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Hoe wordt gecommuniceerd dat er een afvalcoach is, en wat deze coach kan 
betekenen? 

De inzet van de afvalcoach moet nog nader worden ingevuld (hoeveel, waar, hoe). Er 
zijn globaal twee mogelijkheden: 1) Er worden (door ROVA) vrijwillige buurtcoaches 
opgeleid die hun buurtgenoten kunnen helpen bij beter afval scheiden. Dit kan op 
buurtniveau of op de gemeentelijke pagina worden gecommuniceerd en aangeboden. 
Daarnaast kan er 2) een afvalcoach van ROVA worden ingezet. Deze zijn beperkter 
inzetbaar (vanwege de bijkomende kosten). Deze afvalcoaches kunnen bijvoorbeeld 
worden ingezet tijdens kwaliteitscontroles van aangeboden containers of voor 
specifieke buurtgerichte acties (of educatieprogramma scholen). 
De wijze waarop hierover gecommuniceerd zal worden is via de gemeentepagina in de 
krant en social media. Tzt zal exact worden bepaald welke wijze van communicatie 
het meest effectief is in de specifieke gevallen.

Als ik denk dat ik geen coach nodig heb, hoe word ik erop gewezen dat ik afval niet 
goed scheidt?

Het Uitwerkingsplan stelt als (te verkennen) maatregel voor om systematisch het 
aangeboden pmd (maar wellicht ook gft) te controleren op vervuiling en stoorstoffen. 
Bij geconstateerde vervuiling wordt de inwoner via een hangkaart geïnformeerd over 
het onjuiste scheidingsgedrag en kan ook een afvalcoach tot zijn of haar beschikking 
worden gesteld. Deze aanpak wordt nu al ingezet bij het gemeente brede traject 
#Terugwinaars.

Hoe staat het met het project Terug winnaars? Is dit al in een wijk uitgevoerd? De aanpak #Terugwinnaars is gestart in juni 2020. In de zomermaanden is vooral in 
algemene zin gecommuniceerd over het goed scheiden van grondstoffen (online en 
offline). Ook is eind augustus een afvalscheidingsspel op de weekmarkt 
georganiseerd. In september is de aanpak gestart in twee wijken. Er zijn twee 
controlerondes uitgevoerd. De eerste resultaten zijn relatief positief. I.v.m. corona zijn 
de wijkgerichte inwonersacties grotendeels stilgelegd. 

Hoe verloopt het meedoen aan Groentours. Wie doet er mee? In verband met corona is er momenteel geen Groentour. Als alternatieve educatie 
werkt de gemeente momenteel met ROVA aan een digitale Grondstoffenspeurtocht 
voor kinderen. 

Wat is een deelbeugel voor GFT? Een deelbeugel is een gft-container die in een beugel wordt geplaatst waar alle 
inwoners van een (hoogbouw-)complex gebruik van kunnen maken, al dan niet 
middels een toegangspas.

Ten aanzien van de luiers voor kinderen: Is de leeftijd waarop peuters zindelijk 
worden de afgelopen jaren omhooggegaan door de superdroge luiers, en zou een 
oplossing kunnen zijn het verlagen van deze leeftijd bijvoorbeeld door adviezen 

Een antwoord op deze vraag is op dit moment niet voorhanden. Uw voorstel zal 
worden meegenomen tijdens de implementatie van het Uitwerkingsplan.
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over zindelijkheidstraining van het consultatiebureau?

Waar denkt u aan bij het professionaliseren van de papierinzameling? Hierbij denken we zowel aan de wijze van inzameling, evenals aan de inzet van de 
vrijwilligers. De huidige afspraken moeten worden geanalyseerd, aangezien er 
momenteel sprake is van een erg complex proces, met veel verschillende, betrokken 
partijen en waarbij het de afgelopen periode meerdere malen duidelijk is geworden 
dat het professioneler kan en moet.

Papierinzameling wordt door verenigingen gedaan en dit leverde geld op voor de 
verenigingen. Gaat deze werkwijze vervallen? 

We zullen de huidige werkwijze beschouwen en beoordelen of het nog het meest 
effectief en efficiënt is voor alle betrokken partijen om de deze aanpak door te zetten. 
Hierbij houden we ook rekening met het financiële aspect (zowel de kostenkant voor 
de gemeente, als ook de opbrengstenkant voor verenigingen).

Zijn verenigingen nog wel enthousiast om oud papier op te halen? Er zijn op dit moment geen signalen dat verenigingen niet meer enthousiast zijn om 
oud papier op te halen.


