
Upload foto  
tip: vul eerst het titelvlak 
voordat je de foto 
toevoegt.

www.amsterdam.nl/adopteereencontainer

Adoptieaanpak 
Amsterdam



Als adoptant van een afvalbak houdt u samen met de gemeente 
de omgeving van de afvalcontainer schoon. In deze folder leest u
wat wij van u verwachten en hoe de gemeente u daarbij helpt.

Wat verwachten we van u?
Als adoptant houdt u een oogje in het 
zeil bij de door u geadopteerde 
afvalbak.

Concreet betekent dit:
¡ Vuilniszakken en klein afval (zoals 

kleine kartonnen dozen) dat naast de 
container ligt, gooit u er alsnog in.

¡ Zwerfvuil bij de container veegt u op 
en gooit u in de container.

¡ Buurtgenoten die hun afval verkeerd 
aanbieden, kunt u daarop 
aanspreken en de aanbiedregels 
uitleggen (alleen als u dat wilt).

¡ Verkeerd buitengeplaatst grofvuil 
(verkeerde dag of plek aangeboden) 
dat u niet in de container kunt 
krijgen, meldt u bij de gemeente.

¡ Gaat de klep niet meer open doordat 
er iets klemt, dan kunt u de container 
met de sleutel openen en de 
verstopping verhelpen. Lukt dit niet, 
dan belt u de gemeente.

¡ Een volle of kapotte container meldt 
u bij de gemeente.



Adoptantenpakket
Als adoptant ontvangt u een 
Adoptantenpakket met materiaal om de 
omgeving van de container schoon te 
kunnen houden. Het pakket bestaat uit:
¡ een bezem
¡ werkhandschoenen
¡ set stoffer en blik
¡ 1 rol grijze vuilniszakken
¡ ring
¡ zwerfvuilknijper
¡ kinderknijper (optioneel)
¡ stoffer en blik met een verhoogde 

handvat voor mensen met een 
mobiliteitsprobleem (optioneel)

¡ sleutel van het controleluik 
(optioneel)

Meldingen doorgeven
Als er grofvuil bij de afvalbak staat, de 
afvalbak vol of defect is, of als u 
informatie heeft met betrekking tot 
buurtbewoners die hun afval verkeerd 
aanbieden, meld u dit zo snel mogelijk 
bij de Gemeente. Dit kan via de speciale 
Adoptanten WhatsApp: 06 53830705.

U geeft de volgende informatie door:
¡ uw naam
¡ locatie container (straatnaam en 

huisnummer
¡ in een apart bericht stuurt u ook een 

foto van de situatie, zodat direct 
duidelijk is welke materialen nodig 
zijn om alles op te ruimen

Gebruikt u liever geen WhatsApp, dan 
kunt u uw melding ook telefonisch 
doorgeven via het Meldpunt Afval en 
Grondstoffen  020 252 1050 (maandag 
t/m vrijdag 08.30-17.00 uur).

Adoptantenmeldingen worden met 
voorrang afgehandeld. Als u uw 
melding vóór 12.00 uur doorgeeft, 
wordt hij dezelfde werkdag nog 
afgehandeld. Meldingen die u na 12.00 
uur doorgeeft, worden op werkdagen 
binnen 24 uur afgehandeld.



Adoptantenbijeenkomsten en 
Nieuwsbrief
Twee keer per jaar organiseert de 
directie Afval & Grondstoffen voor de 
adoptanten speciale bijeenkomsten. Dit 
kan een excursie, uitje, borrel, diner of 
informatiebijeenkomst zijn.

Ook krijgt u regelmatig een workshop 
of cursus aangeboden. Dit om uw 
kennis op het afvalgebied te verdiepen 
en om u handvatten te bieden bij het 
eventueel aanspreken van de 
medebewoners (hoe u het gedrag van 
anderen laagdrempelig kunt 
beïnvloeden zonder ongewenste 
reacties).

Tot slot ontvangt u een aantal keer per 
jaar de Nieuwsbrief speciaal voor de 
adoptanten in uw stadsdeel.

Vragen?
Als u specifieke vragen heeft of u wilt 
ons feedback geven over 
Adoptieaanpak Amsterdam, dan kunt u 
deze mailen naar de coördinator 
Adoptie in uw stadsdeel.

De meest actuele informatie over afval 
en eraan gerelateerde onderwerpen 
kunt u vinden op: amsterdam.nl/afval

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, Afval & Grondstoffen. Telefoon 
14020, amsterdam.nl
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