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Datum: 27 september 2021 

Betreft: afvalinzameling in de wijk Nellestein (Amsterdam Zuidoost) 

 

 

 

Geachte geadresseerden,  

 

Namens de Bewoners Vereniging Nellestein (BVN) vragen wij uw bijzondere aandacht voor het 

volgende. 

Dat de inzameling van afval in Amsterdam ronduit problematisch verloopt werd nog eens pijnlijk 

duidelijk in een artikel in Het Parool op donderdag 23 september jl. 

De in het artikel geschetste oorzaken voor deze stand van zaken zijn ronduit verontrustend en 

alarmerend. Wij kunnen als bewoners slechts beamen dat ook in de wijk Nellestein de gevolgen van 

deze chaos zeer nadrukkelijk waarneembaar waren.  

 

Wat was er aan de hand? 

Zoals gebruikelijk worden in Nellestein de afvalcontainers elke maandag- en donderdagochtend uit de 

containerruimten naar buiten gereden. Vervolgens worden de volle containers met een tractor naar een 

verzamelplek gebracht waar ze geleegd worden in een vuilniswagen. Kort daarna worden de lege 

containers met de tractor teruggebracht naar de plek waar ze werden opgehaald. De containers worden 

in de betreffende ruimte teruggeplaatst en daarmee is het verhaal rond. 

 

Zo niet op maandag 13 september. De volle containers zijn, zoals gebruikelijk, buiten geplaatst in 

afwachting van vervoer naar de verzamelplekken. Die hele dag blijven de containers onaangeroerd op 

hun plek staan. Vreemd, maar er zal wel een verklaring voor zijn.  

De daarop volgende dagen hetzelfde beeld. De containers staan nog steeds (overvol) buiten en de 

kraaien, eksters en meeuwen hebben al de nodige vuilniszakken gesloopt. Rond de containers groeit de 

hoeveelheid zwerfafval. Onder bewoners groeit de ergernis over deze onsmakelijke en onhygiënische 

toestand. Bij gebrek aan ruimte in de containers zetten bewoners hun huisvuil nu noodgedwongen in de 

containerruimten. De zorg over overlast van ongedierte (ratten, muizen, vliegen etc.) groeit met de dag.  

Het bestuur van de BVN wordt door een groeiend aantal verontruste bewoners benaderd met de vraag 

om een verklaring. Helaas moeten wij vooralsnog het antwoord schuldig blijven. 

Meerdere bewoners bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020 of doen digitaal een SIA-

melding van deze urgente situatie. 

  

Aan:  mw. M. Moorman (Reiniging) 

mw. M. van Doornick (Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid) 

mw. T. Meliani  (Dienstverlening) 

mw. T. Jadnanansing, dhr. D. de Jager en de vervanger van dhr. J. Wedemeijer  

(Dagelijks Bestuur stadsdeel Zuidoost) 

Leden van de stadsdeelcommissie Amsterdam Zuidoost 
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Inmiddels is week 37 (13 t/m 17 september) voorbij. Het afval stapelt zich verder op en de bijbehorende 

irritatie onder bewoners groeit navenant. Het weekend van 18 en 19 september gaat voorbij, de irritatie 

blijft toenemen. De containers staan nu al zeven dagen ongeleegd buiten. Onder bewoners circuleren 

tal van geruchten, maar een duidelijke toelichting van overheidswege blijft uit. Week 38 (20 t/m 24 

september) breekt aan. 

Door het bestuur BVN wordt het gebiedsteam Gaasperdam/Driemond over deze zeer onverkwikkelijke 

situatie geïnformeerd. Uiteindelijk komt het hoge woord eruit: ‘de tractor is defect en moet gerepareerd 

worden. Woensdag 22 september zullen de containers worden geleegd’.  

Vervolgens gaat woensdag de 22e voorbij zonder dat er iets gebeurt. De tractor zou, na reparatie, 

wederom defect zijn. De containers staan nu inmiddels tien dagen buiten.  

Door het bestuur van een VvE, blok M Leusdenhof, wordt de redactie van AT5 benaderd. Op woensdag 

22 september wordt in de nieuwsuitzending van AT5 aandacht besteed aan deze buitengewoon 

beschamende situatie. Of er een oorzakelijk verband is wordt niet duidelijk maar op donderdag 23 

september verschijnt een vuilniswagen in de wijk. Anders dan gebruikelijk rijdt deze naar de verspreid 

staande containers die ter plekke worden geleegd. Door een aantal Pantar-medewerkers wordt het 

zwerfafval verzameld en in de vuilniswagen gedeponeerd. Opgeruimd staat netjes en toch een goede 

afloop? 

Wel opgeruimd maar pas na veel actie van terecht verontruste en erg boze bewoners.  

Een goede afloop? Allerminst. De bewoners van Nellestein blijven achter met een forse kater.  

Het verloop van deze ‘soap’ is daarvoor te ongeloofwaardig en te stuitend.  

 

Hoe is het mogelijk dat een defecte tractor tot deze wantoestand kan leiden? Is er in het 

machinepark van de gemeente Amsterdam geen alternatief voorhanden? Is er gezien de urgentie 

niet elders een tractor te huren?  

Het ‘excuus’ van een defecte tractor is volstrekt ongeloofwaardig en lachwekkend. 

 

Nog vele malen ernstiger acht het bestuur van de BVN de omstandigheid dat in alle tien dagen 

dat deze ellende duurde de bewoners op geen enkele wijze door de verantwoordelijke overheid, 

i.c. de gemeente Amsterdam, over de ontstane situatie zijn geïnformeerd.  

Geen huis-aan-huisbrief, geen publicatie op de twee sites in de wijk, geen melding op sociale 

media….alleen maar een oorverdovende stilte.  

 

Veel bewoners van Nellestein zullen, niet voor de eerste keer, met wederom toegenomen cynisme 

vaststellen dat de lokale overheid geen idee heeft van wat zich op wijkniveau voordoet. Door het 

uitblijven van een tijdige en adequate reactie voelen bewoners zich genegeerd en geschoffeerd door 

haar eigen stadsbestuur. De relatie overheid-burger heeft voor wat betreft Nellestein weer een zeer 

forse deuk opgelopen.  

Het bestuur van de BVN kijkt met belangstelling uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur BVN,  

 

 

 

 

 

Jan Brandenbarg (voorzitter) 

Tel. 06-26637217 

 

 

 

 

 

 


