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 Thematafel Afval
 

Wat wil je versterken? Waar word je blij van (kansen) 

Een aantal inwoners wordt blij als er voldoende (ondergrondse) containers ter beschikking 
worden gesteld, meer handhaving plaatsvindt in Poort en mensen zelf ook bereid zijn om 
afval op te ruimen. Verder vinden zij goede communicatie over de afvalperrons, afval is 
voedsel, de afval-app of de “buiten beter” app (met mogelijkheid om meldingen met hoge 
urgentie aan te merken) ook van toegevoegde waarde om de woon- en leefomgeving 
schoon te houden. 

• Een schone woon- en leefomgeving 
• Dat er meer handhaving plaatsvindt in Poort  
• Dat mensen zelf ook bereid zijn om afval op te ruimen  
• Dat een schoolklas na een afval les zelf aanbiedt het schoolplein op te ruimen 
• Goede communicatie over de afvalperrons 
• Afval is voedsel 
• De afval-app of de “buiten beter” app (met mogelijkheid om meldingen met hoge 

urgentie aan te merken), deze is ook van toegevoegde waarde om de woon- en 
leefomgeving schoon te houden.  

• Als er voldoende (ondergrondse) containers zijn  
• Als er snel oplossingen komen, het liefst met ondergrondse containers 
• Stelplaten onder de containers zodat het er netjes uitziet, zelfs in een tijdelijke 

situatie 
• Afvalperrons waar je bijna alles kwijt kan 

Waar erger je je aan (knelpunten) 

• De keuze, hoeveelheid en diversiteit van de inzamelingsystemen (te weinig OID’s, 
niet duidelijk waar wat in moet, ene wijk wel pasje, andere wijk niet etc.) 

• Onduidelijke informatievoorziening (nederlands/engels) vanuit de gemeente naar 
inwoners en nieuwe inwoners 

• De hoeveelheid van dumpingen, zwerfafval, verhuisvuil en bouwafval. Wordt o.a. ook 
veroorzaakt door containers die omwaaien. De wind en vogels verspreiden het vuil 
verder. Het duurt lang voordat dumpingen worden verwijderd. Verder neemt 
dumpingen toe doordat de mogelijkheid tot het brengen van restafval bij de perrons 
verboden is geworden. 

• Veel afval rondom schoolplein, Columbus, Kleine Wereld, Cascade etc.; 
prullenbakken puilen uit 



 

PoortPlatform | terugkoppeling thematafels        2 
 

• Containers worden niet in tuin geplaatst maar op gemeentelijk grondgebied. Dit 
geeft een armoedig straatbeeld. 

• Meer informatie over de recyclingsperrons: wat mag ik er heen brengen? 
• Teveel gericht op de toekomst (Stad zonder Afval 2022), ik wil nu een schone 

omgeving.  
• De (on)zicthbaarheid van handhaving.  

Over het algemeen zijn de inwoners ontevreden (wat zich bij een aantal inwoners uit in 
boosheid en frustraties). Met name op de onderstaande punten: 

• Zwerfvuil. Wordt o.a. ook veroorzaakt door containers die omwaaien. De wind en 
vogels verspreiden het vuil verder. Ook in de Singels 

• Illegale dumping, spullen naast de bakken.  
• Dumpingen blijven soms te lang liggen 
• De hoeveelheid van dumpingen, verhuisvuil en bouwafval in straten en in je tuin 
• Het duurt lang voordat dumpingen worden verwijderd.  
• Restafval kan niet meer bij de recycleperrons gebracht kan worden. Hierdoor meer 

dumpingen. 
• Aan mijn medebewoners. Afvalscheiding leeft niet zo bij een groot deel van de 

Almeerders. Dus proppen ze alle afval in een open bak, bijvoorbeeld restafval in de 
papierbak 

• Veel afval rondom schoolplein, Columbus, Kleine Wereld, Cascade etc.; 
prullenbakken puilen uit 

• Containers worden op openbaar terrein gezet, is een armoedig gezicht. Stinkende 
bakken waar ik altijd langs moet. Dit geeft een armoedig straatbeeld met 
rondslingerende afvalzakken, niet op 1 plek in de straat achtergelaten.  

• Veel verschillende systemen in 1 wijk 
• Te weinig of teveel afvalemmers. 
• Onduidelijke informatievoorziening (nederlands/engels) vanuit de gemeente naar 

inwoners en nieuwe inwoners 
• Bewoners uit de wijk zelf het zwerfvuil moeten opruimen 
• Vuilcontainers bij hoogbouw worden gevuld door passanten die de inhoud van de 

auto legen, in plaats van dit naar het afvalperron te brengen 
• Bij schoolplein puilen prullenbakken uit (Cascade, Columbus kleine wereld) 
• Verantwoordelijkheid nemen bij afval van scholen 
• Bakken Willem Barentzroute waaien om bij wind 
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Aan welke oplossingsrichtingen denk je? (o.a quick wins) 

• Eenduidig inzamelsysteem in Poort 
• (Iedereen in de) Ondergrondse afvalinzamelingsystemen, eventueel met pasjes 
• Centrale inzameling in plaats van containers 
• Sterk toezicht op bouwafval bij bouwprojecten 
• Extra containers bij evenementen Cascadepark 
• Meer handhaving, buurtbewoners aanspreken op verantwoordelijkheid 
• Educatie over afval op scholen 
• Inname van restafval weer mogelijk maken op recycleperrons 
• Informatievoorziening verbeteren, afvalwijzer, openingstijden afvalpunten, 

informatievoorziening voor nieuwe inwoners, informatie in Nederlands en Engels, 
duidelijke benamingen voor fracties aangeven (in plaats van GFT of PMD) 

• Extra team inzetten vanuit de gemeente om Poort schoon te houden. Nu wordt dit 
initiatief alleen door bewoners ondernomen. 

