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Aanleiding
Zwerfafval is een probleem van alle tijden, dat door de gemeente samen met de inwoners en bedrijven
moet worden aangepakt. Om dit aan te pakken is het plan ‘Extra aanpak zwerfafval’ opgesteld.
Informatie
In 2018 werd een concept van het plan van aanpak zwerfafval opgesteld. Hierover is met
geïnteresseerden gesproken in december 2018, waarbij ook een aantal van u aanwezig was. De
ideeën en oplossingen die deze avond werden bedacht, zijn verwerkt in het definitieve plan ‘Extra
aanpak zwerfafval’ dat u bijgaand aantreft. Wij hebben dit plan vandaag vastgesteld en zullen het nu
gaan uitvoeren.
De belangrijkste items in het plan van aanpak betreffen educatie bij basisscholen en het
d’Oultremontcollege, opschoonacties, vrijwilligers en schoon belonen, snoeproutes, afvalcoach,
hotspots en bijplaatsingen, adoptiegebieden en ten slotte schoonevenementen. Zie de bijlage voor het
gehele plan van aanpak.
Alle kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak, inclusief begeleiding, communicatie en
verantwoording, kunnen worden gedekt uit de subsidie die is ontvangen vanuit het landelijk fonds
zwerfafval.
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1. Achtergrond
Gemeente Heusden heeft in samenwerking met
De Bries in 2018 verschillende projecten voor de
extra aanpak van zwerfafval opgepakt. Een
gedeelte van deze projecten is nog niet afgerond
en loopt in 2019 door. Op 13 december jl. heeft
De Bries samen met de gemeente Heusden een
Themabijeenkomst “Extra aanpak zwerfafval”
georganiseerd. Op deze bijeenkomst waren o.a.
raadsleden, verenigingen die zwerfafval opruimen
en de natuur- en milieuvereniging aanwezig. Het
doel van deze avond was om de aanwezigen te
informeren over wat zwerfafval is, maar nog veel
belangrijker om samen met de aanwezigen te
zoeken naar oplossingen voor het probleem dat
zwerfafval vormt. Gemeente Heusden heeft aan
het eind van de bijeenkomst een korte
samenvatting gegeven van de opgehaalde ideeën.
De ideeën zijn getoetst aan de criteria om in
aanmerking te komen voor zwerfafvalvergoeding.
Vanaf 14 januari jl. heeft gemeente Heusden aan
Iwan Afval Advies gevraagd de rol als
projectleider vanuit de gemeente Heusden te
gaan vervullen. Hieronder wordt o.a. toegelicht
wat de rolverdeling tussen gemeente, De Bries en
Iwan Afval Advies is.

2. Plan van aanpak 2019
De kapstok van het plan van aanpak 2019 is het
plan “extra aanpak zwerfafval 2013-2017” dat in
2018 is ingediend. Projecten uit dit plan zijn voor
een gedeelte aangepast en er zijn projecten
bijgekomen of geschrapt. Het plan wordt verder
aangevuld met de getoetste ideeën uit de
Themabijeenkomst.
Een belangrijke wijziging met betrekking tot de
aanpak in 2018 is dat Iwan Afval Advies (hierna
Iwan) de rol als projectleider vanuit de gemeente
Heusden gaat vervullen. In 2018 hebben sommige
projecten vertraging opgelopen omdat met name
er niet voldoende capaciteit binnen de gemeente
Heusden was. Iwan gaat er dan ook onder andere
voor zorgen dat de voortgang van de projecten
bewaakt wordt.
Hieronder is de rolverdeling tussen gemeente, De
Bries en Iwan weergegeven.

