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1. Inleiding 

Gemeente Steenbergen heeft in april 2016 het nieuwe grondstoffenplan Van Afval Naar grondstof vastgesteld. 

Belangrijkste beleidswijziging is dat Omgekeerd Inzamelen wordt ingevoerd: restafval moet door alle huishoudens worden 

weggebracht naar ondergrondse containers voor restafval. Uitzondering zijn huishoudens in het buitengebied, deze 

huishoudens krijgen een vierde minicontainer voor restafval, welke eenmaal per vier weken wordt geleegd. Grondstoffen, 

zoals papier, plastic verpakkingen en drankenkartons en gft worden zoveel mogelijk aan huis opgehaald. Vooralsnog 

wordt geen tarief op restafval ingevoerd. 

Het doel van de gemeente is de hoeveelheid restafval per huishouden sterk te reduceren en grondstoffen zoveel mogelijk 

gescheiden in te zamelen. Hierdoor kunnen kringlopen gesloten worden en wordt toegewerkt naar een circulaire 

economie. Doelstelling is dat in 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner wordt ingezameld. Bijkomend voordeel van 

de focus op de inzameling van grondstoffen is dat deze geld opbrengen of minder kosten om te verwerken. 

De prikkel voor het beter scheiden van het afval is in feite de afstand naar de ondergrondse container voor restafval in 

combinatie met voorzieningen aan huis voor grondstoffen.  

De invoering van omgekeerd inzamelen betekent voor de inwoners een ingrijpende wijziging, die veel vragen op kan 

roepen. Communicatie speelt daarom een belangrijke rol tijdens de verschillende fasen en aspecten van het proces. 

Daarnaast is het van het grootste belang ook aan de interne communicatie voldoende aandacht te schenken, zodat alle 

betrokkenen, zoals ambtelijk als bestuurlijk, op de hoogte zijn van alle benodigde informatie. In dit communicatieplan 

wordt kort op alle aspecten die van belang zijn ingegaan. 

 

 

             

Figuur 1  Mindmap project Implementatie Van Afval Naar Grondstof 
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2. Projectorganisatie 

Voor het project Van Afval Naar Grondstof  is reeds een projectorganisatie opgezet. Onderdeel van de projectorganisatie 

is de werkgroep Communicatie. De werkgroep is verantwoordelijk voor alle communicatieve-uitingen van de gemeente 

voor dit project. Zij is actief betrokken bij het ontwikkelen van producten zoals nieuwsbrieven etc. en het opzetten en ten 

uitvoer brengen van het communicatieplan. De werkgroep rapporteert aan en overlegt met de projectgroep, die 

eindverantwoordelijk is voor het gehele project. De projectgroep zal een klankbordfunctie vervullen en, waar nodig of 

afgesproken, definitieve concepten voorgelegd krijgen ter goedkeuring. Ook zal zij beleidsmatig de hoofdlijnen en kaders 

vaststellen en zorgdragen voor de formele besluitvorming binnen de gemeente.  

De werkgroep communicatie zal bestaan uit twee projectgroepleden (de gemeentelijk projectleider en de externe 

projectleider van JMA), aangevuld met de verantwoordelijk medewerker van de afdeling communicatie. Deze medewerker 

communicatie zal de trekker zijn van de werkgroep communicatie en verantwoordelijk voor communicatieplanning en 

eindredactie, contacten met eventueel externe partijen (vormgevers, drukkers) et cetera. Inhoudelijke bouwstenen voor 

de communicatie worden geleverd door JMA. De budgetverdeling wordt in samenspraak door projectgroep en trekker van 

de werkgroep communicatie bepaald. 

 

 

Figuur 2 Projectorganisatie Van Afval Naar Grondstof 
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3. Beleidskaders 

Het communicatiebeleid van de gemeente Steenbergen is vastgelegd in het Communicatiebeleidsplan 2013-2017 

Traditioneel Vernieuwend . (et hoofddoel is als volgt geformuleerd: 
Inwoners, ondernemers, organisaties van de zes kernen die samen gemeente Steenbergen vormen moeten (kunnen) 

weten wat de gemeentelijke organisatie doet of van plan is; wat dat voor hen en de samenleving betekent; hoe zij daar 

invloed op kunnen uitoefenen en wat de effecten daarvan zijn. 

Zaken die daarbij van belang zijn: 

 Draagvlak voor openbaar bestuur; 

 Betrokkenheid bij en draagvlak voor beleid; 

 Bereidheid tot samenwerken met gemeente; 

 Trots op de gemeente met haar zes kernen; 

 Bijdrage aan bestuur- en organisatiedoelstellingen; 

 Effectief en efficiënt communiceren (passend bij bezuinigingsdoelstelling). 

