
 

 

 

 

Communicatieacties naar 
aanleiding van evaluatie 

 
Van Afval naar 
Grondstof 
Gemeente Steenbergen

 



3 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

Introductie ............................................................................................................................ 4 

1. Context. ............................................................................................................................... 5 

2. Organisatie- en communicatiedoelen. .................................................................................. 7 

3. Omgevingsanalyse .............................................................................................................. 9 

4. Kernboodschappen. ............................................................................................................ 10 

5. Kalender. ............................................................................................................................ 12 



4 

 

 

 
Introductie 

 
In het oorspronkelijke communicatieplan Omgekeerd Inzamelen is een uitgebreide analyse gemaakt van doelgroepen, 

uitdagingen en acties voor communicatie rondom het omgekeerd inzamelen. 

Dat gaan we in deze verkorte versie (2.0) niet overdoen… 

 
We kijken naar de belangrijkste opmerkingen/ aanbevelingen uit de evaluatie van het project en welke 

communicatieacties we hiervoor op korte termijn kunnen opzetten (fase 5 uit het communicatieplan). 

 
Deze notitie kan dus worden gezien als aanvulling op het communicatieplan. Naast strategische overwegingen bevat dit 

document vooral ook een actieplan. Het bestaat uit de volgende indeling: 

1. Context: Implicaties voor communicatie naar aanleiding van de evaluatie van het project. 

2. Organisatie- en communicatiedoelen. 

3. Omgevingsanalyse: Met welke actoren en doelgroepen hebben we te maken en waar geven we in 2020 prioriteit aan 

in de communicatie. 

4. Kernboodschappen: Wat vertellen we aan wie. 

5. Kalender: Mijlpalen en planning. 
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1. Context 

 
In de evaluatie staat een aantal conclusies en aanbevelingen die gevolgen hebben voor de wijze van communiceren. 

Aandachtspunten voor communicatie uit de evaluatie Omgekeerd Inzamelen 2019 zijn: 

• Het omgekeerd inzamelen werkt, het heeft een groot effect gehad op diverse afvalstromen! 
 

• De hoeveelheid plastic verpakkingsafval en drankenkartons is flink gestegen. Een geweldig resultaat, waar we 

ook over kunnen en moeten communiceren. 

 

• We moeten wel blijven toezien op de kwaliteit van deze grondstofstroom. 
Communicatie kan door het vergroten en verspreiden van kennis hierover ook in 2020 bijdragen aan houding 

en gedrag van inwoners. 

 

• Begin 2020 is een positieve noot en een bedankje aan inwoners voor het op grote schaal afval scheiden op zijn 

plaats geweest. Via de (social) media heeft portefeuillehouder Wilma Baartmans hier ook persoonlijk over 
gecommuniceerd. In planning van communicatieactiviteiten moeten we de positieve noot (goed 

‘scheidingsgedrag’ benoemen) niet vergeten. 

 

• Intensievere communicatie (frequentie, continuïteit) en maatwerk voor de inwoners/ gebruikers zodat zij weten 
wat nog beter kan. 

 

• Ondanks de positieve ontwikkelingen en de medewerking van gebruikers met betrekking tot het scheiden van 

afvalstromen, blijft de gemeente om haar doelstelling van 100 kg restafval te halen, zich actief  inzetten om 

mensen bewust te maken van hun (bewuste en onbewuste) ‘scheidingsgedrag’. In samenwerking met het 
projectteam kan communicatie kijken hoe we dit kunnen ‘framen’(waarom doen we het, waarom is het 
belangrijk, wat levert het op). 

 

• Het aandeel fijn restafval is na 1 jaar omgekeerd inzamelen enorm verminderd van 173 kilo per inwoner per 
jaar naar 98 kg/inwoner en de hoeveelheid plastic verpakkingsafval en drankenkartons is flink toegenomen 

van 10,8 naar naar 27,5 kg/inwoner. 

Het grof restafval dat via de milieustraat wordt ingezameld is nagenoeg gelijk gebleven (van 53 naar 52 

kg/inwoner). Om de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner in 2020 te benaderen zullen er ook 
maatregelen op de milieustraat genomen moeten worden, waarover we over dienen te communiceren 

(achtergrond, handelswijze, waarom belangrijk etc.). 

