
Geachte buurtgenoten, 

 

Gemeente Amsterdam heeft een nieuw afvalplan, met bijzonder hoge ambities voor het recyclen 
van ons afval. Hoofdlijn is dat Amsterdammers goede voorzieningen krijgen, met name 
ondergrondse verzamelcontainers. Het plan en een overzichtsplaatje hiervan zijn te vinden op 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/openbare-ruimte/. 
Voor onze buurt hebben we contact gezocht met Afvalinzameling Zuid. Tot onze vreugde bleken zij, 
vanwege de uniekheid van de buurt, gaarne bereid met ons mee te denken over de verbetering 

van onze inzameling en afvalscheiding. Na een eerste open gesprek komen we nu uit op twee 
brengparkjes, met vier typen verzamelcontainers: glas, papier/karton, plastic 
verpakkingen/drankenkartons en restafval. Voor het IJsbaanpad is de meest logische locatie de 
huidige locatie van de glas- en papiercontainer. Voor de kant van het Jaagpad wordt nog naar een 
optimale locatie gezocht. Suggesties zijn welkom. 
Met de brengparkjes zou de inzameling aan huis/steiger wegvallen. Daarmee verdwijnen ook de 

afvalzakken (en het zwerfafval dat er soms uit ontstaat) en kliko’s uit het straatbeeld van onze 
prachtige buurt. Bovendien kunnen we op elk moment ons afval kwijt in de verzamelcontainers. 
Een overzicht van voor- en nadelen die we konden verzinnen staat hieronder. 
We hebben bij de gemeente aangegeven dat we als buurt belang hebben bij schone en goed 
functionerende brengparkjes en dat we na willen gaan of buurtbewoners daar een kleine rol in 

willen spelen (medebeheer, adoptie). Bijvoorbeeld om het opgeruimd te houden, desgewenst 
medebuurtbewoners te informeren en om misstanden en defecten bij de parkjes te signaleren en 

door te geven aan de gemeente. 
Vanuit de VWZ willen we graag met jullie in gesprek over al deze plannen! 
 

Verzamelcontainers (ondergronds) tov van zakken of kliko’s/minicontainers 

+ 24/7 beschikbaar, je kunt altijd van je afval af, ook kleine hoeveelheden 

+ je kunt ook gelijk je recyclestromen kwijt (glas, papier, dan ook plastic en wellicht ook GFT), waarmee we 

bijdragen aan de recycleambities van onze stad 

+ geen minicontainers of zakken meer in het straatbeeld 

+ geen ruimte op je terrein nodig voor grote zak of minicontainer 

+ geen stank en vliegjes meer vanuit je restafvalcontainer in de zomer 

- je zult een stukje moeten  lopen/fietsen/rijden met je restafvalzakje. Voor je recyclestromen moest je dat al. 

+ je kunt al je afval (restafval en recyclestromen) kwijt bij het verlaten van de wijk 

+ minder grote/zware inzamelwagens door de straat 
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