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HANDREIKING BIJPLAATSINGEN EN TOEPASSINGSTRAJECT RIJKSWATERSTAAT
Om gemeenten te helpen bij de aanpak van bijplaatsingen, heeft Rijkswaterstaat samen met gedragsdeskundige Kirsten Ruitenburg
van bureau Novi Mores de Handreiking ‘Voorkomen van bijplaatsingen’ ontwikkeld. Deze handreiking is te vinden op de website van
VANG in de kennisbibliotheek (www.vang-hha.nl). Een eenvoudig stappenplan helpt je om per hotspot te kijken wat er aan de hand is,
om vervolgens een passende gedragsmaatregel te selecteren.
De aanpak van bijplaatsingen begint met de juiste mensen aan tafel. Denk hierbij aan mensen van reiniging en afvalinzameling, maar
ook handhaving en communicatie. Vervolgens kijk je samen waar de hotspot locaties in jouw gemeente liggen en wat hier precies
het probleem is. Werkt de klep, wordt bij de afvalcontainer duidelijk gecommuniceerd wat de bedoeling is en hoe is de samenstelling
van de wijk waarin de container staat? Daarna is het belangrijk om te kijken om wat voor bijplaatsingen het precies gaat. Gaat het
analyse dat er al veel te winnen is door de basis op orde te brengen: schone werkende containers, die op tijd geleegd worden en waarbij
in een oogopslag duidelijk is wat de bedoeling is.
Om gemeenten te helpen deze analyse op een goede manier uit te voeren is Rijkswaterstaat in september gestart met een toepassingstraject over bijplaatsingen. Gemeenten analyseren samen hun eigen situatie en werken toe naar een passende oplossing. Dit
kan betekenen dat de basis op orde gemaakt wordt of dat we kiezen voor passende gedragsinterventies. De analyse doen gemeenten
onder begeleiding van adviseurs van Rijkswaterstaat en door kennis en goede voorbeelden uit te wisselen met elkaar. Door het grote
animo voor bijplaatsingen starten we begin 2019 met een nieuw traject voorkomen van bijplaatsingen. Meer weten over dit traject?
Neem contact op met Stefan van der Wal via stefan.vander.wal@rws.nl.
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