Verslag kennismakingsronde startbijeenkomst
Wat speelt er bij de deelnemende gemeenten en waar ligt de kennisbehoefte?
Deelnemer
Zwolle/ ROVA

Wat speelt er
- Alleen uitvoering schoon of ook bezig
houden met beleidsadvisering

Wat is de kennisbehoefte
- Vergelijking op
beeldkwaliteit conform
CROW
- Uitwerpselen/
hondenpoep aanpak

Lansingerland

-

Groene afvalbakken
Afvalbakken voor verschillende
soorten afval in centrum

Den Bosch

-

-

Participatie
Uitwerpselen

Gouda / Cyclus
NV

-

Groene afvalbakken
Belevingsmonitor: hoe ervaren
burgers de kwaliteit OR
Het gevolg van diftar voor de
hoeveelheid zwerfafval in OR en
vullingsnelheid afvalbakken
Scholen / snoeproutes
Beeldbestekken
Diftar en omgekeerd inzamelen
hebben meer zwerfafval (pmd) tot
gevolg
Handhaving: wat is een effectieve
aanpak
Scholenaanpak
Integraal werken: hoe organiseer je
dat?

-

Pmd-zakken: invloed op
beeldkwaliteit in relatie
tot diftar

-

Hoe om te gaan met
hotspots/ dump bij VC’s
en hoogbouw
Verder gaan met
beeldbestek of
overgaan op
belevingsbestek?

Bestek/ aansturing aannemer
Onkruidbestrijding niet chemisch/
marktconformiteitstoets

-

Peukenaanpak
Centrum: wat is de
optimale aanpak

Bezig met opstellen Zwerfafvalplan
Strategisch plan onkruidbestrijding
Sturen op beleving: hoe doe je dat
Gedragsbeinvloeding: welke
mogelijkheden zijn er en wat werkt
het best?
Datagestuurd werken
Intelligente afvalbakken (afvalbakken
met volmelding)
Slim plaatsen van afvalbakken in
parken: niet meer in het park zelf
maar bij de uitgang

-

Wat gebeurt er met
wortelgestel onkruid
indien niet meer
chemisch wordt
gewerkt?

-

Hoe communiceer je
effectief (onderzoek ism
Universiteit Leiden)

Heusden

-

-

Haarlemmermeer

-

Haarlem

-

Leiden

-

-

Nisserwaard

-

Datagesturing irt gedragsverandering

-

Lochem/
Circulus

-

Opstellen van een afvalbakkenplan
met bewoners (hoe ver moet je gaan
in bewoners betrekken?)
Adoptie afvalbakken
Gebiedsadoptie
Inzetten van Sociaal Domein
Scholenprogramma Clean-wise
Bestekken zijn vernieuwd (op basis
van prestatie)
Afvalbakken optimalisatie

-

Handhaving: effectiviteit vergroten
door inzet in avonduren of ‘in burger’
Groene bakken?
Participatie bevorderen bij
ondernemers: adoptie afvalbakken/
buurtconciërges
Onderzoek gedaan naar bijzettingen
ondergorndse huisvuilcontainers: wat
is kosten-effectiever, snel weghalen
of enkele dagen laten staan

-

Almere

-

Amsterdam

-

-

-

Preventie: wat zijn
effectieve
mogelijkheden om
zwerfafval te
voorkomen

