
Verslag digitale sessies 15 & 16 juni 2020 
Aanwezig: Simone Lindhout en Sanne van den Wittenboer (De AfvalSpiegel), Cees Brouwer en 

Natasja Stehouwer (Avri) + vertegenwoordigers van verenigingen en vakberaadsleden.  

 

In vier verschillende digitale sessies zijn de vier kansrijke alternatieve werkzaamheden 

besproken. In de eerste sessie voor gemeente West-Betuwe hadden 9 verenigingen zich 

aangemeld. De tweede sessie was voor de gemeenten Culemborg, Buren en Neder-Betuwe 

met 13 aanmeldingen. De derde sessie voor de gemeenten Tiel en West Maas en Waal had 12 

aanmeldingen. De laatste sessie was voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en telde 7 

aanmeldingen van verenigingen. Van elke gemeente waren een of meerdere vakberaadsleden 

aanwezig.   

 

Het doel van de sessies was om bij alle verenigingen te peilen of zij eventueel bereid zijn de 

alternatieve werkzaamheden in de toekomst uit te voeren. De opgehaalde informatie wordt als 

input meegenomen voor het uitwerken van de alternatieven voordat deze aan het bestuur en 

alle verenigingen worden gepresenteerd.    

 

Digitale sessie 

Tijdens de inleiding vertelde Simone over de stand van zaken en het proces tot nu toe. 

Vervolgens is stuk voor stuk elk alternatief uitgelegd. De verenigingen konden hun vragen 

stellen via de chat en deze werden direct door Simone beantwoord.  

 

Mobiele milieustraat 

De meeste verenigingen zien de mobiele milieustraat wel zitten. Verenigingen die dit alternatief 

niet zien zitten, benoemen dat zij dicht bij een bestaande milieustraat wonen of denken dat het 

lastig is om vrijwilligers te regelen. Verenigingen die nog twijfelen benoemen met name de 

afweging of de mobiele milieustraat wel in hun dorp zou komen staan. Enkele verenigingen 

opperde spontaan wel deel te willen nemen aan de pilot.  

 

De meeste vragen bij dit alternatief gingen over de plek waar de mobiele milieustraat zou 

komen en of hun dorp of stad daarvoor in aanmerking komt.   

 

Milieustraat op zaterdag 

De meeste verenigingen zien dit alternatief niet zitten. Het meest genoemde argument is dat 

het regelen van vrijwilligers op zaterdag erg lastig is in verband met sportactiviteiten. 

Daarnaast is het organiseren van een vaste groep vrijwilligers voor veel verenigingen niet 

haalbaar. Verenigingen geven aan dat voor het ophalen van papier vrijwilligers enkele keren per 

jaar worden ingezet. Dit alternatief is vooral geschikt voor verenigingen die in de buurt van de 

bestaande milieustraten gevestigd zijn.  

 

De meeste vragen voor dit alternatief gingen over de werkzaamheden op de milieustraat en de 

haalbaarheid van de inzet op zaterdag.  

 

Adopteren verzamelcontainer 

De meeste verenigingen zien dit alternatief wel zitten. Bij twijfel wordt vaak genoemd dat er erg 

veel containers schoongemaakt moeten worden om de uren te halen. Verenigingen die dit niet 

zien zitten, zijn met name gevestigd in dorpen waar geen tot weinig containers staan om te 



onderhouden. Ook geven verenigingen aan dat hun leden niet allemaal in de buurt wonen. 

Enkele verenigingen geven aan mee te willen doen aan de pilot.  

 

Vragen voor dit alternatief gingen met name over de materialen en hulpmiddelen die nodig zijn 

om de werkzaamheden uit te voeren.  

 

Zwerfafval prikken 

De meningen over dit alternatief zijn verdeeld. Qua werkzaamheden zien een aantal 

verenigingen het wel zitten. Het tegenargument is dat de werkzaamheden botsen met 

bestaande initiatieven. In de laatste twee sessies voor verenigingen in de gemeenten Tiel, West 

Maas en Waal, Maasdriel en Zaltbommel is dit alternatief niet uitgebreid besproken omdat dit 

alternatief niet haalbaar is wat betreft de taken van Avri op het gebied van zwerfafval in deze 

gemeenten. 

 

Conclusie 

Samenvattend blijkt dat er voor twee alternatieven het meeste animo is: de mobiele 

milieustraat en het adopteren van de verzamelcontainers. Enkele verenigingen boden al aan 

om deel te nemen aan de pilots.  

 

De meeste verenigingen vinden het werken op de vaste milieustraat op zaterdag niet haalbaar. 

Voor de verenigingen die dit wel zien zitten, kan dit alternatief worden uitgetest in de pilot.  

 

Wat betreft het opruimen van zwerfafval is het uitvoeren van de pilot haalbaar voor 

verenigingen in gemeenten waarbij Avri werkzaamheden verricht met betrekking tot 

zwerfafval.   