 

• Momenteel loopt een onderzoek naar de optimalisatie van de milieustraat. Het advies is om op voorhand de 
toegangscontrole te optimaliseren via een pasjessysteem (quickwin). Verder is toezicht op een juist 

scheidingsgedrag van belang en de mogelijkheid om het afval scheiden te verbeteren door optimalisatie van 

de voorzieningen. Communicatie volgt hierin de ontwikkelingen en communiceert over maatregelen/ 
ontwikkelingen/ de gevolgen voor gebruikers. 

 

• Alhoewel de hoeveelheid fijn restafval drastisch is gedaald, bestaat dit afval nog uit vele grondstoffen die 

onnodig worden verbrand. Aandachtspunten naast het grof restafval is het aandeel GFT in het fijn restafval. 
Voor de GF(T) inzameling voeren we in 2020 een haalbaarheidsonderzoek bij hoogbouw uit. Communicatie 

volgt hierin de ontwikkelingen, geeft voorlichting en onderzoekt manieren om gedrag positief te beïnvloeden. 

• In het kader van ‘kleine beetjes helpen’ is de inzameling van blik bij het plastic verpakkingsafval en 
drankenkartons ook in 2020 (actielijst 2e kwartaal) inmiddels uitgerold. Hier is een separate 

communicatieplanning voor gemaakt. 
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• Een klein deel van het omgekeerd inzamelen heeft maar effect op de afvalstoffenheffing. De verhoging van de 

afvalstoffenheffing komt o.a. door tegenvallende aanbestedingsresultaten vanwege de aantrekkende 

economie, hogere verwerkings- en inzamelkosten, de algemene belasting op restafval en de lagere 

vergoeding op grondstoffen als plastic en papier. Kortom: inwoners zamelen ontzettend goed gescheiden in, 

daardoor is de stijging in afvalstoffen relatief beperkt, maar de afvalstoffenheffing stijgt wel.  

 Het is van belang onze inwoners goed te blijven inlichten waarom de afvalstoffenheffing stijgt!   

 Ook omdat informatie en begrip hierover de houding ten aanzien van het omgekeerd inzamelen positief beïnvloedt.  

 

 

Wat de evaluatie als centrale boodschap meegeeft:  

Het gaat heel goed met het omgekeerd inzamelen en daar mogen  (moeten) we de inwoners ook 

voor complimenteren.  Desondanks zijn we er nog niet. In 2020 willen we naar een totaal van 100 kg 

restafval per persoon. Er valt nog winst te behalen op met name het verbeteren van de kwaliteit van 

de grondstoffenstroom, de wijze van aanbieden (vaak nog te grote zakken, terwijl mensen niet per 

lediging betalen), de milieustraat en daarnaast dienen we zorgvuldig uit te leggen hoe de 

afvalstoffenheffing is opgebouwd. 
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2. Organisatie- en communicatiedoelen  

 
Organisatiedoel: 

Het verder uitbreiden van de bemerkte gedragsverandering bij afvalpreventie en afvalscheiding waardoor in 2020 nog maar 

100 kg restafval per inwoner wordt aangeboden.  

 

Thema’s: 
• Dankbaarheid/ mensen bedanken met betrekking tot goede resultaten 

• Nog steeds veel grof restafval, aandacht voor rol milieustraat 

• Finetunen naar  totaal 100 kg (fijn restafval + grofrestafval) per persoon 

• Vervuiling tegen gaan 

• Waar betaalt u wel/ niet voor. Uitleg heffingen. 

 

Communicatiedoelen 2020 n.a.v. evaluatie Omgekeerd Inzamelen. Wat willen we bereiken in 2020? 

 

Intern: 

• Medewerkers zijn bekend met de resultaten van het project omgekeerd inzamelen, de scores, de verbeterpunten en hun 

eigen rol hierin.  

• Ook op de diverse locaties bij de gemeente hebben medewerkers kennis van de diverse afvalstromen en wordt (houding, 

gedrag) zorgvuldig afval gescheiden. 

