Vuil in de Noord-Pijp
De Ondernemers Vereniging Albert Cuyp
(OVAC) heeft na alles wat er gezegd is
over de verkoopwagens en het vuil op de
markt , zelf onderzoek
gedaan naar de vervuiling van de Albert Cuypstraat. Tijdens markturen, maar nog
meer daarbuiten. Snel kon worden geconcludeerd dat het probleem breder is dan
de alleen de Albert Cuyp. De hele Noord-Pijp kampt met een vuilprobleem.
Maanden lang heeft het OVAC bestuur bij toerbeurt de markt na het reinigen
gecontroleerd. Het resultaat heeft de OVAC positief gestemd, de stadsreiniging scoort in
de ogen van de OVAC een ruime voldoende. Rond 21.15 uur levert de reiniging een
schone markt op. Bij aanvang van de opbouw van de markt, om 6.30 uur in de morgen,
treffen wij geen schone markt meer aan!
De controles hebben aangetoond waar de vervuiling door zwerfvuil vandaan komt. De
Noord Pijp geldt als één van de zwaarst belaste buurten van Amsterdam en
waarschijnlijk Nederland. De auto- en fietsparkeerdruk zijn ongekend hoog. Heeft het
tweede uitgaansgebied van Amsterdam. Telt meer dan 2.200 ondernemingen. Het
Sarphatipark is het drukste park per vierkante meter in Europa. Er wonen 15.000
mensen. Kent de hoogste huizenprijzen per vierkante meter in Nederland. En met de
opening van de Noord/Zuidlijn 2017 zal de druk op de buurt alleen nog maar gaan
toenemen. De Noord-Pijp is verandert in een centrum-milieu, maar de benodigde
reiniging die hierbij hoort ontbreekt.
De Noord-Pijp is 24/7 intensief in gebruik. Buiten markt/winkeluren is er een
intensieve nachteconomie. De gevestigde horecagelegenheden op en rondom de Albert
Cuypstraat trekken vanaf 17.00 uur een eigen publiek. Bezoekers van de Noord-Pijp
komen op fiets, scooter en motor naar het gebied. Voldoende stallingsmogelijkheden zijn
al jarenlang een groot probleem in de Noord-Pijp. Overal op de stoepen en straat staan
fietsen. Gevolg: ontzettend veel vuil tussen de fietsen en scooters. Zodra deze worden
weggehaald gaat het vuil ‘zwerven’.
Vrijwel elke horecaondernemer gebruikt maakt van particuliere vuilophaaldiensten. Het
vuil van de markt wordt zes dagen per week opgehaald, hiervoor betalen de kooplui
€650.000, de stadsreiniging verzorgd dit. Horecaondernemers moeten hun vuil
aanbieden in de zijstraten omdat de markt niet toegankelijk is voor particuliere
vuilophaaldiensten. Zij plaatsen hun containers vroeg in de ochtend in bv de Govert
Flinckstraat, van Wou- of Gerard Doustraat. Deze containers hebben een aanzuigende
werking op particulieren en ondernemers uit de omgeving om vuil bij te plaatsen.
Dagelijks verzameld zich om deze containers en zakken een zeer aanzienlijke
hoeveelheid vuil gedurende de dag. Schrijnende voorbeelden zijn de hoek Govert
Flinckstraat /1e Sweelinckstraat en hoek Albert Cuypstraat / 1e van de Helststraat,
Gerard Douplein, de Sweelinckpassage en van Woustraat zijn verzamelplekken voor
vuil. De vervuiling zorgt voor een explosie in de rattenpopulatie in de Noord-Pijp. Een
bedreiging van de volksgezondheid in de oude en kwetsbare buurt.
In een recent verleden werd het vuil van bewoners en ondernemers door de gemeente
opgehaald. In de Noord-Pijp gebeurde dit op maandag en donderdag. Vuilniswagens

werden gevolgd door veegploegen die zorgden voor een schone straat voor enkele
dagen. Door het aanbieden aan de particuliere vuilophalers is de vervuiling sterk
toegenomen. Zeven dagen per week staan er nu containers of gekleurde vuilniszakken
op straat. Het kan in de ogen van de OVAC niet zo zijn dat de particuliere
vuilophaalaanbieders een voordelig tarief aan hun klanten rekenen, maar dat de
samenleving hier de prijs voor betaald omdat het restvuil niet wordt meegenomen door
deze particuliere vuilophalers.
Helaas hebben wij ook moeten constateren dat sommige ondernemers te weinig
capaciteit(vuilcontainers) inkopen, waardoor er vuil gedumpt wordt op de markt. Dit
dus op rekening van de marktkooplui.
De OVAC zet zich, samen met de ander ondernemers verenigingen, al jaren in om een
schone buurt te realiseren. Het project Zwerfafval in de Noord Pijp is jaren geleden op
initiatief van de OV’s ontstaan en telkens weer nieuw ingeblazen. Op dit moment ligt het
Zwerfafval project door bezuinigingen helaas stil.
De ondernemersverenigingen in de Noord Pijp willen een schone en verzorgde buurt
waar bezoekers zich thuis voelen en waar het prettig thuiskomen is voor bewoners.
Door de veranderende buurt, de toegenomen populariteit van de buurt, grotere
bezoekersstromen, een 24-uurseconomie, komt het schoon houden steeds meer in het
gedrang. De OVAC vreest dat het idee voor een schone buurt moet worden los gelaten.
Dit moet worden voorkomen.
Wat zijn de wensen van de ondernemers verenigingen:
 een zevendaags schoonmaakregime voor de gehele Noord-Pijp, gelijk aan het
centrum.
 een verhoging van capaciteit van handhaving voor de Noord-Pijp;
 betere voorlichting van bewoners en bedrijven hoe men met vuil hoort om te
gaan en hoe men het moet aanbieden;
 het actief benaderen van horecaondernemers en winkeliers op de Albert
Cuypstraat om een reinigingscontract bij de gemeente af te sluiten;
 het regelmatiger schoonspuiten van de stoepen op de Albert Cuypstraat/markt.
Wij sluiten deze noodroep af met een nadrukkelijke uitnodiging voor wethouder
Choco en dagelijks bestuurder Zuid dhr. Slettenhaar om samen met ons, andere
ondernemers, de bewoners, politiek (stadsdeel een centrale stad) en
stadreiniging een buurtschouw te lopen, zodat u zelf het vuilprobleem van de
Noord-Pijp kunt zien. Dit op zeer korte termijn.
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