 

De belangrijkste vormen en kanalen die in het beleidsplan worden genoemd zijn: 

 Interactie en participatie; 

 Social media; 

 Gemeentepromotie; 

 Perscommunicatie; 
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4. Doelgroepen 

In gemeente Steenbergen zijn in het kader van veranderingen in de afvalinzameling veel doelgroepen te identificeren. Ze 

kunnen worden onderverdeeld in beslissers, beïnvloeders, gebruikers en uitvoerders. Bij elke stap in het traject  voor de 

invoering van Van Afval Naar Grondstof  moet goed worden bekeken welke doelgroepen geïnformeerd moeten worden. 

 

Intern Extern 

Beslissers Beïnvloeders 

 College 

 Raad 

 Pers 

 Milieuverenigingen 

 Dorpsraden en Stadsraad 

 Buurtpreventieteams 

 Ouderenbonden 

 Woningcorporaties / VVE s 

Uitvoerders Gebruikers 

 Beleidsmedewerker(s) 

 Operationeel beheer 

 Afdeling communicatie 

 Klant contact centrum (KCC) 

 Inzamelaar 

 Personeel op de milieustraat 

 Handhavers 

 Afvalcoaches 

 Externe partijen (containerleveranciers, 

 drukkerij, vormgever etc) 

 Huishoudens laagbouw 

 Huishoudens hoogbouw 

 Huishoudens buitengebied 

 Huishoudens met medisch afval   

 Verenigingen 
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5. Communicatiedoel en thema s 

(et doel van het project Van Afval Naar Grondstof kan worden geformuleerd als (et realiseren van gedragsverandering 

bij afvalpreventie en afvalscheiding waardoor in 2020 nog maar  100 kg restafval per inwoner wordt aangeboden. 

Het doel wordt door inzet van verschillende middelen bereikt. Het invoeren van omgekeerd inzamelen is een middel. Ook 

communicatie is een middel om het gewenste doel te bereiken. Daarnaast speelt communicatie een ondersteunende rol 

bij het invoeren van omgekeerd inzamelen.  

Het doel van de communicatie zoals geschreven in dit comunicatieplan kan dan ook als tweeledig worden beschreven:  

1) Communicatie als middel draagt bij aan gedragsverandering van inwoners van Steenbergen: zij gaan daardoor 

bewuster met afval om (preventie) en gaan het afval beter.  

2) Communicatie als ondersteuning draagt bij aan het goed verlopen van de introductie van omgekeerd inzamelen, 

doordat alle doelgroepen tijdig worden voorzien van alle benodigde informatie over de veranderingen in de 

afvalinzameling. 

Op basis van dit tweeledige doel kunnen vervolgens diverse communicatiethema s worden geformuleerd: 

Thema s in het kader van gedragsverandering 

 Hoe goed scheiden we het afval al en hoe kan het nog beter? 

 Waarom moet ik afval scheiden, kan er niet worden nagesorteerd? 

 Hoe kan ik afval scheiden (uitleg over de regels, bijvoorbeeld wat mag wel en wat mag niet in de gft-container, 

klein chemisch afval et cetera.)? 

 Waar, wanneer en hoe kan ik met welk afval terecht?  

 Hoe kan ik afval verminderen (preventie)? 

 Hoe kan ik thuis composteren? 

 Wat gebeurt er met de gescheiden grondstoffen? Worden ze echt hergebruikt? 

 Etc 

 

Thema s in het kader van ondersteuning van invoering van omgekeerd inzamelen 

 (oe werkt het principe Omgekeerd inzamelen ? 

 Voor wie geldt Omgekeerd inzamelen ? 

 Waarom wordt Omgekeerd inzamelen  ingevoerd? 

 Wat is het tijdspad voor de invoering van Omgekeerd inzamelen ? 

 Wanneer krijg ik mijn container voor PD/GFT 

 Waarom worden de oude minicontainers ingenomen, worden ze hergebruikt? 

 Wat is het verschil met de oude situatie? 

 Hoe werkt het systeem? 

 Hoe en wanneer kan ik mijn afval aanbieden? 

 Wat ga ik betalen? 

 Bij wie kan ik terecht voor vragen of klachten? 

 Wat gaat de gemeente doen aan handhaving van het grondstoffenbeleidsplan. 

 Waar kan ik andere, veelgestelde vragen bekijken? 

