
 

 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 26 oktober 2017 

Agendapunt : 9, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 

Evaluatie ondergrondse  
Textielcontainer in de 
Hertogenwijk te Tiel 
 

 

 
Voorstel 
1. Kennis nemen van de resultaten ven de nul- en effectmetingen op de kwaliteit van het textiel uit de 
ondergrondse container in de Hertogenwijk te Tiel. 
 
2. In te stemmen met het verwijderen van de textielcontainer en de inwoners van de Hertogenwijk te 
verwijzen naar textielcontainers op andere locaties. 
 

 
Inleiding 
In de Hertogenwijk in Tiel wordt op 1 locatie (Hertog Willemstraat) een ondergrondse textielcontainer 
gebruikt voor het aanbieden van textiel. Er is door de inzamelaar (Avri) geconstateerd dat het textiel in 
deze container structureel vervuild is door andere afvalstromen. De textielcontainer wordt apart 
ingezameld wat extra logistieke kosten met zich meebrengt.  De complete inhoud moet als restafval 
worden afgevoerd. Ondanks dagelijkse handhaving treedt er  geen verbetering op in het 
aanbiedgedrag van inwoners. 
 
In het AB van 7 juli 2016 is besloten om een nulmeting uit te voeren en bij wijze van pilot 3 maanden 
in te zetten op intensieve communicatie die gericht is op gedragsbeïnvloeding. Na deze 3 maanden 
een effectmeting uit te voeren. Op basis van de resultaten met betrekking tot de kwaliteit van het 
textiel een voorstel voor te bereiden met oog op besluitvorming over het al dan niet verwijderen van de 
ondergrondse container. 
 
Na de nulmeting is er een make-over uitgevoerd op de locatie Hertog Willemstraat . Op de locatie is 
het straatwerk gereinigd, de ondergrondse containers schoongemaakt, een nieuwe kleur gekregen en 
er zijn pictogrammen op de zuilen aangebracht. Verder is er een bord geplaatst met de verwijzing 
naar een schone buurt. De bovengrondse container voor plastic verpakkingsafval is verplaatst naar 
een andere locatie in de  buurt. Daarnaast heeft er in afstemming met de gemeente Tiel communicatie 
plaatsgevonden met inwoners van de wijk. Dat is verlopen via gesprekken met de wijkraad en 
moskeebestuur en via posters en publiciteit over het onderwerp.  
 
De zuiverheid van het textiel in de Hertogenwijk in Tiel is als gevolg van de genomen maatregelen niet 
verbeterd. In de monsters van de effectmeting is 11% vervuiling gemeten, in de nulmeting was dit 
10%. De verschillen zijn niet significant; er is dus ook niet sprake van een echte toename.  
Een dergelijke mate van vervuiling heeft veel effect op de kwaliteit van het textiel in de 
textielcontainer. Dat is de reden waarom de verwerker van het textiel slechts een vervuilingsgraad van 
1% accepteert. 
 
Beoogd effect 
Terugdringen van de vervuiling uit het textiel en het aanleveren van schoon textiel aan de verwerker.  
 
Argumenten 
1.1. Het Algemeen Bestuur heeft besloten voor het uitvoeren van een nul- en effectmeting en in te 
zetten op een intensieve communicatie die gericht is op gedragsbeïnvloeding. 
De evaluatie had betrekking op een nulmeting in december 2016 en een effectmeting in april 2017. Na 
de nulmeting  in december is een make-over uitgevoerd op de locatie in de Hertog Willemstraat. Er is 
veel publiciteit gegeven aan de her ingebruikname van de locatie na de make-over. 
 
 



 

2.1. Het textiel uit de Hertogenwijk wordt apart ingezameld en vernietigd. 

Om te voorkomen dat er afkeur van het textiel volgt bij het aanleveren van het textiel bij de verwerker 
wordt het vervuilde textiel uit de Hertogenwijk apart ingezameld. Het textiel wordt als restafval 
afgevoerd en verwerkt. 
 
2.2. Schoon textiel levert geld op. 
De opbrengsten van het textiel worden verdisconteerd in de afvalstoffenheffing en komen ten goede 
aan de inwoners van onze gemeenten. Verwerking van vervuild textiel als restafval kost de inwoners 
geld. 
 
2.3. Anoniem en illegaal aanbieden van restafval via de textielcontainer wordt voorkomen. 
Door het weghalen van de textielcontainer kan er geen misbruik  worden gemaakt van de 
textielcontainer. 
 
 
Kanttekeningen 
2.1. Inwoners uit de Hertogenwijk zullen het textiel verder weg moeten brengen. 
De dichtstbijzijnde textielcontainers staan bij het winkelcentrum Kwadrant en de Koninginnestraat 
nabij het centrum. De goedwillende inwoners zullen het textiel gescheiden aanbieden bij de overige 
locaties. Mogelijk levert dit klachten van omwonenden op. Er kan geen bezwaar worden gemaakt 
tegen het besluit.  
 
 
Communicatie 
Na het besluit van het Algemeen Bestuur zullen de inwoners in overleg met gemeente Tiel  via de 
gebruikelijke communicatiemiddelen op de hoogte worden gebracht van de veranderingen.  
 
 
Financiën 
De verwijdering van de textielcontainer levert een jaarlijkse financiële besparing op van €5.750,-. Dit 
effect wordt verrekend in het programma Basispakket. Het bedrag wordt als volgt gespecificeerd: 

 besparing op kosten aparte inzameling: €2.500 

 besparing op verwerkingskosten: €400,- 

 inkomsten uit schoon textiel: €2.850,- 
  

De pilot is binnen het budget van € 3.000 uitgevoerd en komt ten laste van de begroting 2017. 
 
 
Uitvoering 
De textielcontainer zal, nadat de inwoners op de hoogte zijn gebracht, worden verwijderd.  
 
 
Bijlagen 
1. Communicatieplan pilot Hertogenwijk 
2. Foto van de make-over. 
2. Uitreksel resultaten van de Nul- en effectmetingen Textiel Hertogenwijk en Partijkeuring Textiel uit 
de regio. 
 
 