 

Extern: 

 

Kennis 

• Inwoners zijn bekend met de resultaten van omgekeerd inzamelen in 2019 en de gevolgen van foutief scheiden (afkeur, 

niet legen).  Wat gaat goed en wat kan beter en wat kunnen inwoners zelf hieraan bijdragen? 

• Mogelijkheden tot verbeteren van de kwaliteit van afvalscheiding zijn bij inwoners bekend. 

• Inwoners weten waarvoor zij terecht kunnen bij de milieustraat en welk afval er op welke manier aangeboden kan 

worden. 

• De afvalkalender 2020 is bekend bij en verspreid onder inwoners. Inwoners weten welk afval zij op welk moment kunnen 

aanbieden en waar en weten dat we werken aan een online versie van de afvalkalender in 2020 (digitaal of app). 

• Zo veel mogelijk inwoners hebben een beeld van de werkwijze van afvalverwerking (werkzaamheden en dagelijks werk/ 

obstakels leverancier, rol gemeente, rol inwoner). 

• Inwoners weten dat zij niet betalen per lediging van restafval, ondanks het gebruik van een pasje. 

• Inwoners weten waar ze terecht kunnen met vragen en klachten over afval en zijn bekend met het telefoonnummer 

waarop meldingen gedaan kunnen worden over onjuiste aanbieding van afval/ volle containers.  

• Inwoners zijn bekend met de gevolgen van verkeerd scheiden en het effect ervan op de afvalstoffenheffing. 

• Inwoners weten uit welke bedragen de afvalstoffenheffing is opgebouwd en dat dit niet alleen afhankelijk is van 

afvalscheiding, maar ook de kosten die ermee gemoeid zijn.  

(Kosten die in rekening worden gebracht door afvalverwerkingsbedrijven, belasting op restafval, de gedaalde 

opbrengsten/ economische waarde van de grondstoffen uit de gescheiden afvalstromen etc.   
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Houding 

• Inwoners zijn bereid de kwaliteit van afvalscheiding te verbeteren om zo bij te dragen aan nog minder restafval per 

persoon, ‘schone’ afvalstromen en een beperking in de stijging van afvalstoffenheffing. Inzet: begrip. 

• Inwoners ervaren de communicatie over afvalscheiding als positief, begrijpen daarin de rol van de gemeentelijke 

voorzieningen en diensten (Boa’s,  milieustraat, minicontainers, verzamelstations) en zijn bereid mee te denken over en 

mee te werken aan nog betere scheiding van afval. 

• Inwoners ervaren geen schroom om restafval aan te bieden als dat nodig is. 

• Inwoners van laagbouw zamelen bewust beter gescheiden in en ook bij bewoners van hoogbouw neemt de behoefte 

hieraan toe en komen faciliteiten beschikbaar. 

• Inwoners zijn bereid direct contact te zoeken met de gemeente bij vragen/ opmerkingen. 

• Inwoners hebben een intrinsieke motivatie (beter voor het milieu, beter werkbaar,) om afval te scheiden (geen 

prijsprikkel, wel serviceprikkel ‘zo hoort het’). 
• Scholen zijn bereid mee te werken aan afval educatieprogramma’s. 

 

 

Gedrag 

• Inwoners zijn minder geneigd zakken overvol te proppen (van proppen gaat container verstoppen) omdat zij weten dat 

het aantal zakken dat zij wegbrengen als restafval op hun  containerpasje niet uitmaakt.  

• Inwoners zijn zich bewust van het belang van kwaliteit in afvalscheiding. Dus het niet alleen toepassen maar ook goed/ 

nog beter toepassen omdat zij kennis hebben van het afvalverwerkingsproces, kosten van foutief scheiden en het effect 

op afvalstoffenheffing. 

• Ook bewoners van hoogbouw zamelen steeds bewuster gescheiden in. 

• Er is sociale controle. Inwoners spreken elkaar aan op scheidingsgedrag en de wijze van aanbieden.  

