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Kengetallen 
• 184.177 inwoners

• 88.160 huishoudens

• 37% flats en appartementen

• 42% alleenwonenden

• Gemeentelijke inzameldienst (ca. 114 fte + 35 fte flexibele schil)

• 650 ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval

• 145 locaties met ondergrondse glascontainers, 175 locaties met papier

• 240 locaties met gft zuil, 95 locaties met bovengrondse containers voor plastic 

verpakking en drinkpakken

• 34 locaties met ondergrondse textielcontainers

• Nieuwe inzameling ingevoerd in de hele gemeente in 1,5 jaar tijd (tussen 
eind 2016 en begin 2018).



Maatwerk 

• Standaard 3 mini-containers aan huis (aantal en formaat naar eigen 

keuze), restafval weg brengen naar ondergrondse container

• Buitengebied en ruim opgezette wijken 4 mini-containers  aan huis 

(aantal en formaat naar eigen keuze, behalve restafval max. 1)

• Appartementen en flats maatwerk per locatie 

• Binnenstad aparte afvalinzameling

• Rondom binnenstad aparte afvalinzameling

• Incontinentie/medische containers



Eerste resultaten
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Maar….

dit is ook de werkelijkheid!



“Hotspots”

• kaart

Overzicht 53 ‘hotspot’ locaties waarvan 43 al voor de nieuwe inzameling bestonden 

(locaties waar we 2x in de week standaard komen om op te ruimen)



Analyse van deze hotspot locaties 

• Op circa 80% van de locaties werd ook al voor dat de nieuwe 

afvalinzameling werd ingevoerd afval naast de containers geplaatst.

• Invoering afvalpas voor openen restafval containers is daarmee niet 

de hoofdoorzaak.

• Zowel grof vuil als zakken naast de containers.

• Wekelijks en soms zelfs dagelijks afval naast de containers.

• Niet in alle wijken van gemeente Breda



Meldingen 

Meldingen ondergrondse betreffen meldingen over storingen (vol, verstopt, 

pas werkt niet), afval naast de container, aanvraag voor gebruik andere 

locatie restafval container



Wat nu?

• Vaak negatieve geluiden op social media

• Bestuurlijk aandachtspunt/druk (nieuw bestuursakkoord)

• Gevoel van achter de feiten aanlopen of dweilen met de kraan 

open bij bewoners en medewerkers afvalservice

• Al veel ondernomen afgelopen jaren, maar zonder langdurig 

wenselijk resultaat. Wel van inzet ‘klussenwagen’ verminderd 

van 5 hele dagen naar 5 halve dagen.

• Terwijl er veel meer goed gaat dan niet goed!



Tijd voor actie
• Analyse tool locatie ontwikkeld (wat voor buurt is het, wie 

wonen er, is basis op orde, wat gebeurt er, welke partijen zijn 

hier actief en betrokken)



Basis op orde Samenwerking Communicatie 

Gebruik van de analyse tool Containerdeal Eenduidige stickers 

Nieuwe waswagen Epelenberg beter scheiden van afval i.s.m. 

woningcorporatie (RWS en SUE)

Gebruik van informatie in meerdere talen indien 

nodig

Eenduidige stickers en kleuren containers Wijkagenda met werkgroep afval in Fellenoord Inburgeringscursus en woonmodule statushouders

Opknappen bestrating en soms aanleggen groen Kunstgrasmatjes Edisonplein Filmpje facebook

Voor flats creëren voldoende mogelijkheden voor 

scheiden plastic in de buurt

Maatwerk voor flats en appartementen 

(Corporaties en vve’s)

Sigids voor studenten

Extra (2e) afvalpas voor 

meerpersoonshuishoudens

Vluchtelingenwerk Website en afvalwijzer in het Engels

Gebruik van 4 containers voor restafval Gemeentelijke afdelingen Tijdelijk informatie op locatie (bv. Dieststraat)

Milieustation open op zondag (7 dagen per week) Controle zakken (waarschuwingsbrieven en 

sanctioneren)

Afvalcoaches 

Grof vuil inzameling weer 1x per 2 weken Bij wisselen studenten grote containers i.s.m. 

woningcorporatie

Blind walls (kunst) 

Nieuw lespakket basisonderwijs

En ook



voorbeelden



Filmpje 

• https://www.facebook.com/gem.Breda/videos/vb.10184345815

55107/1865303676868189/?type=2&theater

https://www.facebook.com/gem.Breda/videos/vb.1018434581555107/1865303676868189/?type=2&theater


Effect?

Deze aanpak kost meer tijd en gaat langzaam. 

Gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt door groter. Alle 

ideeën zijn welkom en zoek naar maatwerk.

Monitoren effect door aantal keren per week foto’s te maken op de 

hotspot locatie (afvalcoaches) waar we bezig zijn en door bij te houden 

hoe vaak afval naast de container geplaatst wordt. Doel is de 53 locaties 

sterk omlaag te krijgen.



Ideeën of vragen?

Contact: imj.wilms@breda.nl 076 5294836

mailto:imj.wilms@breda.nl