Gemeente:
• Is opdrachtgever voor het uitwerken van
projecten
• Zorgt voor voldoende capaciteit om de
projecten uit te voeren
• Speelt een faciliterende en uitvoerende rol in
de (projectoverkoepelende)
communicatiestrategie.
De Bries
• Adviseert Iwan over de uitvoerbaarheid van
geplande projecten
• Zorgt voor uitwerking van goedgekeurde
projecten
• Doet waar nodig onderzoek
• Begeleidt lopende projecten
• Zorgt voor verantwoording per project en
geeft kosten door aan Iwan
• Dient de verantwoording
zwerfafvalvergoeding in
Iwan Afval Advies
• Zorgt dat betrokkenen voorafgaande aan
deelprojecten betrokken worden om o.a. de
impact hiervan te bespreken
• Adviseert gemeente om projecten wel of niet
uit te voeren
• Bewaakt de voortgang van projecten en stuurt
waar nodig bij
• Zorgt dat de interne organisatie van de
gemeente Heusden betrokken wordt bij de
uitvoering van de projecten en informeert
College en Raad
• Is mimimaal 1 x per week aanwezig bij de
gemeente Heusden
• Ondersteunt De Bries bij het indienen van de
verantwoording zwerfafvalvergoeding
Voor de lopende projecten geldt:
• De projectleider van De Bries maakt samen
met Iwan een inschatting van de impact van
het project
• Deze impact wordt samen besproken met de
betrokkenen binnen de gemeente Heusden en
vastgelegd in het projectenoverzicht. Het
projectoverzicht geeft inzicht in de belasting
per afdeling binnen de gemeente
• Er wordt een tijdsplanning gemaakt voor het
project dat door Iwan met de betrokkenen
binnen de gemeente Heusden wordt
besproken
• De projectleider van De Bries voert uit
projecten uit
• Iwan bewaakt de voortgang van het project

•

•

De projectleider van De Bries en Iwan zorgen
samen ervoor dat het project wordt afgerond
en communiceren dit aan de gemeente
Heusden
Gemeente Heusden zorgt dat o.a. via social
media het resultaat van project bekend wordt
gemaakt

Bij nieuwe projecten wordt eerst door De Bries en
Iwan getoetst of deze passen binnen de
zwerfafvalvergoeding. Daarna worden de stappen
zoals aangegeven bij lopende projecten gevolgd.
Een belangrijke aanvulling is dat er vooraf goed
gekeken wordt wanneer het project gestart gaat
worden in verband met de belasting van de interne
organisatie gemeente Heusden.
3. Projecten
Hieronder staat een overzicht van de projecten die
in overleg met gemeente Heusden op het
programma zijn gezet, met per project een
beknopte omschrijving. De meeste projecten zijn
reeds gestart in 2018. Enkele zijn nieuw
toegevoegd o.b.v. de themabijeenkomst.
1913-00 Plan van Aanpak
Opzetten van een plan van aanpak voor de jaren
2018 - 2022 Hierin staat beschreven hoe de
projecten worden opgezet, verantwoordelijkheden
worden vastgelegd, budgetverdeling weergegeven
en type projecten voorgesteld.
Doel: Richting geven aan aanpak zwerfafval en
veiligstellen nedvang gelden.
De Bries heeft samen met de gemeente Heusden
een plan van aanpak opgesteld voor extra aanpak
zwerfafval 2013-2017 en 2018. Dit plan dient als
basis om in 2019 acties te gaan uitvoeren.
De Bries heeft samen met Iwan een plan van
aanpak 2019 gemaakt waarin de volgende
projecten onderdeel van uit maken:
• Nieuwe projecten voortvloeiend uit de
themabijeenkomst
• Nieuwe projecten die afgelopen periode zijn
gestart na het opstellen van het plan extra
aanpak 2013-2017
• Projecten die door de gemeente Heusden zelf
worden begeleid
• Reeds lopende projecten

Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Budget
€ 3.000

Besteed
€ 2.422

€ 2.000

1913-01 Algemene Begeleiding
Algemene uren ten behoeve van het behouden van
projectoverzicht, stand van zaken en het
doorspreken van de projecten.
Doel: totaaloverzicht projecten bewaren en
continuïteit waarborgen.
De algemene begeleiding is per 1 februari 2019 als
volgt onderverdeeld:
• Iwan beheert het projectoverzicht waarin de
uren per project worden bijgehouden
• De Bries stuurt 1 x per maand een overzicht
met de gemaakte kosten (incl. uren) naar Iwan
• Iwan en De Bries beoordelen samen wie een
nieuw project gaat begeleiden
• De Bries stuurt 1 x per maand een
voortgangsrapportage van projecten die zij
begeleidt naar Iwan
• Iwan organiseert minimaal 1 x per 2 maanden
een gezamenlijk overleg (gemeente, De Bries
en Iwan) waarbij nieuwe en lopende projecten
worden besproken
Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Budget
€ 5.000

Besteed
€ 10.318

€ 12.000

1913-02 Communicatie
Communicatiecampagne m.b.t. activiteiten
rondom zwerfafval, werven ZAP'ers, etc.
Doel: Op bewust en onbewust niveau de
boodschap bij burgers onder de aandacht brengen
dat zwerfafval niet thuishoort in de gemeente
Heusden, o.a. d.m.v. communicatie over de
verschillende projecten.
Gemeente Heusden heeft bij communicatie over
zwerfafval de regie over wat en hoe er
gecommuniceerd wordt. Zij werkt samen met De
Bries en Iwan over de wijze van communiceren. Als
de gemeente akkoord is kan De Bries of Iwan de
communicatie verder uitwerken.