 Etc 
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6. Huisstijl, logo en slogan 

Voor de communicatie gedurende het project Van Afval Naar Grondstof  dienen keuzen gemaakt te worden over de 
presentatie van publicaties gedurende het traject. Door het consequent hanteren van dezelfde uitgangspunten neemt de 

herkenbaarheid van het traject toe. Basis is de gemeentelijke huisstijl met toevoeging van de projecthuisstijl. 

Voor de communicatie in het kader van de invoering van Van Afval Naar Grondstof  kan worden gebruik gemaakt van de 
reeds bestaande huisstijl en het gemeentelogo van gemeente Steenbergen. Daarnaast kan er een speciaal logo met een 

speciale slogan (de boodschap) worden ontwikkeld als beeldmerk voor het communicatietraject. Alternatief is dat 

bijvoorbeeld voor elke grondstof/afvalstroom een pictogram wordt gebruikt danwel ontwikkeld. Het ligt voor de hand aan 

te sluiten bij de regionale website.  Deze is inmiddels online. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Beleidsplan 

VANG 2016-2020

Raad

Vastgesteld april 2016



 

  

  10 

7. Communicatiemiddelen 

De communicatiemiddelen kunnen worden onderverdeeld in interne en externe communicatiemiddelen.  

 

Externe communicatie 

Voor de externe communicatie kan de gemeente Steenbergen gebruik maken van de volgende communicatiemiddelen: 

1. Persberichten rondom belangrijke momenten: 

  Aankondiging start implementatie Omgekeerd inzamelen (P1) 

  BW besluit voorlopig locatieplan, uitnodiging tot indienen zienswijze en uitnodiging inloopavonden (P2) 

  BW besluit definitief locatieplan (P3) 

  Start werkzaamheden op straat (P4) 

  Wisselen PD en GFT containers (P5) 

 Uitdelen passen (P6, startmoment met wethouder) 

  Start Omgekeerd inzamelen (P7) 

  Milieustraat (P7) 

  

2. Informatiebrieven/folders aan bewoners van de gemeente. Het betreft ca. 4 stuks op belangrijke momenten, 

 zoals:  

Februari 2017 Nieuwsbulletin/folder aan bewoners over het grondstoffenplan thema s ihkv gedragsverandering  

(N1) 

  Maart 2017 Uitnodiging inloopavonden locatieplan /zienswijzen (B1) 

  Mei 2017 Brief definitief locatieplan (B2) 

 Juni/Juli  2017 Nieuwsbrief aan bewoners over alle geplande werkzaamheden (N2) 

  Start werkzaamheden minicontainers (B3) 

  Leveren pasjes voor ondergrondse containers en start Omgekeerd inzamelen (B4) 

 3. Artikelen in het huis-aan-huis blad en de digitale nieuwsbrief;  

4. De website, die hierop aangepast of uitgebreid zal worden; 

5. Regionale website www.afvalscheiden.nu 

 

Daarnaast zijn er ook andere externe communicatiemiddelen waar aan gedacht kan worden, waaronder: 

6. Social Media: Twitter en Facebook wordt vooralsnog ingezet om te informeren. Onderzocht wordt nog of het 

ook interactiefactief zal worden ingezet.. 

7. Inloopmiddag/avond: een inloopavond kan georganiseerd worden waarbij bewoners worden voorgelicht over de 

invoering van Omgekeerd inzamelen  en het locatieplan. 

8. De afvalkalender: specifieke informatie over Van Afval naar Grondstof  kan ook in de afvalkalender worden 

opgenomen. 

9. Marktkraam/cq roadshow met wijkteams (tenten, informatiemateriaal, demonstratiemateriaal, minicontainers, 

banners) per kern,, later permanent in gemeentehuis. 

10. Informatiemiddag voor ouderen/senioren 

11. Abri champagne, champagne via/bij supermarkten 

 

http://www.afvalscheiden.nu/
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Interne communicatie 

Ook interne communicatie is van belang bij het project Van Afval Naar Grondstof. Uit het communicatiebeleidsplan blijkt 

dat alle medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor interne communicatie interne communicatie is een 

verantwoordelijkheid van de lijn ). Voor de hand ligt alle relevante informatie en achtergrond van Van Afval Naar 

Grondstof ter beschikking te stellen via intranet (intranet is de primaire interne informatiedrager). Naast het intranet zal 

ook e-mail als intern informatiemiddel worden ingezet, rondom voorgenomen externe communicatie uitingen, ter 

informatie aan de Raad en het KCC. Berichtgeving hierover zal 1 à 2 dagen voor publicatie van het bericht plaatsvinden.  

