
Notulen PP-vergadering 10 juli 2019, Tuinzaal Huize Lydia  
17:30 – 18:00 
 
aanwezig: Esther, Joris, Inez, Peter Kooij (gemeente). Hans, Anke (voorzitter), Trudes, Marijke 
(notulist), Ben, Annemiek 
afwezig m.b.: Stefan Kalter, Winnie, Elisabeth en Eva 
 
We houden een kort voorstelrondje t.b.v. Esther, voor wie dit de eerste PP-vergadering is. 
De aandachtspunten die worden genoemd, komen grotendeels overeen met de speerpunten waar 
drie groepen mee aan de slag zijn gegaan. 
De agenda voor vandaag: 

1. afval 
2. fietsparkeren 
3. handhaving 
4. een vierde groep die zicht richt op de aan de buurt toegezegde enquête 
5. de vraag om een herijking van de “participatie pilot” 

 
Er wordt weinig voortgang ervaren. 
De impact van de afwezigheid van zowel Elisabeth als Eva wordt gevoeld. Er is geen enkele twijfel 
aan hun inzet of aan de valide reden van hun afwezigheid maar ze worden gemist.  
 
1. Afval 
Peter Kooij, voor sommigen een bekende, voert de scepter over de afvalproblematiek in de 
gemeente.  
Het pp-Afval-groepje, bestaande uit Ben, Marijke en Stefan K heeft Peter Kooij uitgenodigd voor een 
voorbespreking. De voorbespreking maakt duidelijk dat Peter zowel de wens als de macht heeft iets 
te veranderen binnen het afval-dossier. De eerste afspraak leidt p.o. tot een nieuwe papier container 
op het Vermeerplein die onder de bekende, smalle papierklep ook een bredere klep heeft voor 
karton. Bovendien maakt een nieuwe sticker duidelijk wat de bedoeling is.  
Op 1 juli jl. hebben Ben en Marijke, begeleid door vijf (Eva, Elisabeth, Martin, Thirza en Peter) 
mensen van de gemeente/het stadsdeel een afvalschouw gelopen. We hebben een aantal 
probleemcontainers bekeken en aanpassingen besproken, wat heeft geleid tot enkele ‘quick wins’. 
 
Papiercontainer/ brede karton klep 
De container in de Pieter Basstraat zal ook deze maand omgewisseld worden voor een exemplaar 
met brede kartonklep. Er loopt een experiment met nieuwe stickers, voorzien van aanbiedregels; 
zodra dat is geëvalueerd, worden alle papierbakken voorzien van eenduidige, frisse informatie; dit is 
een kwestie van weken. 
 
Stinkende restcontainers 
Er zijn twee restcontainers in de Pieter Basstraat die overmatig ruiken. Deze worden uiterlijk 
volgende week gereinigd. Indien dit vaker nodig is zullen de buurtbewoners dit bij Peter melden. 
 
Bedrijfsafval 
Er zijn een aantal bedrijven die uitpuilende afvalbakken dagelijks op straat hebben staan. Ook vinden 
daar veel bij-plaatsingen plaats. Op de Amstelveenseweg loopt een proef om hierop strenger te 
handhaven. Indien succesvol, dan komt Joh. Vermeer/Duivelseiland in beeld. Peter geeft bedrijven 
nu de opdracht hun containers dicht te houden, en op de juiste tijd aan te bieden (tussen 9 en 11). 
Het is bedrijven verboden afval binnen te bewaren, maar voor buiten zijn ook regels. Een bedrijf als 
Loetje heeft bewust zijn afvalruimte ingeruild voor nog meer terras. Peter zoekt naar een adequate 
aanpak die tot een beter resultaat leidt dan alleen verhoogd, gemeentelijk inkomen uit boetes. 
Interessant is Peters suggestie dat hij bij goed bedrijfsgedrag belooft het schoonmaak niveau 
upgrade te geven van A naar B (of was het andersom?) Dat vinden bewoners ook prettig. 



 
Afvalbakken (bovengronds t.b.v. klein afval) 
De wens is om nabij het Johannes Vermeerplein (looproute) een aantal afvalbakken te plaatsen. Dit 
is binnen de gemeente uitgezet, het worden er twee. Plaatsing i.o.m. Ben? 
  
Plastic container Johannes Vermeerplein 
Deze is oud en verwaarloosd en zal binnen een aantal weken vervangen worden door een nieuw 
exemplaar. Het is de bedoeling dat t.z.t. alle plastic containers ondergronds gaan, in plaats van een 
van de restafvalcontainers op de afval-eilanden. Termijn: vóór 2020. 
  
Op tijd legen 
Een aantal containers zit, met name rondom het weekend, snel vol. De frequentie van het legen 
wordt verhoogd. Graag melden dus; gebruik de verbeterdebuurt app! 
De hele P. Baststraat krijgt extra aandacht; alle containers worden dagelijks bezocht. 
  