De jongere generatie geeft blijk van een groter bewustzijn met betrekking tot het belang van afval scheiden, niet alleen 

omdat het ‘moet’, maar ook omdat het bijdraagt aan een beter milieu.  Jongeren geven –mede dankzij een grotere mate 

van bewustzijn en educatie- het goede voorbeeld als het gaat om afval correct inzamelen en aanbieden. 

• Inwoners nemen rechtstreeks contact op met vragen/ klachten over afval en weten op welke manieren zij dit kunnen 

doen. 

• ‘Bijplaatsingen’ van losse zakken of afval wordt voorkomen. Inwoners bellen (óók in de weekenden)  indien de container 
vol is.  

 

 

Prioriteiten in doelen: 

1. Inwoners zijn bekend met de resultaten van omgekeerd inzamelen in 2019 (bedankje/ complimenten) en  

de gevolgen. Het is het duidelijk wat goed gaat en wat beter kan en hoe ze hier zelf aan kunnen bijdragen 

(uitleg & werkwijze) 

2a.  Inwoners zijn bekend met de positieve gevolgen van omgekeerd inzamelen voor het milieu en de hoeveel- 

 heid restafval en; 

2b.  Inwoners zijn bekend met het positieve effect van omgekeerd inzamelen op (ondanks) de (stijgende) 

 afvalstoffenheffing. 

3a.  Intern zijn medewerkers bekend met de resultaten van het project omgekeerd inzamelen, plussen,  

 verbeterpunten en de eigen rol. 

3b.  Op de diverse locaties bij de gemeente hebben medewerkers kennis van de diverse afvalstromen en wordt  

 zorgvuldig afval gescheiden. 
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3. Omgevingsanalyse 

 
Doelgroepen omgekeerd inzamelen naar aanleiding van evaluatie Omgekeerd Inzamelen. 

Wie willen we bereiken? 

 

Beïnvloeders 

Bewoners/ belangenorganisaties: 

Stichting Leefbaarheid De Heen KBO Dinteloord 

Stichting Dorpsraad Dinteloord KBO Kruisland 

Stichting Dorpsraad Welberg KBO Nieuw – Vossemeer 

Dorpsraad Kruisland KBO Steenbergen 

Stichting Stadsraad Steenbergen KBO Welberg 

Dorpsbelang Nieuw Vossemeer PCOB 

ANBO GOOS 

Media: 

Steenbergse Bode De Westbrabander 

Steenbergse Courant BN De Stem 

Kijk op Steenbergen Gebruikers/ volgers social media 

Dorpsblad Kruisland  

Partners: 

Kerncoördinatoren  Particuliere verhuurders 

Kringloopwinkel Onderwijs 

Woningcorporaties  

Beslissers 

College Raad 

Gebruikers: 

Huishoudens laagbouw  Huishoudens met medisch afval 

Huishoudens hoogbouw Scholen 

Huishoudens buitengebied  

Uitvoerders: 

Intern: 

Beleidsmedewerker (s) Team Buitendienst en personeel Milieustraat 

Team Beheer, Ruimte en Accommodaties Handhavers 

Team communicatie (advies mbt evaluatie, 

uitvoering acties kalender) 

Afvalcoaches 

Financiën (afvalstoffenheffing) 

Klant Contact centrum (KCC)  

Extern: 

Partners/ leveranciers (afvalinzamelaars, 

afvalverwerkers containerleveranciers, drukkerij, 

vormgever) 

 

 

 

Hoe deze mensen/ organisaties te betrekken?  

Zie bijgevoegde tabel  met DOEL – DOELGROEP – KERNBOODSCHAP – MIDDELEN – TIJD – BETROKKENHEID 
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4. Kernboodschap, middelen en meer  
 

 

Doelgroep Kernboodschap Middelen Tijd Betrokken bij uitvoering 

Doel 1. Inwoners zijn bekend met de resultaten van op de juiste wijze omgekeerd inzamelen in 2019 (BEDANKEN!) en de gevolgen ervan 

(minder restafval, weinig afkeur van ingezameld afval). 

Het is duidelijk wat gaat goed en wat kan beter en wat kunnen inwoners zelf hieraan bijdragen. ((UITLEG WERKWIJZE) & 

Mogelijkheden tot verbeteren van de kwaliteit van afvalscheiding zijn bij inwoners bekend. 

