
Actieplan De Schone Pijp



Ondernemers en bewoners in De Oude Pijp hebben gezamenlijk 
actieplan ‘De Schone Pijp’ opgesteld en zullen dit in augustus 2016 
voorstellen aan wethouder Choho.

De aanleiding en noodzaak voor dit actieplan zal velen niet zijn ontgaan, 
het afgelopen jaar is steeds duidelijker geworden dat De Oude Pijp 
kampt met een zeer groot vuilprobleem. Continu ligt zwerfvuil door de 
hele buurt, de omgeving van afvalcontainers heeft veel weg van een 
vuilnisbelt en de rattenpopulatie is explosief gestegen. 
Ingevoerde bezuinigingen gecombineerd met een grote toename van 
drukte lijken tot een onhoudbare situatie te leiden. Vuil trekt vuil aan, 
dus de wijk lijkt in een negatieve spiraal terecht te zijn gekomen. 

Als ondernemers en bewoners steken wij ook de hand in eigen boezem, 
vuil komt tenslotte van de mensen die er wonen, werken en de buurt 
bezoeken. Er is een toenemende laksheid te constateren en mensen 
lijken het tegenwoordig lastiger te vinden om elkaar op hun gedrag aan 
te spreken. 
Om deze redenen dit actieplan. Vanzelfsprekend is extra budget vanuit 
de gemeente nodig ten behoeve van reiniging en handhaving, maar de 
intentie is ook om gezamenlijk actie te ondernemen en als bewoners en 
ondernemers energie te steken in het realiseren en behouden van een 
schone Oude-Pijp.

Het is mogelijk om in te zetten op een samenwerking tussen 
ondernemers, bewoners en het stadsdeel. Gecoördineerd door 
Wijkcentrum De Pijp, zijn wij er van overtuigd dat dit voor een lange-
termijn oplossing kan zorgen. 

•	 Niet	eerder	hebben	ondernemers	en	bewoners	in	De	Pijp	zo		 	
 overtuigend samengewerkt als aan dit actieplan. Om deze reden  
 is een breed draagvlak zeker te verwachten.
•	 Door	de	G250Werkt!	de	website	HalloDePijp	en	de	
 samenwerking ‘Ambachten in de Pijp’ is een wijkbrede    
 communicatie & samenwerking overtuigd in gang gezet.
•	 Een	bijzonder	hoog	percentage	van	de	winkeliers/
 ondernemers in De Pijp maken deel uit van een     
 ondernemersvereniging. Het actief betrekken van ondernemers  
 buiten de verenigingen is nu al een duidelijke doelstelling van   
 de ondernemersverenigingen & winkelstraatmanagers.
•	 Collectieve	afvalinzameling	staat	hoog	op	de	agenda	in		 	
 het ondernemers overleg. Concreet worden mogelijkheden   
 onderzocht om dagelijks kleinere hoeveelheden (zakken) aan te  
 kunnen bieden waardoor de grote hoeveelheid bedrijfsafval-  
 containers in het straatbeeld vermindert.
•	 De	intentie	is	om	bij	de	bestaande	Keurmerk	Veilig	Ondernemen		
 overleggen ook bewoners van de betreffende winkelstraten   
 te betrekken. Dit zal de communicatie sterk verbeteren en kan   
 zo dit actieplan in de praktijk ondersteunen.
•	 Buurtcomposteren	heeft	vanuit	de	Frans	Halsbuurt	in	De	Pijp		 	
 een vliegende start gemaakt in Amsterdam. Dit wordt nu actief  
 verder ontwikkeld en aangemoedigd ook in andere buurten.   
 Het bewust omgaan met ‘afval’ is bewoners in De Pijp dus zeker  
 niet vreemd.
•	 Het	gebiedsgericht	werken	krijg	steeds	concreter	vorm	in	De		 	
 Pijp. De betrokkenheid van het gebiedsteam bij dit initiatief is   
 essentieel en overduidelijk aanwezig.



•	 Er	zijn	veel	facebookgroepen,	bewonersgroepen		 	 	
 en buurtinitiatieven in De Pijp. Om deze reden zijn eenvoudig   
 veel betrokken mensen te bereiken. Het doel is zeker ook om   
	 de	kleinschalige	straat/buurt	initiatieven	vol	te	betrekken		 	
 en aan te moedigen. Het ‘dorps’ karakter van De Pijp zal zeker   
 bijdragen aan het slagen van dit plan.
•	 De	werkgroep	wil	zich	actief	verdiepen	in	moderne,	duurzame			
	 plannen	voor	afvalverwerking.	Niet	puur	kijken	naar	wat		 	
 reiniging het stadsdeel kost, maar wat afvalverwerking   
	 kan	opleveren/bijdragen.

