Adoptie van ondergrondse containers in de Noord Pijp

Geachte betrokken bewoner, ondernemer van de Noord Pijp,

Zoals u weet is er vorig najaar op initiatief van bewoners en ondernemers van de Noord Pijp het
Actieplan Schone Pijp opgesteld. Hierin worden voorstellen gedaan voor het bestrijden en ook
voorkomen van vervuiling van de buurt door (zwerf) afval. De gemeente Amsterdam werkt samen
met u aan de realisatie van het actieplan.
Als onderdeel van deze aanpak wordt ook samen met bewoners en ondernemers gewerkt aan vier
specifieke locaties in het gebied. Het betreft de ondergrondse containers op de hoek Centuurbaan /
Sarphatiepark, Marie Heinekenplein , Sweelinck passage / - plein –en de Hemonystraat (plein aan de
Stadhouders kade). Het gaat hier om zogenaamde ‘hot spots’, plekken die sneller dan gemiddeld
vervuilen en voor overlast zorgen.
Circa veertig betrokken bewoners en ondernemers van de Noord Pijp hebben eind vorig jaar
aangegeven bereid te zijn op één of andere manier actief te willen helpen bij één van de vier hot
spots. U was één van hen. Ook heeft een aantal van u een bijeenkomst bijgewoond waarbij aan de
hand van een ‘interventiecompas’ de problematiek nader in kaart is gebracht.
Onze vraag aan u is nu: bent u (nog steeds) bereid om op één van de vier locaties actief bij te dragen
aan een schone Pijp en meer specifiek om “container adoptant” te worden ? In de bijlage bij deze
brief tref u meer informatie hierover aan.

Indien dit zo is, zouden we u vriendelijk willen vragen om uw naam, adres en telefoonnummer aan
ons door te geven. Dit omdat wij alleen beschikken over het e-mail adres dat u eind vorig jaar aan
ons heeft doorgegeven.
U wordt dan binnenkort benaderd door één van onze medewerkers (de heer Jegnie Linger of de heer
Frank Pelgrom). Zij zullen u dan nader informeren over de mogelijkheden en de diverse
benodigdheden (schoonmaakpakket, telefoonnummer e.d.) aan u overhandigen. Ook krijgt u als
“container adoptant” een contractje waarin de samenwerking met de gemeente bij het
schoonhouden van de betreffende locatie wordt onderstreept

Met vriendelijke groet,

Glenn Jainathsingh
Teammanager ondergrondse inzameling
Stadsdeel zuid

BIJLAGE 1: Informatie over adoptie van ondergrondse containers
De gemeente Amsterdam streeft ernaar om de samenwerking met bewoners, ondernemers en
bezoekers van de Pijp te versterken, ook als het gaat om het voorkomen en bestrijding van
vervuiling. Deze samenwerking kan op veel verschillende manieren vorm krijgen. Te denken valt
onder meer aan het ondersteunen van schoonmaakacties van burgers, het meedenken over
oplossingen voor de afvalproblematiek. Ook het ‘adopteren’ van een (ondergrondse) afvalbak wordt
door de gemeente gestimuleerd. Als adoptant van een afvalcontainer helpt u de gemeente met het
schoonhouden van de container en de omgeving.
Wat doet u als “container adoptant” ?
•
•
•
•
•
•
•

U houdt de directe omgeving van de container schoon en netjes.
U meldt een volle container bij het stadsdeel.
U meldt verkeerd aangeboden grofvuil bij het stadsdeel.
U mag buurtbewoners aanspreken als ze afval verkeerd neerzetten. U legt de afvalregels uit
als buurtbewoners daar naar vragen.
U gooit afval in de container als dit ernaast ligt.
U meldt zwerfvuil bij het stadsdeel.
U maakt vastzittende vuilniszakken los bij verstopping van de container. Hiervoor krijgt u een
eigen sleutel. Als het om een ondergrondse container gaat, voorzien van een ‘perssysteem’
verstrekken we om veiligheidsredenen GEEN sleutel van de container.

Voor het schoonhouden van de directe omgeving bij een ondergrondse container krijgt u van de
gemeente:
•
•

Een schoonmaakpakket met bijvoorbeeld vuilniszakken, een bezem, een paar handschoenen
en een papierprikker of een vuilknijper.
Een speciaal telefoonnummer waar u uw meldingen gratis kunt doen. Deze meldingen
worden zo snel mogelijk behandeld.

