
Verslag van de openbare Thema-avond  
Denk mee over Zwerfafval in de Ruwaard 
Datum:  18 februari 2019 
 
Organisatie door  
Wijkraad Ruwaard/Wijkstichting Rucrea/Gemeente Oss 
 
Aanwezig: 
Vertegenwoordigers van de Wijkraad Ruwaard 
Vertegenwoordigers van Wijkstichting Rucrea 
Vertegenwoordigers van gemeente Oss 
Vertegenwoordigers van de Wijkraad Ussen 
Veel bewoners van de Ruwaard 
 
Zwerfafval is ergernis nummer 1 van Ruwaard-bewoners, zo blijkt uit een 
enquête gehouden onder bewoners. Reden om hierover een thema-avond te 
organiseren. Op 18 februari 2019 waren de Wijkraad, Rucrea en bewoners 
aanwezig in d’n Iemhof .  
 
Tevens aanwezig Nynke Stein, afval-adviseur en Thijs Roosmale Nepveu 
communicatiemedewerker van de gemeente Oss. 
 
Nynke Stein geeft een toelichting over het gemeentebeleid. 
De  gemeente maakt wat zwerfafval betreft onderscheid in: 
1.  Bijplaatsingen van afval bij de ondergrondse containers; 
     (als containers vol zijn zet men zakken ernaast, maar ook plaats men 
     bij de ondergrondse containers allerlei huishoudelijk/groot afval). 
2.  Verkeerd aangeboden afval 
     (bijvoorbeeld zakken met plastic afval waar tempex in zet, worden niet  
     meegenomen en blijven dan staan, onbekend van wie het is). 
3.  Algemeen los zwerfafval in openbare ruimtes. 
     (lege blikjes, plastic verpakkingsmateriaal, rommel en allerlei rotzooi). 
 
Bij de aanpak van zwerfafval zet de gemeente middelen in zoals: 
*  een afvalbakkenplan  
    (er komen wel minder afvalbakken omdat uit de praktijk  
    blijkt dat er rond een afvalbak ook veel rommel op de grond ligt). 
*  nudging bij ondergrondse afvalcontainers 
    (denk hierbij aan kunstgrasmat met bloemetjes om gedrag te wijzigen). 
*  MikMak-club 
    (dit is een club met basisschoolkinderen die in hun vrije tijd afval prikken). 
 
Vragen van bewoners en discussie 
Bewoners hadden vragen en opmerkingen over het beleid en de handhaving. 
Doordat de afvalkalender niet meer wordt verspreid zijn bewoners het overzicht 
kwijt. Tevens ervaren bewoners een grote drempel om meldingen te doen, kost 
teveel moeite. Soms is er onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor 
meldingen en opruimen van afval. Bijvoorbeeld is dit onduidelijk bij brandgangen 
tussen woningen van Brabant Wonen. Deze gangen horen volgens de gemeente 
bij het beheer van Brabant Wonen. 
  
 
 



 
Er zijn suggesties gedaan om het beleid aan te passen, onder andere: 
a) meer cameratoezicht op bepaalde locaties: 
         dit is niet toegestaan vanwege privacywet. 
b) De afvalwijzer toch weer huis aan huis verspreiden: 
  dit gaat gemeente niet uitvoeren, kan wel worden aangevraagd. 
c) Ringen aan lantaarnpalen voor zakken met plastic: 
    dit wil de gemeente niet, dan hangen er altijd zakken en deze zijn er  
         moeilijk af te halen. 
d) Meer communicatie, ook in andere talen naar buitenlandse bewoners: 
   dit heeft de gemeente in overweging. 
e) Winkeliers aanspreken op hun rol bij voorkomen zwerfafval: 
   hier is de gemeente het mee eens, maar blijft initiatief van winkelier zelf. 
f) Meer handhaven: 
   dit kan alleen als daders op heterdaad worden betrapt. Vandaar de vraag 
   aan bewoners om zoveel mogelijk meldingen te doen.  
   Naar aanleiding van een opmerking van een bewoner legt de gemeente uit  
   dat handhavers van IBN niet de taak hebben meldingen te doen. 
g) Contact met scholen en leerlingen: 
   is al geweest, samen hebben ze de “snoeproute” gelopen. Standpunt van 
   scholen is dat zij niet verantwoordelijk zijn voor gedrag buiten het school- 
   plein. Ze brengen het onder de aandacht maar meer is niet mogelijk. 
h)   Borden plaatsen in meerdere talen: 
    neemt gemeente in overweging. 
  
Tijdens de thema-avond kunnen bewoners al hun ideeën en suggesties noteren 
op flip-overs. De gemeentefunctionarissen gaan alle suggesties bekijken op 
haalbaarheid en toetsen deze naar het afvalbeleid van de gemeente. 
 
Nieuw is plogging. Dit is een combinatie van hard lopen/wandelen en afval 
opruimen. Afvalzakken zijn op te halen in het Huis van de Wijk. Naar het 
voorbeeld van de wijk Ussen kan plogging ook in groepsverband plaatsvinden.  
In de wijk Ussen heeft men een grote groep vrijwilligers die afval prikken/ 
oprapen en daarvoor jaarlijks een kleine vergoeding krijgen. Dit is wel een grote 
post op hun begroting waardoor er minder geld is voor andere zaken in de wijk. 
Ze noemen deze vrijwilligers “zappers” (Zwerf Afval Prikkers). 
Het idee ontstaat om een Ruwaard opschoondag te organiseren.  
Hierover binnenkort meer bericht in de Rucreant.  
 
Er is een landelijke opschoondag op 23 maart aanstaande. Hier kunnen  
bewoners vrijwillig individueel of in groepsverband aan mee doen.  
Tevens is er een uitnodiging van Telekids ontvangen. Op 2 juni 2019 worden er 
in het kader van www.houtschoon.nl opnames gemaakt. 
 
Tips aan de bewoners: 
De afvalkalender is digitaal in te zien via de gemeentesite en via een app op een 
mobiele telefoon. Bewoners kunnen altijd meldingen doen van (zwerf)afval:  
*  bellen naar de gemeente: 14 0412  
    (ook voor aanvragen afvalkalender op papier op basis van postcode/huisnr.); 
*  online via internet “gemeente Oss ik wil iets melden”;  
   (meldingen maken kan ook zonder DigiID) 
*  via de app op mobiele telefoon “Buiten Beter”. 
 