Alle inwoners 

gemeente 

Steenbergen 

Bedankt! Fijn dat u afval 

scheidt. Dat heeft al veel 

goed resultaten 

opgeleverd. We zijn na 1 

jaar omgekeerd inzamelen 

van 148 naar 98 kg fijn 

restafval per persoon. Maar 

het kan uiteraard nog 

beter! Met o.a het grof 

restafval (milieustraat) 

erbij zitten we op 150 kg 

afval per persoon per jaar. 

In 2020 streven we naar 

maximaal 100 kg restafval 

per persoon per jaar. U 

kunt daarbij op de 

volgende manieren 

helpen… 

 

Labels op containers , 

persbericht (bedankje), 

gemeentepagina. 

 

 

 Fasegewijs info op 

gemeentepagina o.a. over 

grondstoffenstroom, wist-u-

datjes etc.  

 

Start voorbereiding voor Q2 en 

Q3: Afvalkalender ook digitaal, 

flyers/uitleg pasjessysteem (van 

proppen ga ik verstoppen) en 

nadenken over controles op 

afvalstromen. 

 

Q 1 

Jan-Maart en  

2020 

Is uitgevoerd. 

 

Ongoing 

 

 

 

Q2 en Q3 

Portefeuillehouder, 

communicatiemedewerker, 

contentteam, 

beleidsmedewerker/ 

projectleider afval 

leverancier/reclamebureau, 

afvalinzamelaar, 

milieustraat, postverwerker, 

medewerkers buitendienst, 

boa’s. 

 

Doel 2a. Inwoners zijn bekend met de positieve gevolgen van omgekeerd inzamelen voor het milieu en de hoeveelheid restafval en; 

Doel 2b. Inwoners zijn bekend met het positieve effect van omgekeerd inzamelen op (ondanks) de (stijgende) afvalstoffenheffing. 

Alle inwoners 

gemeente 

Steenbergen 

 

Dit zijn de resultaten tot nu 

toe. Dit is wat het kost 

(componenten 

afvalstoffenheffing ism 

afd. financiën beschrijven) 

en dit is wat het oplevert. 

Ga zo door! 

Q & A componenten afvalstof-

fenheffing communiceren zodra 

afvalstoffenheffing bekend is. 

 

Q 1 

Jan-Maart 

2020 

 Is uitgevoerd. 

Beleidsmw afval, beleidsmw 

financiën, 

portefeuillehouder(s) . 

 

Doel 3a. Intern zijn medewerkers bekend met de resultaten van het project omgekeerd inzamelen, plussen, verbeterpunten en de eigen rol. 

Beleidsmedewerker(s) 

Operationeel Beheer 

Team Communicatie 

Klant Contact-

centrum/ TIP 

Personeel Milieu-

straat 

Buitendienst 

Handhavers 

Afvalcoaches 

Financiën (advies 

uitleg afvalstoffen-

heffing) 

 

Het project omgekeerd 

inzamelen is zeer succes-

vol (zie evaluatienota 1 jaar 

omgekeerd inzamelen). We 

gaan wel verder met uit-

breiden van de bemerkte 

gedragsverandering bij 

afvalpreventie en afval-

scheiding waardoor we in 

2020 zo dicht mogelijk bij 

de ambitie van  100 kg 

restafval per inwoner 

komen. We hebben 

iedereen daar hard bij 

nodig. Help je mee? 

Suggesties om ons doel te 

bereiken altijd welkom! 

Deel kennis/ info en geef 

zelf het goede voorbeeld. 

Overleggen 

Intranet, email, stickers prulle-

bakken, schermen, project-

overleggen, MT. 

 

Focus 

communicatie  

in Q2 en Q3 

 

Communicatiemede-

werkers, contentteam, 

projectmanager/beleids-

medewerker afval, 

portefeuillehouder,bodes, 

buitendienst. 
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Doel 3b) Op de diverse locaties bij de gemeente hebben medewerkers kennis van de diverse afvalstromen en wordt zorgvuldig afval 

gescheiden. 

