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Welkom! 

Gastvrouw en –heer: 

– Kirstin Op Het Veld 
– Addie Weenk, Rijkswaterstaat 
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Participatie: 

Een van de instrumenten 
in een integrale aanpak 
van zwerfafval 
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Monitoring 
• Meten = weten 
• Basis voor beleid en acties 
• Sessie eergisteren 
• Citizen science! 
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   Twee tools in beeld 

• Zwerfafvalkompas/litterati – Marloes  Heebing 

• HelemaalGroen – Jaap  de Boer 
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Video Zwerfafvalkompas 

Marloes Heebing 
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  HelemaalGroen – Jaap de Boer 
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Welke andere tools/apps voor melden 
en monitoren ken je? 
• Litterati 

• HelemaalGroen 

• Rubbix, Rubbiz 

• Plastic Avengers 

• Fixi 

• Weplog 

• Trashout 

• Apptimize 

• The Great Nurdlehunt 

• https://www.stantec.com/nl/ideas/content/blog/2021/visualizing-litter-these-were-the-three-most-talked-about-
applications-of-2020 
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https://www.stantec.com/nl/ideas/content/blog/2021/visualizing-litter-these-were-the-three-most-talked-about-applications-of-2020
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    Zie apart de downloaden presentatie 
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Argumenten  wel/niet: 

Ik  ben  wel  eens,  maar  het  voelt  niet  goed 
Oneens,  met  staken  ben  je  geen  onderdeel  van  de  oplossing  maar  van  het  probleem 
Het  is  een  probleem  van  de  burgers  in  de  gemeente  en  niet  de  vrijwilligers. 
Staking h elpt  niet,  het  wordt  alleen  nog v iezet 
Laten  we  gebiedsstaking  doen  ipv  geleek 
Oneens,  goed  voorbeeld  doet  goed  volgen 
Eens  omdat  het  probleem zo   zichtbaar  wordt.  We  kunnen  niet  allemaal  de  instelling b lijven  houden  dat  een  ander  het  wel  opruimt. 
Zwerfafval  nodigt  uit  om  meer  te  dumpen 
Zwerfafval  creëert  zwerfafval 
Misschien  wél  opruimen  maar  alles  voor  de  verandering o p é én  centrale  plek  samenbrengen  en  zichtbaar  makrn 
De  bewoners  denken  soms  dat  het  normaal  is  om h et  naast  de  container  te  zetten.  Het  wordt  namelijk  opgeruumd 
Gaat  ten  koste  van  milieu 
Gevolgen  voor  buitenruimte  en  milieu  zijn  te  groot  om h ier  voor  te  kiezen 
De schade aan  de natuur  die het  oplevert  om  afval  te laten  liggen,  weegt  volgens mij  niet  op  tegen  de aandacht  die het  genereert. 
Vuil  trekt  vuil  aan 
Wellicht  goed  om  eens  lokaal  te  doen, maar  niet  op  grote  schaal 
Staking  is  niet  het  juiste  middel  voor  een  heel  jaar 
Xxx 
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Zwerfafval  krijgt  vanuit  estethiek  al  veel  aandacht  vergeleken  met  andere  milieuproblemen  die  meer  schade  doen  aan  het  milieu. Maak  me  zorgen  dat  het  andere  issues  gaat  overschaduwen. 
Wij  zijn  meer  voor  het  zwerfafval  in  kaart  te  brengen  met  feitelijk  data.  Foto,  locatie  en  wat  het  is.  Dan  breng j e  het  ook  inzichtelijk  en  toch  opgeruimd  is 
Zwerfafval  aanpakken  bij  de  bron.  Producenten  zijn  verantwoordelijk.  Overheid m oet  beleid m aken  voor  circulaire  economie  en  uitvoeren. 
Soms  moet  je  het  probleem e ven  zichtbaar  maken. 
Communiceren  is/moet pr ioriteit ( worden) 
Levert  alleen  meer  vuil  en  problemen  op 
Staken  is  een  gil  om  aandacht  en  voelt  niet  goed.  Steek  de  energie  in  bewustwording 

Ik  ben  het  ermee  eens  dat  met  alleen  opruimen  het  probleem i n  stand g ehouden  wordt.  Vandaar  dat  inzetten  op r egistratie  een  betere  oplossing zo u  zijn.  Je  brengt  het  in  beeld e n  kan  iedereen  op a anspreken.  Er  kan  niet  meer  
weggekomen  worden. 

                
            

   
     

                   
            

                
          

                  
                   

Oneens,  door  te  gaan  staken  ligt  er  alleen  maar  nog  meer  afval  op  straat.  Wat  uiteindelijk  toch  opgeruimd  moet  gaan  worden.  Stukje  bewustwording ze ker,  maar  daar  zijn  zeker  andere  manieren  voor. 
Niet 

Zwaktebod, het zwerfafval moet juist op tafel komen. Eenmalig alle opgehaalde zwerfafval op een berg storten bij de verantwoordelijke beleidsmakers? 
Het moet geen strijd tussen vervuilers en initiatiefnemers/gemeente worden. Behoud vooral de positiviteit. 
Brengt een beetje extra druk met zich mee wat kan bijdragen aan aanpassingen op een ander niveau 
Juist de mensen die het zwerfafval veroorzaken bereik je niet hiermee 
Staken is zinloos. Degene die vervuild ergert zich er niet aan. Het zijn niet degene die de Gemeente bellen 
In Amersfoort is de aannemer verantwoordelijk voor het leveren van de beeldkwaliteit. Die heeft dus het probleem op zijn bord 

Ben al blij dat bewoners mee willen helpen en verantwoording pakken 

Oneens, ik denk niet dat het de mensen die je zou willen bereiken daar niet mee bereikt. 
Alles wat je aandacht geeft groeit, staken is negatieve aandacht liever schoon belonen 
#ViVaVo vinden vastleggen voorkomen 
Negatieve benadering en moedigt geen positief gedrag aan 
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    Zie apart de downloaden presentatie 
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Ontwikkelingen participatie 
Reacties: 
• de ontwikkeling zal gaan naar meer georganiseerde vrijwilligersgroepen die 

ook goed zijn voor de sociale cohesie in een buurt en vereenzaming 
tegengaan. De nieuwe Europese richtlijn SUP zal een grote hulp zijn in de 
strijd tegen vervuiling. 

• Wij zien dat de ontwikkeling van old fashion, alleen opruimen, overgaat naar 
datagericht werken. Met deze informatie kan er gestart met een bronaanpak 
en kan zwerfafval voorkomen worden. 
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addie.weenk@rws.nl 
06-15886309 
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