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Greencup Update 4
AFVALPLAN 2005 KONINGINNENACHT- EN DAG
Afspraken over het opruimen van afval na koninginnenacht- en dag
Wat doet de Reiniging?
•

Er worden 20.000 oranje 60 liter vuilniszakken en 500 bezems aan de ondernemers ter beschikking gesteld.

oranje 60 liter vuilniszakken en bezems

•

•

•

•

Er worden 10.000 oranje 60 liter vuilniszakken door studenten rondgedeeld aan
de mensen die op de vrijmarkt staan.
Er worden 78 grote afvalpunten met
een inhoud van 1 m3 langs de looproutes geplaatst; deze bakken worden,
voor zover mogelijk gezien de drukte,
na koninginnenacht geleegd en na
koninginnedag weggehaald.
Deze bakken worden op verschillende
en op betere locaties dan vorig jaar
neergezet en voorzien van de hiernaast
afgebeelde sticker in kleur, waardoor ze
goed zichtbaar zijn.
Het reinigen van de straten na koninginnedag begint om 20.30 uur.

•

Na koninginnenacht zamelt de Reiniging
de oranje vuilniszakken van de evenementenhouders in tussen 05.00 en
10.00 uur op de volgende locaties:

Rembrandtplein
Leidseplein
Thorbeckeplein
Nieuwmarkt
Spui
Westerstraat/Noordermarkt
Spuistraat
Elandsgracht
Amstel bij Halve Maansteeg
Reguliersdwarsstr./Koningsplein
Lindengracht
Reguliersdw.str./Geelvinckstr.
Max Euwepln/Kl. -Gartmanplantsoen
Ondernemers mogen alleen oranje zakken gebruiken. Zet u andere vuilniszakken
buiten, dan riskeert u een boete van de
Reinigingspolitie. De Reinigingspolitie controleert dit jaar intensief op het illegaal
dumpen van afval en uiteraard op het
gebruik van de verplichte ecobeker.

afvalsticker voor afvalpunten
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Wat doen de ondernemers?
•

Koninklijk Horeca Nederland zorgt
voor de verdeling van de 20.000 oranje
vuilniszakken op 26 en 27 april.

Oranje vuilniszakken en bezems kunnen
op 26 en 27 april worden opgehaald op
het kantoor van de KHN, Amstel 138
tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

•

Van de ondernemers wordt verwacht
dat zij hun stoepje, buitentaplocatie
en/of evenementengebied schoonvegen na koninginnenacht- en dag en het
veegafval in de oranje vuilniszak doen.

De oranje afvalzak mag beslist niet
worden gebruikt voor het binnenafval van de ondernemers.
•

Ondernemers kunnen voor het vegen
gebruik maken van het aanbod van
PUK (uitzendbureau voor Daklozen).
U dient dit wel zelf te regelen.

Op koninginnedag moeten de biertaps uiterlijk om 21.00 uur van
straat zijn.

Bijna 500.000 Greencups ingezet tijdens koninginnenacht- en dag Amsterdam. In totaal worden 453.000 20 cl
Greencups NORMAL en 50.000 40 cl
Greencups LARGE ingezet.

Wat doet het stadsdeel?
•

Buurtregisseurs wordt gevraagd bij de
snackbars in de binnenstad langs te
gaan en hen er (nogmaals) op te wijzen
dat zij geen bier mogen verkopen en
hen te informeren hoe zij hun afval
moeten verwerken. Dit om te voorkomen dat zij hun afval op straat dumpen.

•

In de Koninginnedagkrant van de centrale
stad komt informatie hoe burgers en ondernemers op koninginnedag de stad kunnen schoonhouden. Zo worden zowel de
bezoekers als de detailhandel bereikt.

•

Het stadsdeel plaatst 60 plaskruizen,
verspreid over de binnenstad.

•

Plaskruizen moeten voorzien zijn van
een tank omdat er vanuit toiletten niet
op het riool geloosd mag worden.

•

Tijdens de koninginnenacht- en dag
worden er onder het publiek in het
Stadsdeel Amsterdam-Centrum enquêtes afgenomen waarmee het gebruik en
de waardering van de Greencups door
het publiek kan worden geëvalueerd.
Na afloop van het evenement wordt u
een enquête toegezonden met vragen
over de introductie, het gebruik van de
Greencups, het statiegeldsysteem en
de service en logistieke ondersteuning
van stichting Greencups.

Op koninginnedag is stichting Greencups bereikbaar op het kantoor van
KHN Amsterdam. Sipke kunt u bereiken via 020 627 40 65. Voor al uw
vragen kunt u het beste eerst even
op www.greencups.nl kijken.
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