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Offerte Vuilnisoproer Containerfeestjes
In Slotermeer is er overlast van zwerfafval en bijplaasing op vele publieke locaties.
In overleg met bewoners kwam naar voren dat één van deze locaties de speeltuin in
Slotermeer op de hoek Burgemeester Eliasstraat/Sieg Vaz Diasstraat is. Hier staan
een aantal containers waar veel overlast is van bijplaatsing en ook dieren dit afval
verspreiden op en rondom de speeltuin. Door middel van drie containerfeestjes
worden buurtbewoners en kinderen geactiveerd om bijplaatsing en zwerfafval te
verminderen terwijl tegelijkertijd de sociale cohesie wordt vergroot. Het is belangrijk
om door te gaan op daar waar de energie in de buurt al zit. Hiervoor zullen we
proberen samen te werken met het lokale buurthuis, de BSO en buurtbewoners.
Deze plannen zien er als volgt uit:
Containerfeestje #1 - Doelgroep: kinderen/jongeren
Wat: kinderen van het plein en de BSO kunnen de Afvalrace doen; wie haalt er het
snelst het meestal afval op in de bakken?
Containerfeestje #2 - Doelgroep: ouders
Wat: in gesprek met ouders over het weggooien van afval op het plein, uitdelen van
afvalzakjes voor het meenemen en weggooien van afval.
Containerfeest BBQ editie #3 - Doelgroep: kinderen/jongeren/ouders
Wat: handhaving vragen om een demonstratie te doen op het plein (o.a. over afval
en boetes geven maar op positieve manier), afvalrace met de kinderen, in gesprek
met ouders + BBQ minder afval editie als buurtactiviteit waar we het budget
gebruiken voor een vega BBQ met zo min mogelijk afvalproductie.
Per containerfeestje zullen we een kort verslag schrijven met daarin foto's en de
contactgegevens van geïnteresseerden die bijvoorbeeld regelmatig willen prikken in
de buurt of containeradoptant willen worden.

Omschrijving

Per stuk Aantal

Containerfeestje (4 uur per keer)
€ 400
3
Inclusief: voorbereiding, promotie, prikmaterialen en evaluatieverslag.
Totaal excl. Btw
totaal btw
Totaal incl. btw

Totaal
€ 1.200

€ 1.200,00
€ 252,00
€ 1.452,00

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met uw
contactpersonen bij Recycle Valley voor deze offerte.
Vita Verwaaijen
vita@recyclevalley.nl
06 51889932

Adriaan van Oordthof 2
1064 RW Amsterdam
06-81058793
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