In 2019 zal er nadrukkelijker gecommuniceerd
gaan worden over de voortgang en de resultaten
van de projecten op het gebied van zwerfafval.
Hiertoe wordt ook een overkoepelend
communicatieplan opgesteld waarin te benutten
communicatiemomenten worden geïdentificeerd
en vastgelegd. Dit om inwoners op regelmatige
basis bloot te stellen aan de antizwerfafvalboodschap, en op die manier een
nieuwe (onbewuste) norm te communiceren.

Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Er zal in 2019 speciale aandacht worden besteed
aan visuele communicatie. Het doel is een groter
en breder publiek te bereiken d.m.v. afbeeldingen
en pictogrammen, waarbij de boodschap (ook)
visueel wordt uitgedragen. Dit om communicatie
meer opvallend en aantrekkelijk te maken, en
taalbarrières te overstijgen.

Doel: Bewustzijn creëren voor probleem van
zwerfafval en verkennen eigen rol erin.

Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Budget
€ 10.000

Besteed
€ 952

€ 5.000

1913-03 Financieel beheer
Bewaking budget en financiële rapportages.
Doel: Financieel beheer van alle gemaakte kosten
met betrekking tot de integrale aanpak zwerfafval.
Het opstellen en bespreken van de
kwartaalrapportages, alsmede het indienen van
het plan van aanpak en verantwoording bij
Nedvang door middel van Wastetool.
De Bries heeft de verschillende projecten uit het
plan Extra aanpak 2013-2017 voorzien van een
unieke registratie code. De uren en kosten zijn
geboekt op deze codes. De Bries heeft op deze
wijze zicht op het budget en besteding per project.
Voor 2019 zijn nieuwe codes aangemaakt. Iwan en
gemeente Heusden gebruiken deze codering ook
om eenheid en duidelijk te creëren. Iwan stuurt
maandelijks de kosten per project door aan De
Bries. Om de financiële voortgang te bewaken
stuurt De Bries 1 x per 2 maanden een financieel
overzicht naar Iwan waarin de kosten per project
zijn verwerkt.
De financiële rapportages dienen als basis voor de
verantwoording van het plan Extra aanpak
zwerfafval 2019.

Budget
€ 2.000

Besteed
€ 427

€ 3.000

1913-04 Scholen BO
Gastlessen op basisscholen om leerlingen bewuster
te maken over zwerfafval.

In 2018 heeft de Bosbessenschool een gastles over
zwerfafval in combinatie met een rondleiding bij
de Afvalstoffendienst gehad. De gastles werd
gegeven door de Bries. Iwan gaat samen met
Walter Teurlings (duurzaamheidcoördinator van de
Scala scholen) een planning maken om in 2019
meer basisscholen deel te laten nemen aan de
combinatie gastles - rondleiding. De Bries gaat de
gastlessen verzorgen en de Afvalstoffendienst de
rondleiding.
Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Budget
€ 25.000

Besteed
€ 2.557

€ 15.000

1913-05 Scholen VO
In de projectweek(/weken) zwerfafval bij leerlingen
onder de aandacht brengen en aanpakken.
Doel: Leerlingen VO inzicht geven in
zwerfafvalproblematiek, wereldwijd en lokaal, en
na laten denken over oplossingen en eigen rol.
In oktober hebben leerlingen van het derde
leerjaar afvalscans gemaakt en zwerfafval
opgeruimd in de omgeving van hun school. Ook is
er nagedacht over mogelijke oplossingen.
De Bries en Iwan gaan samen met het
d’Oultremontcollege in februari in gesprek over
een vervolg hierop in de projectweek in mei.
Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Budget
€ 30.000
€ 15.000

Besteed
€ 15.675

1913-06 Opschoonacties
Voor dit project motiveren en faciliteren we
(buurt)verenigingen, sportclubs en scholen
zwerfafval op te rapen in de gemeente op
specifieke dagen, zoals de Landelijke Opschoondag,
burendag, Keep it Clean Day, etc.

•

Doel: Zwerfafval in de gemeente verminderen door
scholen en verenigingen aan te moedigen mee te
doen aan opschoonacties.

Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

In 2018 heeft gemeente Heusden meegedaan aan
de Keep it Clean Day. Voor 2019 staat de Landelijke
Opschoondag (LOD) op de planning. De Bries heeft
een plan van aanpak gemaakt voor de LOD waarin
de acties zijn uitgeschreven.
Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Budget
€ 5.000

Besteed
€ 11.329

€ 13.000

1913-07 Vrijwilligers
Vrijwilligers enthousiasmeren en faciliteren met
materialen, alsmede in kaart brengen en uitbreiden
vrijwilligersnetwerk.
Doel: Zwerfafval tegengaan door samenwerking
met vrijwilligers in de gemeente.
Binnen de gemeente Heusden zijn meerdere
vrijwilligers(verenigingen) actief als ‘ZAPper’
(ZwerfAfvalPakker). Deze inwoners ruimen soms
alleen, soms samen met enkele anderen zwerfafval
bij hen in de buurt op, bijv. tijdens een ommetje
met de hond. De gemeente faciliteert hen met
spullen zoals afvalgrijpers, zakkenhouders, etc.
In 2019 willen we meer inzicht krijgen in het
werkgebied van de Zappers. Waar zijn ZAPpers
momenteel actief? En welke gebieden worden
momenteel nog niet aangepakt?
De gemeente Heusden nodigt de ZAPpers uit voor
een bijeenkomst om hen in het zonnetje te zetten.
Tijdens de bijeenkomst wordt samen met de
ZAPpers het volgende besproken:
•
•

Waar ZAPpen zij momenteel?
Welke aanpak werkt om het werkgebied in
beeld te krijgen?

•

Hoe kunnen we andere inwoners enthousiast
maken om ook te gaan ZAPpen?
Overige input vrijwilligers

Op basis hiervan kunnen we het netwerk van
ZAPpers in kaart brengen en uitbreiden.
Budget
€0

Besteed
€ 3.362,55

€ 17.000

1913-09 Snoeproutes
Verkenning van de snoeproutes in de gemeente en
verbindende fietsroutes tussen de 'kerkdorpen',
interventiemaatregelen ontwikkelen,
dataverwerking en rapportage.
Doel: Verminderen zwerfafval op de snoeproute.
De Bries heeft een presentatie aan de
leerlingenraad gehouden. De leerlingenraad heeft
een visual gemaakt hoe de snoeproute nog verder
geoptimaliseerd kan worden.
In februari 2019 wordt de effectiviteit van de
aanpak van de snoeproute bij het
d’Oultremontcollege geëvalueerd en uitbreiding
van de maatregelen besproken. Ook worden
overige snoeproutes binnen de gemeente verkend,
onder andere i.s.m. de buitendienst. De
oplossingen die tijdens de Themabijeenkomst zijn
aangedragen worden ook verkend.
Bij elke nieuwe snoeproute wordt door De Bries
een onderzoek gedaan. Op basis hiervan worden
aanbevelingen gedaan en maatregelen genomen.
Budget:
Plan van aanpak
Budget 20132017,2018
Budget 2019

Budget
€ 20.000

Besteed
€ 7.827

€ 25.000

1913-10 Afvalcoach
Gesprekken voeren met oudere bewoners van de
Schoolstraat en het Rooijackerserf over omgekeerd
inzamelen en oplossingen implementeren.

Doel: Huidige kennisniveau en eventuele
hindernissen in gebruik van omgekeerd inzamelen
in het complex in kaart brengen.
In 2018 heeft de Bries een pilot afvalcoaching bij
het appartementencomplex Rooijackerserf in
Drunen uitgevoerd. Op basis van de interviews zijn
er 6 hindernissen geformuleerd die samen met de
gemeente Heusden, Woonveste, Iwan en de
Afvalstoffendienst in 2019 worden aangepakt.
Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Budget
€0

Besteed
€ 16.206

€ 5.000

1913-11 Recreatie-, natuur- & buitengebieden
Onderzoek naar dumpingen en zwerfafval in
natuur- en buitengebieden en aanpak hiervan.
Doel: Zwerfafval in buitengebieden aanpakken
i.s.m. recreanten en vrijwilligers.
In 2018 heeft De Bries samen met de gemeente
Heusden gesproken met de heer Nijenstein en
mevrouw Van de Wiel van de natuur en
milieuvereniging over de aanpak van zwerfafval in
het buitengebied van gemeente Heusden. Tot
concrete acties heeft dit nog niet geleid. In 2019
zullen er, mede gevoed door input vanuit de
Themabijeenkomst, acties uitgezet gaan worden
om zwerfafval in natuur- en buitengebieden aan te
gaan pakken.
Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Budget
€ 30.000

Besteed
€ 641

€ 20.000

1913-12 Hotspots & bijplaatsingen
Onderzoek naar hotspots, oorzaken, betrokkenen
en mogelijke oplossingen. Aanpakken op bewust en
onbewust niveau door het plaatsen van
communicatiemiddelen, slimme voorzieningen en
aanpassingen aan de omgeving.
Doel: Verminderen zwerfafval door bijplaatsing bij
(ondergrondse) containers.