• Één keer per week op vaste plekken grofvuil ophalen. 
• Voorbeelden uit de goede steden halen waar het goed gaat en deze benutten voor 

Almere. 
 

• Iedereen aangesloten op de ondergrondse afvalinzamelingsystemen, liefst met pasjes 
• Iemand uit de eigen buurt die optreedt als een soort ‘bewaker’, die de omgeving 

rond de containers ‘bewaakt’. Goede ervaringen in andere gemeenten 
• Centrale inzameling in plaats van containers 
• Sterk toezicht op bouwafval bij bouwprojecten 
• Extra containers bij evenementen Cascadepark 
• Meer handhaving, buurtbewoners aanspreken op verantwoordelijkheid 
• Educatie over afval op scholen 
• Inname van restafval weer mogelijk maken op recycleperrons 
• Informatievoorziening verbeteren: afvalwijzer, openingstijden afvalpunten, 

informatievoorziening voor nieuwe inwoners, informatie in Nederlands en Engels, 
duidelijke benamingen voor fracties aangeven (in plaats van GFT of PMD) 

• Workshops over afval bij alle scholen 
• Extra team inzetten vanuit de gemeente om Poort schoon te houden. Nu wordt dit 

initiatief alleen door bewoners ondernomen. 
• Één keer per week op vaste plekken grofvuil ophalen. 
• Voorbeelden uit de goede steden halen waar het goed gaat en deze benutten voor 

Almere. 
• Recycleperrons promoten 
• Annoniem vuil plaatsen voorkomen 
• Onderzoeken waarom annonieme vuilplaatsers dit doen 
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Hoe kunnen we zaken samen oppakken of organiseren om de woon- en leefomgeving 
schoon te houden? 

Een aantal inwoners geeft aan dat mensen, instanties, bedrijven die goed afval scheiden en 
afval opruimen, beloont moeten worden. De inwoners geven aan dat het gedrag van de 
inwoner een belangrijke rol speelt in het schoonhouden van de woon- en leefomgeving maar 
verwacht ook meer optreden vanuit de Stadsreiniging hierin, ook in samenwerking met 
bewonersinitiatieven. 

• Mensen, instanties, bedrijven die goed afval scheiden en afval opruimen belonen  
• Gedrag van de inwoner speelt een belangrijke rol speelt in het schoonhouden van de 

woon- en leefomgeving. Tegelijk verwachten we ook meer optreden vanuit de 
Stadsreiniging hierin, ook in samenwerking met bewonersinitiatieven. 

• Werken vanuit het basisidee: schoon is het normaal. Naar voorbeeld van de 
bushokjes maatschappij: veel kapotte bushokjes. Bedrijf maakte keuze dat een heel 
(niet kapot) bushokje weer normaal is en deed wat nodig was. Dit betekende dat als 
er een hokje is vernield, het die nacht nog gemaakt werd waardoor het beeld van een 
net bushokje blijft bestaan. Mensen wennen hieraan. 

• In overleg met bewoners locatie van stortkokers bepalen, 2x per week legen,  
restafval, plastic/karton, flessen. 

• Restafval weer accepteren op de recycleperrons 
• Duidelijke benaming kiezen: gros van mensen kent afkorting gft of pmd niet. 
• Meer ondergrondse containers 
• Containers slim plaatsen, zodat er sociale controle is op die plek en je elkaar kunt 

aanspreken  
• Betere terugkoppeling in de BuitenBeterApp na een melding (bij bevestiging de 

melding ook benoemen), aan kunnen geven of het een hoogurgente melding is. Dit 
laatste is nuttig als er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan door zwerfafval 

• Minder afval produceren met zn allen, minder consumeren 

 

Almere Poort is al geruime tijd aan gebiedsontwikkeling onderhevig. Hierdoor laat de 
inrichting van de openbare ruimte, waaronder een definitieve inrichting voor het 
afvalinzamelingsysteem voor een aantal wijken binnen Almere Poort op zich wachten. De 
Stadsreiniging is bezig met de voorbereiding van een voorstel voor een herijking van het 
afvalinzamelingsysteem Almere breed. Deze wordt in het laatste kwartaal van dit jaar aan de 
Raad voorgelegd. Waarna een implementatietraject van ongeveer 2 jaar nodig is om heel 
Almere aan te sluiten op één afvalinzamelingsysteem. Dit betekent dat er nu geen grote 
financiële investeringen de komende periode wordt gedaan. Dit betekent niet dat we 
stilzitten. Om de situatie in Poort te verbeteren, wordt  een aantal interventies gedaan, zoals 
extra handhaving, extra legen van bakken, verwijderen van dumpingen en zwerfafval. 