Alle medewerkers 

Extra aandacht voor: 

Medewerkers 

Milieustraat en 

buitendienst 

KCC 

Handhavers 

Afvalcoaches 

Raadsleden 

We kunnen zelf ook nog 

beter gescheiden 

inzamelen. Daar dienen we 

allen verantwoordelijkheid 

in te nemen. Enerzijds zelf 

goed scheiden, weten wat 

waar hoort en anderzijds 

anderen (ook onze klanten) 

kunnen helpen hij het 

juiste afval op de juiste 

manier en de juiste plek te 

brengen. 

Intranet, nieuwsbrief, e-mail, 

schermen, flyers/ stickers 

afvalbakken, gemeentepagina, 

afvalkalender, digitale kalender/ 

webpagina 

Q2 en Q3 

april-

september 

Communicatiemedewerkers, 

contentteam, 

projectmanager/ 

beleidsmedewerker afval, 

bodes, medewerkers, 

milieustraat, afvalcoaches, 

boa’s, buitendienst. 

 

Overige doelen 

De afvalkalender 2020-2021 is bekend  en verspreid. 

Alle inwoners 

 

Dit is waar en wanneer u uw 

afval kunt inzamelen en/of 

het wordt opgehaald met 

relevante contactinfo. 

(Digitale) kalender 

 

Q4 

oktober-

december 

 

Communicatiemedewerker/ 

leverancier ism inzamelaar. 

 

Inwoners ervaren geen schroom om restafval aan te bieden als dat nodig is. 

Alle inwoners Van proppen gaat de boel 

verstoppen. U betaalt niet 

per lediging. 

Social media 

Gemeentepagina 

Stickers op afvalbakken 

Q2 en Q3 Communicatiemedewerker/ 

reclamebureau. 

 

Info werkwijze. Zo veel mogelijk inwoners hebben een beeld van de werkwijze,  van afvalverwerking (werkzaamheden, pasjessysteem 

en dagelijks werk/ obstakels leverancier, rol gemeente, rol inwoner) 

Alle inwoners  

 

Dit is hoe het werkt. Wist 

u dit al over onze 

afvalinzameling? Xxx is 

wat u kunt doen. 

1x per maand post op social 

media over relevant onderwerp 

ism beleidsmedewerker afval. 

Vlogs, Blogs,  Open dag 

leverancier, info bij/ door 

milieustraat, stickers, stappen 

van afvalverwerking uitleggen 

in animatie/ vlog, website/ 

linken aan infopagina. 

jan-

december 

2020 

Ongoing 

Portefeuillehouder, 

communicatiemedewerker, 

contentteam, 

beleidsmedewerker/ 

projectleider afval 

leverancier/reclamebureau, 

afvalinzamelaar, milieustraat, 

postverwerker, medewerkers 

buitendienst, boa’s. 

 

Inwoners weten waar ze terecht kunnen met vragen en klachten over afval en zijn bekend met het telefoonnummer waarop meldingen 

gedaan kunnen worden over onjuiste aanbieding van afval/ volle containers.  

Alle inwoners Hier kunt u terecht met 

vragen/ klachten/ 

opmerkingen. Wij helpen 

u graag om samen ons 

doel te bereiken. 

Animaties delen op social 

schermen, gemeentepagina, 

stickers, afvalkalender, digitale 

kalender/ webpagina, social 

media. 

Ongoing 

 

Communicatiemedewerkers, 

content-team, project-

manager/ beleidsmede-

werker afval, medewerkers, 

milieustraat, afvalcoaches, 

boa’s, medewerkers KCC, 
bewoners/dorpsverenigingen, 

kerncoördinatoren, 

buitendienst. 

Inwoners zijn bereid de kwaliteit van afvalscheiding te verbeteren om zo bij te dragen aan nog minder restafval per persoon, ‘schone’ 
afvalstromen en een beperking in de stijging van afvalstoffenheffing. 

Alle inwoners We hebben u nodig om te 

komen tot 100 kg restafval 

in 2020. Samen kunnen wij 

op de volgende manieren 

ons doel bereiken. 

