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Reinier van Tulder, schooncoach in Langdonk.
Herman van Brussel: eveneens schooncoach in Langdonk. In Langdonk zijn er naast Reinier en
Herman 14 personen actief bezig om de wijk schoon te houden onder de slogan: ‘
schoon=gewoon in Langdonk’.
Henk van de Westen is sinds kort actief in de wijk Kortendijk, dit doet hij niet alleen maar met
hulp van een aantal vrijwilligers.
Adje Verbocht, schooncoach in de buurt Bergsebaan- Spoorstraat
Wim Groffen is voorzitter van de dorpsraad in Wouw en supporter van ‘Schoon in de buurt’.
Anneke Linsen eveneens uit Wouw, is ook supporter en is aanwezig als vervanger voor Piet
van Meel, Piet is de schooncoach in Wouw.
Jos Heyveld is samen met Anneke en Wim actief als supporter in Wouw.
Louis Kroon is de schooncoach in het dorp Wouwse Plantage.
Piet Simons al 10 jaar actief in de Kalsdonk, waarvan de laatste jaren als schooncoach, hij
krijgt daarbij hulp van twee dames uit de wijk.
Cor van Nispen is sinds een jaar actief in de Stationsbuurt (Centrum) als schooncoach. Hij
werkt veel samen met de mensen van buurtpreventie.
Judith Bouwman: adviseur communicatie gemeente Roosendaal
Marij Quirijnen: onderzoeker gemeente Roosendaal, gespreksleider en verslaggeving.

Associatie bij Beter afval scheiden











Beter afval scheiden: communicatie over inhoud en doel van afval scheiden
Voorlichting
Beter aangeven van wat hoort waar bij, dat is niet in alles duidelijk. Ook niet voor degenen
die heel bewust afval scheiden.
Mensen goed informeren over het wat en waarom.
Duidelijke scheidingcriteria: dus bijv. welke plastic soorten en welke papiersoorten. Dat is nu
niet altijd duidelijk.
Container gebruik
Bij het plastic afval aanlevering van verschillende zakken, het is afhankelijk van de chauffeur
of deze allemaal worden meegenomen. Daar zit geen duidelijke structuur in.
Vaak worden plastic zakken ver voor de ophaaldag al aan straat gezet. Gevolg: zakken die
scheuren of worden opengereten waardoor het plastic op straat terecht komt.
Plastic zakken veroorzaken overlast, waaien weg, scheuren open etc.
Meer toezicht en handhaving nodig, vooral in het buitengebied. Er wordt regelmatig melding
gemaakt en kentekens genoteerd, maar er wordt geen terugkoppeling gegeven, daardoor
onduidelijk welke actie er op volgt.
NB. Het thema van deze bijeenkomst is het scheiden van afval. We gaan nu niet in op de
problematiek van afval dumpen.

Stellingen
I.

Het plaatsen van meer containers voor plastic in de buurt zorgt voor een schoner beeld in
de wijk.
Vier schooncoaches waren het hier mee eens, de overige zes oneens. Voornaamste reden
voor oneens dat er bij containers veel afval naast de container wordt geplaatst en niet in de
containers wordt gegooid. En dat is niet alleen bij containers die vol zitten. Het lijkt alsof het
teveel moeite is om er in te gooien.
Degenen die wel vonden dat het bij zou dragen aan een schoner beeld kwamen met
argument van de plastic zakken, die voor veel zwerfaval zorgen. Maar ook dat het geen
prettig zicht was al die plastic zakken aan de straatkant.
Het afschaffen van plastic zakken leidt tot minder zwerfafval op straat.
Bij deze stelling zijn er meer tegenstemmers
(8) dan voorstemmers(2). De
tegenstemmers zijn van mening dat het
alternatief slechter is, ze gaan ervan uit dat
het plastic dan verzameld wordt in
containers in de buurt. Volgens hun
ervaringen zorgen juist de
gemeenschappelijke containers voor meer
zwerfafval, er wordt namelijk meer naast
geplaatst en de containers zitten vaak vol.
Andere alternatieven die worden geopperd
worden na enige discussie afgewezen. Genoemd wordt een extra rolcontainer aan huis voor
plastic, reden voor afwijzing: een extra container neemt te veel ruimte in. Een ander
alternatief is de container opsplitsen in twee vakken, hierbij wordt het bezwaar genoemd dat
deze slecht worden geleegd.
Containers aan huis dragen bij aan het beter scheiden van afval.
Dit is unaniem, hier zijn ze het allemaal mee eens. Maar er wordt wel aangegeven dat
voorlichting over wat waar hoort in deze erg belangrijk is.

II.

III.

Ambitie
De ambitie van de gemeente is om het restafval terug te brengen naar maximaal 100 kg per persoon
in 2020. Hoe kunnen de schooncoaches inwoners helpen om het restafval te verminderen?
Hieronder een samenvatting van de ideeën die worden ingebracht:






Het opzetten van een beloningssysteem. Een mooi voorbeeld is het plaatsen van Green Ups
bij scholen, waarmee scholieren door het inleveren van blikjes, flesjes of drankkartonnen
een beloning krijgen die ze aan een boodschap of een goed doel kunnen besteden.
Schooncoaches inzetten bij het geven van voorlichting over hoe je moet scheiden, wat hoort
bij papier, groenafval, wat mag bij het plastic afval. Nu nog onduidelijk voor veel mensen.
Plaats de plastic containers dichter bij de mensen, meer containers in de buurt wegzetten.
Dat bespaart op het ophalen van plastic zakken.
Ga statiegeld heffen op blik. Bij deze optie wordt de kanttekening gezet dat dit onder
landelijke regelgeving valt.







Het maken van goede afspraken
over rollen en taken met o.a.
wijkteam, buurtpreventie en
andere vrijwilligers die in de
wijk actief zijn. Ter illustratie: In
de wijk Langdonk wordt het
zwerfafval in speciale zakken
met een sticker weggezet. Na
een telefoontje richting
gemeente worden deze
dezelfde dag opgehaald.

Het scheiden van afval gemakkelijker maken, meer gezamenlijke containers en in de wijk
communiceren waar deze staan.
Eerst onderzoek of het restafval nog verder gescheiden kan worden. Op basis daarvan
maatregelen nemen en richtlijnen opstellen.
Niet vooraf scheiden maar achteraf. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit effectiever en
goedkoper is.

Afsluiting
De schooncoaches hebben het als nuttig ervaren om ervaringen uit te wisselen. Dit gebeurt eigenlijk
te weinig, maar daarbij willen ze ook niet te veel tijd besteden aan vergaderingen. Met de
coördinator Jolanda Jochems-van Ginneken zal worden besproken om meer onderlinge afstemming
te organiseren.

Unaniem vinden ze de voornaamste taak van de schooncoaches het opruimen van het zwerfafval. In
dit kader worden acties georganiseerd in de wijk om inwoners te stimuleren om de wijk schoon te
houden. Ook een onderdeel is het geven van voorlichting door de schooncoaches op scholen,
organiseren van workshops; kunstwerken maken met zwerfafval.

