
-Intro pagina met algemene info, wie wij zijn en info over bestaande (prik)acties
-Agenda:
● Kalender (toekomst, liefst met kaartje google maps overzicht waar plaatsvindt)
● Blog (terugkijken, verslagjes )
-Pers/ Nieuws/ the wall/ portfolio (hoe noemen we dit?)
hier komen stukjes & (video) verslagjes van acties die we doen
-Forum
● voor het forum gedeelte users laten inloggen, naam en email
● hier kan iemand iets voorstellen of delen
● eventueel kunnen mensen erop stemmen die dit ook willen
Spontane brainstorm over wat er op de website zou kunnen komen:
Bewoners informeren wie bel je waarom, wanneer?
Wanda vindt site van gemeente niet duidelijk
Tobias puur als wegwijs
Groter overleg over de rol van z’n forum
Is het iets waar je elke dag op moet zitten
Wanda: wil een klaagmuur! (al dan niet constructief ;) Je kan er in eerste instantie je EI kwijt
en eventueel vragen of mensen suggesties hebben om het probleem aan te pakken
Emel: aanmelden via contactformulier, als ze over specifieke acties op de hoogte willen blijven
Er moet een website input meeting komen waar we een grove schets van een blauwdruk website
uitwerken zodat we beter weten wat we allemaal precies willen.
Hans: Darkroom met soort thema’s die eens per maand worden uitgelicht
Tobias: een darkroom vol met grijpers!!! Shit put, shit hol, ok we dwalen af
Moderator functie: bestuurder vragen, gemeenteraadslid, gebiedsmanager de vloer geven

Korte pauze (sommige mensen moeten eerder stoppen andere sluiten zich juist aan)
Deelnemers tweede helft: Anne, Peik, Nico, Wanda, Tobias, Zinzi, Wanda, Pieter, Roy, Jorine
Nog even verder over de website en andere dingen die ter sprake komen:
Continuïteit om content te maken voor de website
Aanbod op de site, zoals duurzaamheids workshops
tip: Herman prikacties op vrijwilligers site aanmelden (NLcares)
--Roy merkt op dat in de Wildemansbuurt de studenten van Vooruit de jeugd oproepen mee te prikken
en dat heel goed doen!
Wanda: is er een wet om ondernemers te benaderen op hun plicht om de directe omgeving van hun
onderneming schoon te houden (we denken van wel) probleem is dat er niet op gehandhaafd wordt,

Er worden nu nieuwe buurtconciërges ingewerkt, die gaan ook kijken naar contractbeheer: heeft
ondernemer het goed geregeld hoe afval wordt afgevoerd (vaak niet)
Ander probleem: Afval van ondernemers die eind van de dag hun afval op straat moeten zetten, die
door de meeuwen wordt opengescheurd (kliko’s zijn onderweg, rondom Sloterdijk, zegt Peter, maar is
complex)
Zero Mico handhaving (hoe het daar gaat) hoe kunnen we ook de bezoekers aanspreken op het
probleem van de plastic zakjes overal. Peter heeft het over de ‘Customer journey’ van plastic zakje
Rondje:
Hans: Oproep om ‘super plus prikkers’ bij elkaar te zetten om ervaringen te delen en na te denken
over de vraag: kunnen ze zichzelf ‘clonen’ voor in buurten waar nog geen prikkers zijn.
Anne: Er komt een landelijke PeukMeuk dag aan (8 juli) waar op iets van 50 locaties verspreid over
heel NL peuken verzameld zullen worden. Ze worden ook geteld en zo wil PeukMeuk meer aandacht
vestigen op het peuken probleem. Anne wil een actie in NW op touw zetten, rond plein 40’45 een
route maken en zoekt nog mensen die willen aanhaken of zelfs mee organiseren.
Nico & Hans doen mee! Wanda knikt ook
Jorine zegt dat het iets is voor Justice van vaste prik (v. Deijsselbuurt) die zouden zo kunnen
aanhaken. Jorine zal hem vragen
Verder even praktisch is een Peuken zuige, wel zo prettig, peuken rapen is met de meeste prikkers
niet makkelijk en niet iedereen wil/kan op zijn knieën
Peik: Super plus prikkers op buurtwerkplaats organiseren
Nico: aankondiging app: Helemaal groen, ontwikkeld door dierenarts om te laten zien hoeveel km er
geprikt wordt. Laten we die app promoten! (hoe?)
Verder is hij blij met buurtconciërges, prettige samenwerking met die uit Osdorp, meer ingang tot de
gemeente. Ook: Superprikkers aan laten sluiten bij bestaande acties zo nieuwe contacten te maken.
Ludieke acties: Autorijders niet troep uit auto te gooien ipv op straat. Een filmpje bv.
buurtwerkplaats? Nadenken over sloguns om mensen te motiveren (is ook een brainstorm sessie
waard) Anne merkt op, gemeente kan het geld maar een keer uitgeven, als het naar vuilnis opruimen
gaat, gaat het niet naar leuke voorzieningen. Jorine: Mensen denken dat het de taak is van de
gemeente om achter je kont op te ruimen, die zien wel eens iemand van Pantar prikken en denken
ach die mensen hebben ook werk nodig of zo. Maar dat is niet zo!
Gemeente mag duidelijker communiceren dat dit niet haar taak is. Alleen ophalen van vuilnis op de
daarvoor bedoelde plaatsen. Wanda kan bevestigen met voorbeeld van bewoner die
‘kringloopspullen’ consequent naast de containers zet omdat andere mensen het dan kunnen
gebruiken (lees: voor haar opruimen)
Voorlichtingscampagne hiervoor???
Wanda: Begon in de Aker met prikken en heeft een droom:
Een felicitatie guerilla (flashmob) als iemand iets weggegooid om zo viral te gaan (komende twee jaar)
Peik en Tobias even een brassband organiseren? Iemand bakt een taart en dan verstoppen achter
lantaarnpaal wachten. Hans: Pilot op Plein 40’45? proberen