Huis-aan-huiskrant/ 

gemeentepagina, brief 

afvalstoffenheffing, aparte 

FAQ uitleg afvalstoffenheffing 

en die publiceren op o.a. 

website, linkjes plaatsen naar 

uitleg op social media, uitleg 

portfeuillehouder media 

Ongoing!! 

Herhalen. 

Communicatiemede-

werker(s), contenteam, afd. 

financiën, portefeuillehouder, 

beleidsmedewerker afval, 

KCC, raad, afvalinzamelaar, 

boa’s, afvalcoaches, 

buitendienst. 
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5. Kalender 2020 

 
Belangrijkste acties bovenstaand schema in de tijd: 

 

 

Kwartaal 1 

Compliment/ bedankje t.a.v. inwoners met link naar doel 100kg restafval p.p. in 2020 en/of persbericht; 

1x per maand update over relevant onderwerp afvalscheiding op social media i.o.m. contentteam en delen youtube 

filmpjes over afvalinzameling ter vergroting kennis en bewustzijn/ webpagina afval; 

Uitleg opbouw afvalstoffenheffing (website, gemeentelijke informatiepagina) vóór 24 februari en verschaffen info aan 

medewerkers + kortsluiten met beleidsmedewerker en portefeuillehouder financiën; 

Aandacht inzameling grof afval milieustraat; ivm COVID-19 en drukte extra aandacht voor minder drukke brengtijden. 

Opschoonacties 16-21 maart (wel gecommuniceerd, niet meer doorgegaan ivm COVID-19) 

Onder de aandacht brengen waar inwoners terecht kunnen met vragen/ opmerkingen mbt afval. 

Aandacht aangepaste inzameltijden feestdagen. 

 

Kwartaal 2 

Aandacht op juiste wijze aanbieden afval en ‘van proppen ga ik verstoppen’.  
Aandacht voor gescheiden afval GFT-E bij hoogbouw en blik bij plastic (PMD inzameling) vanaf april. 

Aandacht personeel: geef goede voorbeeld; 

Communicatie resultaten omgekeerd inzamelen in organisatie; 

Start voorbereiding (digitale) afvalkalender; 

1x per maand update over relevant onderwerp afvalscheiding en hoeveelheid restafval op social media i.o.m. 

contentteam en delen youtube filmpjes over afvalinzameling ter vergroting kennis en bewustzijn/ webpagina afval 

en op gemeentepagina. Samenwerking contentteam en communicatiemedewerkers; 

Onder de aandacht blijven brengen waar inwoners terecht kunnen met vragen/ opmerkingen mbt afval. (infonummer, 

webpagina, afvalcoaches, buitendienst etc) en ‘weetjes’ over afvalscheiding vioa onze diverse kanalen. 
Onderzoeken mogelijkheid educatie/ samenwerking scholen/natuurpodium 

Aandacht aangepaste inzameltijden feestdagen. 

 

 

Kwartaal 3 

1x per maand update over relevant onderwerp afvalscheiding op social media i.o.m. contentteam en delen youtube 

filmpjes over afvalinzameling ter vergroting kennis en bewustzijn/ webpagina afval. 

Communicatie resultaten omgekeerd inzamelen in organisatie; 

Onder de aandacht brengen waar inwoners terecht kunnen met vragen/ klachten/ opmerkingen mbt afval. 

Vervolg onderzoek GFT-E inzameling bij hoogbouw. 

(Digitale) afvalkalender. 

Aandacht aangepaste inzameltijden feestdagen en GFT in de zomer. 

 

 

Kwartaal 4 

Verspreiding (digitale) afvalkalender 

1x per maand update over relevant onderwerp afvalscheiding op social media i.o.m. contentteam en delen youtube 

filmpjes over afvalinzameling ter vergroting kennis en bewustzijn/ webpagina afval. 

Onder de aandacht blijven brengen waar inwoners terecht kunnen met vragen/ klachten/ opmerkingen mbt afval. 

Vervolg onderzoek GFT-E inzameling bij hoogbouw. 

Bezoek afvalinzamelaar/ leverancier; 

Aandacht aangepaste inzameltijden feestdagen.
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