Grofvuil 
Grofvuil is alles dat niet in een van de andere bakken hoort en/of past. Het varieert van tuinafval, 
Ikea kasten, bouwafval tot wasdroogrekken. Peter zoekt nu locaties – niet op of bij een afval-eiland - 
waar grofvuil kan worden aangeboden. Bewoners hebben de afgelopen decennia te veel 
aanbiedregels langs zien komen. 
 
Gedragsverandering 
Ben geeft aan dat de door de gemeente zo gewenste gedragsverandering bij de burger vaak haaks 
staat op wat de burger zelf wenst, een functionerende gemeentelijke overheid. 
Peter ziet meer participatie van bewoners voor zich; Trudes volgt Peter in deze suggestie. Bij de 
gemeente zijn professionele participatie medewerkers beschikbaar. Peter faciliteert graag 
“saamhorigheidsflyers” o.i.d. Trudes heeft ervaring met een positieve uitwerking van dit punt. 
 
Kleding en textiel kwam ter vergadering niet aan de orde maar de afvalgroep heeft hierover het 
volgende begrepen. Er wordt gezocht naar een mogelijkheid de vieze en lelijke kleding containers 
ondergronds te krijgen of op een ander manier beter te laten functioneren. Termijn nog onbekend. 
 
Anke bespreekt de situatie van de container voor haar deur. Peter gaat deze container de komende 
drie maanden dagelijks laten bezoeken. Als we weten wat de oorzaak is van sommige 
probleemlocaties, kunnen we er een analyse op los laten en ermee aan de slag, zegt Peter.    
 
Joris suggereert dat we deze quick wins goed kunnen communiceren via het Buurtblad. 
Kortom, graag publiciteit over actieve bewoners i.s.m. het stadsdeel. 
Er wordt onderzocht hoe de route naar een andere, misschien lege container kan worden 
aangegeven. 
 
2. Fietsparkeren 
Annemiek, Joris en Leo hebben rondgelopen met Dewi Huystee wat ook geleid heeft tot een enkele 
quick win. Hans was hier graag bij geweest de uitnodiging daartoe heeft hem helaas niet bereikt. 
Dewi H bleek overigens geen of nagenoeg geen budget te hebben voor verbeteringen. Er is gekozen 
voor wat er te halen valt. De Joh. Vermeerbuurt was al helemaal niet opgenomen in het verbeter-
traject. 
a.  tot in 2020 de Hobbemakade drastisch op de schop gaat, komen daar oude fietsenrekken te 
staan; dit is een korte termijn oplossing; 
b.  de laad- en losplek bij Loetje gaat naar de overkant van de straat;  
c.  in de Corn. Anthoniszstraat worden fietsenrekken omgedraaid wat met name(?) zorgt voor meer 
ruimte op de stoep; 
d. er komen meer fietsparkeerplekken aan de zijkant van Loetje, bij het rokersbankje; 



e. er gaan parkeerplekken opgeofferd worden aan fietsenrekken, dankzij de groenere politieke wind 
van het moment; 
Algeheel gevoel is dat Dewi H te weinig mogelijkheden heeft. Hierover moet gesproken worden met 
Elisabeth. Maar goed, er zit enige voortgang in …. 
 
3. Handhaving 
Five Brothers Fat is de test case. Er loop een procedure; ook de mogelijkheid van mediation wordt 
onderzocht. De vergunning had nooit gegeven mogen worden, daarover zijn alle partijen, op de 
Vette Broers na het eens. 
De gemeente heeft toegezegd te handhaven op open ramen, muziek boven x db, de afzuiger etc. 
Uitkomst is dat de Broers zich te buiten gaan op de donderdag, wanneer de gemeente niet 
handhaaft. 
 
4. Enquête 
Trudes, Winnie, Elisabeth, Anke, Peter van Garderen van het stadsdeel en Martijn, plaatsvervangend 
buurtmakelaar hebben zich hierover gebogen.  
Er is geen voortgang, de vraag is of een enquête wel zinvol is, maar hij is beloofd aan bewoners … 
Alles afwegend, komen we tot de conclusie dat de enquête waarschijnlijk moet worden afgeblazen.  
Peter van Garderen geeft aan dat bij andere buurten/stadsdelen nuttige informatie te halen is over 
succesvolle enquêtes.  
 
5. Herijking van ons PP-project 
Er heerst onduidelijkheid. Waar zijn we mee bezig, waartoe en op weg naar wat? 
Is er wel sprake van participatie?  
Moeten we ons niet eenvoudigweg richten op “oplossingen voor problemen”?  
Joris zegt te weten dat er tot 2022 trouwens geen geld voor participatie geoormerkt blijkt te zijn. 
In drie proefgebieden in Amsterdam is er echter wel geld voor PP. Zelfs dan gaat het daar niet goed. 
Dus het is niet verwonderlijk dat bij ons het participeren-zonder geld - helemaal niet goed gaat. 
 
Conclusie 
Er op korte termijn een herijking komen van het hele PP-project, wat iets anders is dan een evaluatie. 
Trudes belt Elisabeth hierover en over een nieuwe vergaderdatum, in week 32, hoewel we het in die 
week zonder Annemiek moeten doen. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