De komende jaren gebeurt er veel in De Pijp. De toename van drukte 
zal	doorzetten,	mede	door	het	ingebruik	nemen	van	de	Noord-Zuid	lijn.	
De	Ferdinand	Bolstraat	wordt	onderdeel	van	de	Rode	Loper,	het	Marie	
Heinekenplein	zal	een	andere	inrichting	krijgen.	De	Frans	Halsbuurt,	
Ceintuurbaan en van Woustraat worden heringericht. Tegelijk is qua 
druk	de	Noord-Pijp	al	lang	onderdeel	van	het	centrum	geworden.	Het	
heeft de hoogste bevolkingsdichtheid van de stad en het minste aantal 
m² openbare ruimte per bewoner. 6 miljoen mensen bezoeken jaarlijks 
de Albert Cuypmarkt. Het bezoekersaantal van de Heineken Experience 
is de afgelopen jaren verdrievoudigd. De Oude Pijp heeft de hoogste 
horeca-dichtheid in Amsterdam. Het Sarphatipark is het drukste park 
per	vierkante	meter	in	Europa.	De	vertraging	van	de	Noord	Zuid	lijn	
leidt tot extra chaos en troep. Het grote fietsparkeerprobleem zorgt 
voor	volle	stoepen	waar	veel	zwerfvuil	tussen	blijft	liggen.	AirBnB	
en een groeiend aantal expats in de buurt heeft gezorgd voor een 
verandering qua buurt-betrokkenheid en kennis van lokale gewoonten 
en regelgeving.



Wij willen met deze samenwerking zorgen dat een werkgroep van 
ondernemers, bewoners en het stadsdeel, gecoördineerd door 
Wijkcentrum De Pijp, in ieder geval tot en met 2018 zich inzet voor een 
lange-termijn oplossing. Dit zal een continu proces zijn, waarbij het 
eerste jaar 2-maandelijks en het volgende jaar 3-maandelijks overleg 
zal zijn. Ieder half jaar zal een evaluatie uitgewerkt worden. Deze 
evaluatie	zal	gecommuniceerd	worden	met	de	buurt.	Zowel	de	plannen	
als de progressie willen wij zo breed mogelijk communiceren om de 
betrokkenheid in de buurt zo sterk mogelijk te maken.

Een	vertaling	naar	de	(ook	steeds	drukker	wordende)	Nieuwe	Pijp	zal	
vervolgens met de ervaring van deze werkgroep eenvoudig te maken 
zijn.
De (zeer gewenste) mogelijkheid bestaat natuurlijk dat dit overleg 
tussen bewoners, ondernemers en stadsdeel structureel zal zijn en in 
de komende jaren wellicht naast afval ook andere onderwerpen met 
betrekking tot leefomgeving zal kunnen omvatten. 

Extra	reiniging,	handhaving	&	voorlichting	zal	essentieel	zijn.	Mede	
door	overleg	met	het	Gebiedsteam	De	Pijp	&	Rivierenbuurt	zijn	wij	tot	
de conclusie gekomen dat het volgende nodig is:

•	 Uitbreiden	beheer	regime	zoals	in	Amsterdam	centrum,	Oude	Pijp	dient	onderdeel	van		
 centrum-beleid te worden. Er worden op dit moment al wel centrum-tarieven betaald   
 door de ondernemers.
•	 Afval	aanpak	Oude	Pijp	moet	bij	actualisering	gebiedsagenda	hogere	prioriteit	krijgen.
•	 Integrale	flexteams	voor	Oude	Pijp	(centrum	beleid)	
	 •	 De	verschillende	benodigde	disciplines	aanwezig	binnen	de	teams
	 •	 Reiniging	&	handhaving,	met	de	nadruk	op	maatwerk
	 •	 Flexibiliteit	qua	werktijden	–	en	dagen	
	 •	 Geen	‘overslaan’	van	afvalophaaldagen	bij	feestdagen
	 •	 Vaste,	buurt-gebonden	medewerkers	met	kennis	van	buurt	&	bewoners
	 •	 Flexteams	die	ook	boetes	kunnen/zullen	uitdelen
	 •	 Aanpak	opensnijden	vuilniszakken	in	de	avonduren
	 •	 Flexibiliteit	bij	verschillende	weersomstandigheden	(bijv	bij	warm	weer	extra		 	
  capaciteit Sarphatipark)



