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Geachte raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de communicatie over
afualinzameling.

De afgelopen maanden lag onze focus voornamelijk op afual in relatie tot de
coronacrisis. Er werd meer thuisgewerkt, opgeruimd en geklust. Dit gaf onvoorziene
druk op de afualinzameling en milieustraat, zeker in de maanden maart, april en
mei. Hier hebben wij onze communicatie op afgestemd door:

3 juli 2020
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geen

Voortga ng comm unicatie afualinzamelen

continu te signaleren wat er speelt en hier onze communicatie op in te
zetten. Bijvoorbeeld door op te roepen om een goed moment te kiezen om
naar de milieustraat te gaan en uit te leggen waarom afualinzameling soms
wat langer duurt;
knelpunten via onze webcare te signaleren waardoor wij ook tijdig actie
konden ondernemen.
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Gemeenteraad Leiderdorp

Boodschap
Foto gedeeld van medewerkers afualinzameling die tijdens de ,lock-

down' aan het werk waren, veel positieve reacties.
lnzamelen duurt langer i.v.m. volle inzamelcontainer ten gevolge van
toename huishoudelijk afual.

stel uw bezoek aan de milieustraat zo veel mogelijk uit of kom rustige
tijdstippen.
Nieuwe milieucorners worden geplaatst, overzicht van locaties. Dit is

een aantal keer herhaald.

onderstaand vindt u een overzicht van de berichten die wij hebben gedeeld op
social media (lnstagram, Facebook en Twitter), de website, onze nieuwsbrief en
Gemeente aan Huis in relatie tot afualinzameling tijdens de coronacrisis.
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o2-o6-2020 Dank aan inwoners die willen helpen Leiderdorp schoon te houden,

oproep aan inwoners die grijpers willen lenen.

Samen houden we Leiderdorp schoon. Extra personeel is ingezet om

afvalinzameling op orde te houden. Het lukt niet altijd om alle

prullenbakken in de openbare ruimte op tijd te legen. Neem daarom

voor de zekerheid een eigen afualzakje mee.

03-06-2020

ook merkten wij dat het nascheiden, in combinatie met de toename van

huishoudelijk afual, tot volle containers leidde. Hier zullen wij ook op ingaan in onze

communicatieacties die wij deze zomer nog gaan doen.

Wat gaan wij deze zomer doen?

Nu alles steeds meer teruggaat naar 'normaal', is er ook meer ruimte om in te

zetten op bewustwording over de waarde van grondstoffen en afval verminderen.

Met kleine tips willen we inwoners inspireren en activeren om een steentje bij te

dragen. Ook willen wij inwoners motiveren door regelmatig resultaten te delen,

zoals hoeveel plastic er nagescheiden is en de winst hiervan. ln onze boodschap zijn

wij altijd helpend, faciliterend en bereikbaar voor gesprek en ideeën van inwoners.

Hiervoor zijn we gestart met wekelijkse'wist-je-datjes'en vertalen wijde meest

gestelde vragen op social media naar een overzicht op onze website. Hier gaan wij

deze zomer mee verder.

Wat we tot nu toe gedaan hebben
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Boodschap
Oproep om een zakje compost op te komen halen als bedankje

voor het goed inzamelen van GFT.

Wist je dat... gloei- en halogeenlampen bij het restafual horen.

Story toegevoegd op lnstagram over afual inzamelen onder het

kopje'afual'.
Wist je dat... niet elk soort glas in de glasbak hoort? Wijnglazen

niet, wijnflessen wel.
Wist je dat... zwerfafual er soms jaren over doet om af te breken.

Langetermijn commu nicatieaanpak
Na de zomer, voor de raad van oktober, komen wij bij u terug met een

langetermijnaanpak waarin een doelgerichte campagne is uitgewerkt inclusief een

planning. Hierin zullen inwoners en organisaties ook belangrijke rol spelen.

H chtend,
wethouders,

DriesseH.
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