
Afval, een andere aanpak



Afval in Oss en Maasdonk, de 
verschillen….
Oss:
– 630 kg/inw totaal 

huishoudelijk afval
– 212 kg/inw restafval
– 95 kg/inw Gft
– 8 kg/inw plastic

Maasdonk:
– 368 kg/inw totaal 

huishoudelijk afval
– 115 kg/inw restafval
– 19 kg/inw Gft
– 16 kg/inw plastic
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Waarom moet het anders?

Afval wordt grondstof. Doelstellingen rijk:
– 65% afvalscheiding 2015 (nu 62%)
– 75% afvalscheiding 2020
– In 2020: nog maar 100 kg 

restafval per inwoner



Wat is er veranderd?
– 3 wekelijks inzamelen restafval
– 3 wekelijks inzamelen plastic in extra kliko
– Inzameldagen
– 07.00 uur container 



Wat vindt u van…

– 3 wekelijks 
inzamelen?

– Extra kliko voor 
plastic (nu ook 
blik en 
drankenkartons)?

Enquête eind juni 
2015



Hoe verder?
– Proef 2 jaar
– Vanaf 1 juni: blik en pakken bij plastic afval
– Eerste tussenevaluatie medio 2015: 

resultaten, reacties, enquête.
– Educatie en communicatie
– Proef in Berghem met BEST, 

sportverenigingen: textiel inzamelactie.



Afvalbeleid
Het communicatie traject



Communicatie

– Gestart in week 39
– Uiteenlopende doelgroep
– Gerichte campagne 
– Contactfrequentie 85% 

– Zo breed mogelijk inzetten
– Klassieke communicatie 
– Moderne communicatie



Afvalwijzer



Communicatie
- Educatie basisscholen

Lespakket
• Gastlessen
• Aanpak zwerfafval
• Excursie milieustraat 



GFT-afval 39 %    

PMD 14%   

Luiers 6%
Papier en karton 10%  

Textiel 4 % 

Overig : 22%
Glas 3%             KCA 1%         Drankkartons 2%
Metaal 2%          Hout 3%         Overig afval 9%
Puin en keramiek 2%

Wat zit er in de kliko?
We gooien € 78,- weg per huishouden
In hele gemeente gooien we € 1,8 miljoen weg



















Vragen? Advies nodig? Tips?

– www.oss.nl/afval
– afvaladviseur@oss.nl
– Of bel: 14-0412

mailto:afvaladviseur@oss.nl
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