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Geacht bestuur,
Hieronder treft u een beschrijving aan van het project ‘vrolijke vuilnisbak’,
en, zoal u reeds vermoedde, hieraan gekoppeld een begroting.
De containers hebben de plaats ingenomen van de vuilnisbak. Op veel punten is
dit een verbetering want het afval ligt nu, al dan niet verpakt in
vuilniszakken, naast de grote containers die op verschillende plaatsen zijn
aangebracht in plaats van in de hele straat. Gelukkig wordt het overgrote
deel IN de containers gedumpt. Desalniettemin bieden de verzamelpunten vaak
een troosteloze aanblik.
Dit kan voor sommige lieden net het doorslaand argument vormen om het er maar
bij te zetten onder het mompelen van: ‘Wat maakt ’t uit, ’t is toch een
rotzooitje.’
Wij denken dat het opvrolijken van zo’n container bijdraagt aan wat meer
bewustwording en daardoor grotere hygiène. Met nadruk willen we uitspreken
dat de ROTEB en andere opruimploegen hun uiterste best doen, maar op sommige
plekken lijkt het een gevecht tegen de bierkaai.
Zo’n plek tref je bijvoorbeeld aan voor de deur van Tot Gouw, het atelier op
de hoek Gouwstraat – Jaersveltstraat. We zien daar hoe (vooral ’s avonds)
mensen hun grofvuil deponeren; variërend van bouwafval tot een koelkast
compleet met kip (niet meer kakelvers).
We willen deze plek aanpakken door een schilderproject op te starten samen
met buurtbewoners. De anonieme vuilcontainer krijgt daardoor een identiteit
en wordt waarschijnlijk door een aantal deelnemers geadopteerd. Weliswaar
verwachten we geen wonderen, sommige mensen leren alleen van hartige
sancties, maar alle beetjes helpen ook.
Ook op andere plaatsen in de stad zijn dergelijke projecten uitgevoerd met
positieve resultaten.
Wij zien dit project als pilot. Er zijn vele mogelijkheden om zo’n afvalbak
te ‘bekleden’. Ooit voorzagen wij voertuigen van de ROTEB van dichtregels,
een succesvol project.
Nu kun je weer eens aan andere oplossingen denken, een schildering, een
mededelingen/advertentieplek op die containers, en opstelling met spiegels en
andere ideeën.

In de eerste plaats willen we de eerdergenoemde container beschilderen.
Vanuit dat startpunt willen we het project uitbouwen.
Werkwijze
De eerste fase bestaat uit het werven van deelnemers. Hierbij wordt de
bewonersorganisatie en de school ingeschakeld. Als er voldoende deelnemers
zijn (10 – 15) wordt er een ontwerpsessie belegd in het hogeDRUKgebied. De
ontwerpen worden ook geëxposeerd op een paneel in de vorm van de container.
Alle ontwerpjes worden bovendien gebundelld in een eenvoudig boekje (geprint
met een nietje door het midden) en aan de deelnemers en andere betrokkenen
gegeven.
De tweede fase bestaat uit het schoonmaken en gronden van de container.
De derde fase bestaat uit het met elkaar beschilderen van de container.
Het eindproduct wordt natuurlijk op feestelijke wijze gepresenteerd aan de
buurt.
In de begroting is ook een post ‘onderzoek’ opgenomen. Deze is bedoeld om te
onderzoeken wat voor mogelijkheden er nog meer zijn om soortgelijke
containers te ‘behandelen’.

Begroting:
Ontwerpfase met groepen in hogeDRUKgebied (all in)

500,-

Opknappen – materiaal
Opknappen - arbeidsloon 32 uur a 35,-

110,-

Uitvoering – materiaal
Uitvoering - arbeidsloon 32 uur a 35,-

655,-

Documentatie – expo – boekje

1000,-

Feestje (presentatie)
Onderzoek vervolgprojecten

500,495,-

TOTAAL

5500,

Vriendelijke groet,
Het hogeDRUKgebied
Jorge Kata Núñez
Michiel Brink

1120,-

1120,-