De Bries heeft 3 pilotlocaties onderzocht en
hiervoor het ‘Aanvalsplan Hotspots’ opgesteld
waarin interventies worden voorgedragen om
bijplaatsingen te voorkomen of verminderen. Dit
plan bevat maatregelen op bewust en onbewust
niveau. In 2019 wordt het plan uitgerold. Wat we
hieruit leren wordt, aangevuld met oplossingen uit
de Themabijeenkomst, ingezet om ook de overige
hotspots aan te pakken.
Onder andere de volgende middelen zullen
worden ingezet om de hoeveelheid bijplaatsing en
zwerfafval te verminderen:
•
•
•
•

Stickers op ondergrondse containers
Extra inzet BOA om pakkans te vergroten
Slimme toepassingen ondergrondse containers
toepassen
Werken met borden bij ondergrondse
containers

Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Budget
€ 50.000

Besteed
€ 18.316

€ 50.000

1913-14 Slimme middelen
Slimme middelen leveren om zwerfafval te
verminderen en aan te pakken.
Doel: Zwerfafval verminderen door optimale
voorzieningen en ondersteuning vrijwilligers.
De gemeente Heusden heeft begin 2019 op
verschillende plekken kroonringen voor de
inzameling van PMD-zakken neer gehangen. De
kroonringen zorgen ervoor dat de zakken niet
worden opengescheurd. Als in de praktijk blijkt dat
de kroonringen het gewenste effect hebben,
worden deze mogelijk op meerdere plaatsen
toegepast.
Daarnaast zijn meerdere grijpers, afvalringen, etc.
geleverd ter ondersteuning van vrijwilligers,
opschoonacties en gastlessen.
Gemeente Heusden heeft flyers gemaakt ervoor
gezorgd dat bewoners bij verkooppunten voor
vuurwerk gratis speciale vuurwerkzakken kunnen
krijgen. Deze zakken zijn bedoeld om het
vuurwerkafval in te doen. Bewoners kunnen de
zakken kosteloos naar de milieustraat brengen.

Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Budget
€ 1.000

Besteed
€ 375

Doel: Gevoel van gezamenlijke
verantwoordelijkheid in wijken activeren om
zwerfafval op te ruimen en tegen te gaan.

€ 4.000

1913-17 Schoon Belonen
‘Schoonconvenant’ onder de loep nemen en
uitbreiden.
Doel: Zwerfafval verminderen en betrokkenheid
burgers vergroten.
Gemeente Heusden heeft in het verleden een
schoonconvenant met 12 verenigingen afgesloten.
Dit omvatte de volgende afspraken:
• De vereniging zorgt 4 x per jaar voor het
opruimen van zwerfafval in het door de
vereniging aangegeven gebied.
• De gemeente Heusden zorgt voor materialen
zoals grijpers en haalt het zwerfafval op de
aangegeven plekken op.
• De verenigingen krijgen een bedrag per jaar
voor het opruimen van het zwerfafval.
Dit jaar gaan we daarin enkele wijzigingen
aanbrengen.
Het doel is om leden van verenigingen bewust te
maken wat zwerfafval teweeg kan brengen en dat
zij medeverantwoordelijk zijn voor een schone
leefomgeving.
Gemeente Heusden stelt een budget per
vereniging voor materiaal beschikbaar om
zwerfafval op en rond het terrein op te ruimen. De
vereniging zorgt dat de leden het zwerfafval
opruimen. In overleg met de gemeente wordt
gekeken naar het (gescheiden) afvoeren van het
zwerfafval. Voor 2019 is het streven om 25
verenigingen te benaderen om deel te nemen aan
dit project.
Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Budget
€ 15.000

containerparkjes) te ‘adopteren’. Zij krijgen
daarmee de verantwoordelijkheid om dit schoon te
houden.