•	 Gedragsverandering
	 •	 Op	andere	onderwerpen	is	het	gebiedsteam	al	bezig	met	gedragsbeïnvloeding	–		
  ook op dit onderwerp moeten we hierbij aanhaken
	 •	 Ondernemers	en	bewoners	dienen	elkaar	aan	te	spreken	op		 	 	 	
	 verantwoordelijkheid.	Zeer	succesvol	voorbeeld	is	de	App	van	ondernemers	in		 	
 Eerste vd Helststraat 
•	 Bereidheid	adviezen	van	ervaringsdeskundigen	over	te	nemen	en	uit	te	proberen.	Bijv		
 bij laad&los vraagstuk is input van buurt opgehaald. Deze werkwijze past bij het doel van  
 de werkgroep.
•	 Intensieve	evaluatie	vanuit	de	werkgroep.	Van	4	afval	‘hotspots’	zijn	bewoners		 	
 of ondernemers aanwezig. Deze plekken worden als voornaamste     
 evaluatieplekken gebruikt.
•	 Communicatie/voorlichting	
	 •	 Promotie	actieplan	‘De	Schone	Pijp’	door	middel	van:	
	 	 •	 Ondernemersverenigingen,	bewoners	(FB)	groepen,	G250Werkt!,	Woning			
   corporaties, VVE’s
	 	 •	 Huis-aan-huis	flyers	(in	Nederlands	en	Engels)
	 	 •	 Social	media	(stadsdeel,	ondernemers	&	bewonersgroepen,	Wijkcentrum)
	 	 •	 HalloDe	Pijp
	 	 •	 Gemeente-krant	en	Pijpkrant
	 	 •	 Aandacht	in	overige	pers
	 	 •	 Voorlichting/schoonmaakdagen	op	scholen
	 	 •	 Info/welkomstpakket	nieuwe	ondernemers
	 •	 Voorlichting	ophaaltijden	afval	&	‘spelregels	voor	Een	Schone	Pijp’	d.m.v.:
	 	 •	 Duidelijk	herkenbaar	bordjes	o.i.d.	bevestigen	op	strategische	plekken	-		 	
	 	 	 aan	reeds	bestaande	palen/bomen	(In	Nederlands	en	Engels)	inclusief		 	
   vermelding hoogte boete
	 	 •	 Bewoners	en	toeristen	persoonlijk	aanspreken	op	straat	(zowel	flexteams		
	 	 	 als	bewoners/ondernemers	onderling)	



Een financiële vertaling is nodig. Ondernemers en bewoners gaan met 
dit	actieplan	een	commitment	aan.	Zij	willen	de	komende	twee	jaar	
energie steken in dit plan, maar zonder het stadsdeel en het benodigd 
budget voor het stadsdeel, zal er geen kans van slagen zijn.

Gezien de dringende noodzaak om de situatie te verbeteren, begint het 
stadsdeel per 1 september met een extra aanpak van de hotspots. Extra 
ploegen	zullen	nu	van	5.30-14.00/14.00-22.30	uur	gedurende	7	dagen	in	
de week aan de slag. Hierbij ligt de nadruk op het verwijderen van ver-
keerd aangeboden huis- of bedrijfsafval. Dit is geen structurele oplos-
sing, maar door intensieve evaluatie kan er per direct gewerkt worden 
aan zo efficiënt mogelijke werkwijzen. Dit kan als basis dienen voor de 
aanpak in de Oude Pijp de komende jaren.

In dit voorstel worden de benodigde bedragen voor de structurele inzet 
van	flexteams	en	het	wegwerken	van	de	achterstand	voor	2017	en	de	
structurele	inzet	van	flexteams	voor	2018	nog	niet	ingevuld.	De	exacte	
bedragen die nodig zijn kunnen definitief worden bepaald na de evalua-

tie van de inzet tussen september en december 2016. En zodra volgens 
het centrum beleid gefunctioneerd kan worden.

Er wordt in dit voorstel rekening gehouden met de komst van OAIS in 
2017/2018.	Ook	bij	de	invoering	hiervan	kan	de	samenwerking	in	deze	
werkgroep een grote bijdrage leveren m.b.t. voorlichting, gedragsbe-
invloeding en nieuwe initiatieven. Door zeer regelmatige evaluatie zal 
snel duidelijk worden hoe groot de voordelen van OAIS zullen zijn en in 
hoeverre het benodigde budget dan aangepast kan worden. 

Ons	voorstel	is	dat	het	budget	voor	reiniging/handhaving	beheerd	zal	
worden	door	Stadsdeel	Zuid.	Het	budget	voor	de	benodigde	voorlich-
ting, promotie en begeleiding zal beheerd kunnen worden door Wijk-
centrum De Pijp. De besteding van dit deel van het budget zal geheel 
openbaar zijn, zodat de bewoners en ondernemers betrokken zijn bij 
de het actieplan, er invloed op uit kunnen oefenen en de vooruitgang 
duidelijk te zien is.

2016 2017 2018
(per 1 okt)

Extra reiniging (achterstand wegwerken)  €          65.000,00 Nader te bepalen  €          -   
Structurele inzet integrale flexteams  €        200.000,00 Nader te bepalen Nader te bepalen
Opzetten werkgroep/promotie actieplan  €          10.000,00  €          -    €           -   
Voorlichting & gedragsbeinvloeding  €          20.000,00  €          60.000,00  €           35.000,00
Coördinatie & begeleiding door Wijkcentrum  €            5.000,00  €          20.000,00  €           15.000,00

Totaal  €         300.000,00  €          80.000,00  €           50.000,00
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