Tobias: opstarten plastic fabriek gaat goed
Breitner studenten, red de wereld in vijf dagen en eigen spel ontwerpen
Rietveld meisjes ontwerpen boot, en die is begin juni klaar. (7 meter lang) soort podium.
Ideeën welkom voor drijvende ontmoetingsplek. Er moet iets op gebeuren, muziek/ radio station?

Zinzi: Zero mica bewustwordings week op Plein 40’45 di-za kom allemaal langs!
Verder plan van Samya, 12 project, kijken naar hoe ze elkaar kunnen versterken, synergie zoeken
Begroting is bijna rond, binnenkort weer bijeen komen en dan kunnen de projecten van start.
Capaciteit: sommige mensen doen projecten vrijwillig, andere krijgen betaald voor uitvoering
Hans & Roy bieden aan, indien nodig, meer vrijwilligers te mobiliseren
Tot slot: Kijken naar ondergrondse containers in probleemgebied David Vosstraat realiseren. Aan
achterkant Burg Vlugtlaan is veel bedrijfsafval overlast. Aanschaf door ondernemers, ism. met
Eigenhaard & buurtbudget. Wel nog hulp nodig iemand voor administratie naar ondernemers op zich
wil nemen. Evt. kan Koos hier helpen? anders Roy & Hans
Roy:
Handhaving bij Jan Tooropstraat ging actief achter
Ontwikkelen vignet: Schoon heel veilig
Zodat bedrijven die zich keurig gedragen een ‘keurmerk’ krijgen
en hij is niet te spreken over die grijpers. en wil een kwalitatief goede grijper.
Anne raad haar ergonomische prikker aan van Unger. Deze zijn tevens te leen bij de receptie van de
Honingraat. Wanda stel voor een vergelijkwaren pagina voor prikkers op de site?
Verder wil hij nog een kliko regelen voor zijn buurt. Hoe kom je aan gele prullenbak, Jorine heeft ze
zelf gekocht en deze moeten ingetekend worden Jorine stelt voor hier een buurtactie van te maken.
Meer betrekken van kinderen en jeugd met prikken. ontmoeting met jongen met perskaart Daniel
Amaqua?
Oproep aan buurtwerkplaats: Klooster wil een hart voor waar ze doppen in kunnen zamelen
Jorine:
Ze is blij dat haar prullenbakken zijn ingetekend en benieuwd naar komende zomer als het weer druk
op het strand wordt, hoe het dat gaat qua vuilnis (ze heeft goeie hoop) Ze vind het een mooi
voorbeeld van: Kijken naar een plek en wat die nodig heeft, ipv naar de statistiek
Justice wil van alles doen, in van Deysselbuurt & Eendrachtbuurt. Extra bakken plaatsen en we willen
kijken hoe we hem kunnen ondersteunen. We hebben een sterk netwerk binnen de Vuilnis Oproer
van mensen met ervaring, goede relatie wijkcoördinator, hoofd van schoon NW, Larissa & more
Ook qua budget helpen, ludieke acties, voorlichting?