De wethouder wordt mondeling/per email op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Op belangrijke momenten 

wordt de raad geïnformeerd via de Raadsmededelingen. Het KCC zal daarnaast persoonlijk worden geïnformeerd over 

voor hen belangrijke zaken, zodat zij weten wat er verwacht kan worden.  

 

Gedurende het project zal voor wat betreft vragen van bewoners onderscheid worden gemaakt tussen 

beleidsinhoudelijke vragen  en uitvoeringsvragen . Beleidsinhoudelijke vragen zullen door de gemeente afgehandeld 

worden. Voor de medewerkers van het KCC zal hiervoor een veelgestelde vragenlijst worden opgesteld danwel een 

instructie worden gegeven. 

Tijdens momenten dat de opdrachtnemer(s) voor het plaatsen van ondergrondse containers en het uitzetten en innemen 

van minicontainers actief zijn, zullen vragen die direct gerelateerd zijn aan deze werkzaamheden worden doorgeleid naar 

deze opdrachtnemers.  
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8. Fasering en Planning 

Het communicatietraject omtrent )nvoering Omgekeerd inzamelen  is onder te verdelen in fasen, namelijk: 

 

1. Algemene voorbereidings- en informatiefase 

2. Opstellen locatieplan 

3. De periode van aanpassing inzamelmiddelen voor laagbouw, hoogbouw en buitengebied; 

4. De start van Omgekeerd inzamelen; 

5. Evaluatie en nazorg 

 

Bij elke fase van de invoering van het project Van Afval Naar Grondstof  hoort een passende boodschap en bijbehorende 

media. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende fases, de doelgroepen die in elke fase benaderd 

moeten worden, de inhoud van de boodschap en de mogelijke media.  Deze middelentabel zal worden verwerkt tot een 

excel-planning die als groeidocument bij dit communicatieplan hoort. 

 

Doelgroep Boodschap/gebeurtenis Middel Timing 

Fase 1: Algemene voorbereidings- en informatiefase 

Beslissers 

Start project Van Afval Naar 
Grondstof , planning op hoofdlijnen, 

projectplan op hoofdlijnen 

Informeren bevolking over het waarom 

Intranet, email, 

raadsmededeling 

 

Pers 

November 2016-Februari 2017 

Gebruikers 

Besluit Van Afval Naar Grondstof  is 
genomen, korte omschrijving, wat is 

het, wat zijn de gevolgen 

Nut en noodzaak preventie en scheiden 

Website, krant, 

persbericht, facebook, 

twitter, veelgestelde 

vragen, afvalkalender 

Infomiddag voor 

ouderen/senioren; 

nieuwsbrief/folder 

November 2016-Februari 2017 

Beïnvloeders 

Besluit Van Afval Naar Grondstof  is 
genomen, korte omschrijving, wat is 

het, wat zijn de gevolgen 

Website, krant, 

persbericht, facebook, 

twitter 

November 2016-Februari 2017 

Uitvoerders 

Besluit Van Afval Naar Grondstof  is 
genomen, korte omschrijving, wat is 

het, wat zijn de gevolgen + taken en 

rollen 

Aftrapoverleg September 2016 

Fase 2: Opstellen locatieplan 

Beslissers 

Besluit richtlijnen en juridisch proces 

Besluit concept locatieplan 

Besluit definitief locatieplan 

Direct (mail, brief) 

4
e
 kwartaal 2016 

1
e
 kwartaal 2017 

2
e
 kwartaal 2017 

Gebruikers 

Uitgebreid wat is omgekeerd 

inzamelen, timing, komende 

veranderingen, planning etc 

veelgestelde vragen 

aanvullen, pers, website. 

Kaartmateriaal op de 

Februari 2017 
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Toewijzing voorlopige containerlocatie 

en uitnodigen tot 

meedenken/zienswijzen/inloopavond 

Toewijzen definitieve containerlocatie 

website 

 

Geadresseerde brief 

Maart 2017 

 

 

Beïnvloeders 

Uitgebreid wat is omgekeerd 

inzamelen, timing, komende 

veranderingen, planning etc 

Uitnodigen meedenken (dorps en 

wijkraden; ouderenbonden) 

Nieuwsbrief aan huis 

Website 

 

Overleg, presentatie 

 

Februari 2017 

 

 

Februari/Maart 2017 

 

Uitvoerders 
Voorbereiding op vragen inwoners, op 

de hoogte stellen voortgang project  
Overleggen, instructies etc Doorlopend 

Fase 3a: Implementatie nieuwe inzamelstructuur-aanbestedingen 

Beslissers  Direct (mail brief) Juni/Juli 2017 

Gebruikers  Pers, website  

Beïnvloeders   Pers, website  

Uitvoerders 
Voorbereiding op vragen inwoners, op 

de hoogte stellen voortgang project 
Overleggen, instructies etc Doorlopend 

Fase 3b: Implementatie nieuwe inzamelstructuur-plaatsen ondergrondse containers, uitdelen nieuwe containers 