Besteed
€ 9.233

€ 25.000

1913-18 Adoptiegebieden
Burgers krijgen de kans door de gemeente
vastgestelde plaatsen (bijv. plantsoenen of

Bewoners in wijken wordt gevraagd om bijv. een
containerpark te adopteren. Gemeente Heusden
faciliteert materiaal om dit te kunnen realiseren.
We kijken hoe we de adoptie kunnen
communiceren naar passanten, om zo de kans te
verkleinen dat zij de locatie vervuilen met
zwerfafval. Ook wordt samen met de betrokkenen
besproken welke aanpassingen gedaan kunnen
worden om dit doel te bereiken.
Budget:
Plan van aanpak
Budget 2019

Budget
€ 15.000

Besteed

1913-20 Schoon evenement
Mogelijkheden voor de aanpak van zwerfafval op
lokale evenementen onderzoeken en uitrollen.
Doel: Het gescheiden inzamelen van afvalstromen
op een festival in goede banen leiden en
bewustzijn creëren bij bezoekers.
De gemeente Heusden heeft in 2018 afvaleilanden
met verschillende containers (PMD, papier en
restafval) aangeschaft. De afvaleilanden worden
gebruikt bij evenementen om uit te stralen dat
bewust wordt omgegaan met afvalscheiding. Voor
2019 zijn de voorwaarden voor gebruik van de
evenementencontainers aangepast.
Iwan maakt een plan om de
evenementencontainers in 2019 goed te gaan
gebruiken, zodat de afvalstromen gescheiden
worden op elk evenement en dat er geen
zwerfafval ontstaat. Kiest het evenement hier niet
voor dan worden de verwerkingskosten bij het
evenement in rekening gebracht.
Budget:
Plan van aanpak
Budget 2013-2017,
2018
Budget 2019

Budget
€ 6.000
€ 8.000

Besteed
€ 4.875

1913-25 Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid
Verhogen van gevoel van sociale
verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de jeugd
van gemeente Heusden.
Doel: Veranderen van de houding van de jeugd van
Heusden over zwerfafval.
De gemeente en De Bries gaan kijken of
aangesloten kan worden bij de
communicatiecampagne duurzaamheid, waar
nadrukkelijk gekeken wordt hoe de jeugd
betrokken kan worden bij de
zwerfafvalproblematiek.
Uiteindelijk willen we de jeugd bewust maken van
de problematiek rondom zwerfafval, de gevolgen
en kosten ervan, alsook hun eigen rol in het
voorkomen ervan. Het uiteindelijke doel is dat hun
gedrag verandert.
Ook worden mogelijkheden voor een
samenwerking met vloggers of lokale
bekendheden verkend.
Budget:
Plan van aanpak
Budget 2019

Budget
€ 2.000

Besteed

4. Financieel overzicht
In plan “Extra aanpak zwerfafval 2013-2017 is een
raming per project weer gegeven. Voor het plan
van aanpak is totaal € 236.000 beschikbaar. De
onderstaande tabel geeft een overzicht van het
totale budget voor de komende jaren en welk
gedeelte hiervan al is besteed. Er is onderscheid
gemaakt in kosten die door De Bries en de
gemeente Heusden zijn gemaakt. In 2019 zullen de
kosten van Iwan worden meegenomen in de
kosten die door de gemeente Heusden zijn
gemaakt.

Financieel overzicht
Budget 2013-2017*
€ 236.000
Budget 2018*
€ 50.914
Totaalbudget
€ 286.914
Besteed 2018
€ 101.653
Totaal beschikbaar
€ 185.261
budget t/m 2018
Budget 2019
€ 50.914
Te besteden
€ 236.175
* De gelden van 2013-2017 komen na 31
december 2019 te vervallen indien deze niet zijn
uitgegeven.
Verdeling budget over projecten
Project
00 Plan van Aanpak
01 Algemene Begeleiding
02 Communicatie
03 Financiële Begeleiding
04 Gastlessen Basisonderwijs
05 Gastlessen Voortgezet
Onderwijs
06 Opschoonacties
07 Vrijwilligers
09 Snoeproutes
10 Afvalcoaching
11 Recreatie-, Natuur- en
Buitengebieden
12 Hotspots en Bijplaatsingen
14 Slimme Middelen
17 Schoon Belonen
18 Adoptiegebieden
20 Schoon Evenement
25 Sociaal-maatschappelijke
Betrokkenheid
TOTAAL

Budget
€ 2.000
€ 12.000
€ 5.000
€ 3.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 13.000
€ 17.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 20.000
€ 50.000
€ 4.000
€ 25.000
€ 15.000
€ 8.000
€ 2.000
€ 236.000