Beslissers 

Start werkzaamheden op straat 

(ondergrondse containers) en planning 

Uitdelen minicontainers gft/pd 

Innemen minicontainers restafval 

Direct (mail brief) Juni/uli 2017 

Gebruikers 

Start werkzaamheden op straat 

(ondergrondse containers) en planning 

Uitzetten nieuwe minicontainers gft en 

pd, innemen minicontainers restafval en 

uitreiken pasje 

Eventueel nieuwsbrief 2 

Pers, website 

Brieven geadresseerd 

Roadshow 

Augustus-November 2017 

Beïnvloeders 

(ouderenbonden) 
Werking ondergrondse containers 

demonstratie 

 
Augustus-November 2017 

Uitvoerders 
Voorbereiding op vragen inwoners, op 

de hoogte stellen voortgang project 
Overleggen, instructies etc Doorlopend 

    

Fase 4: Start omgekeerd inzamelen 

Beslissers Start omgekeerd inzamelen Direct (mail brief) November-december 2017 

Gebruikers 
Start omgekeerd inzamelen, nut en 

noodzaak preventie en scheiding 

Afvalscheidingswijzer, 

afvalkalender 

Website, pers 

November-december 2017 

Beïnvloeders  Start omgekeerd inzamelen Pers, twitter… November-december 2017 

Uitvoerders 
Voorbereiding op vragen inwoners, op 

de hoogte stellen voortgang project 
Overleggen, instructies etc 

Doorlopend 
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Fase 5: Evaluatie 

Beslissers Evaluatie Website, pers, enquête April-Mei 2019 

Gebruikers Evaluatie Website, pers, enquête April-Mei 2019 

Beïnvloeders  Evaluatie Website, pers, enquête April-Mei 2019 

Uitvoerders Evaluatie Website, pers, enquête April-Mei 2019 
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Bijlage 1 Overzicht relevante adressen beïnvloeders 
 

Dorpsraden en Stadsraad 
 

Naam Contactgegevens 

Stichting Leefbaarheid De Heen Postadres: p/a Dorpsweg 132, 4655 AH De Heen 

Stichting Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland Postadres: p/a Prins Florisstraat 21, 4671 GP Dinteloord 

Stichting Dorpsraad Welberg - DRW Postadres: p/a Boomdijk 6, 4651 VK Steenbergen 

Dorpsraad Kruisland Postadres: p/a Molenweg 6-C, 4756 TE Kruisland 

Stichting Dorpsraad Nieuw Vossemeer Postadres: p/a 't Wit Hekke 3, 4681 BV Nieuw-Vossemeer 

Stichting Stadsraad Steenbergen Postadres: p/a De Kuip 12, 4651 GV Steenbergen 

 

Ouderenbonden 
 

Naam Contactgegevens 

Gemeentelijk Overleg Ouderenbonden Steenbergen - 

GOOS 

Postadres: p/a Burg van Loonstraat 137, 4651 CC 

Steenbergen 

ANBO voor 50-plussers Postadres: p/a Europastraat 15, 4671 ET Dinteloord 

Katholieke Bond van Ouderen - KBO Dinteloord Postadres: p/a Piet Heynstraat 26, 4671 AM Dinteloord 

Katholieke Bond van Ouderen - KBO Kruisland Postadres: p/a Roosendaalseweg 43, 4756 TD Kruisland 

Katholieke Bond van Ouderen - KBO Nieuw Vossemeer Postadres: p/a Kloosterstraat 13, 4681 AT Nieuw-

Vossemeer 

Katholieke Bond van Ouderen - KBO Steenbergen Postadres: p/a Van Brabantstraat 46, 4651 LK Steenbergen 

Katholieke Bond van Ouderen - KBO Welberg Postadres: p/a Van Polanenstraat 19, 4651 LN Steenbergen 

Protestants Christelijke Ouderenbond - PCOB Postadres: p/a Fortplein 12, 4651 GM Steenbergen 

 

Overig (media contacten via afdeling communicatie) 
 

Naam  

De Steenbergse Bode  

Steenbergse Courant | KijkopSteenbergen.nl  

Het Pompke, Dorpsblad voor Kruisland  

De Westbrabander  

BN De Stem  

Dorpsbelang Nieuw Vossemeer  

.  
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