
	  

	  

	  

Pop-‐Up	  Motie	  	  

De	  raad	  van	  de	  gemeente	  Tilburg	  	  in	  vergadering	  bijeen	  op	  maandag	  7	  maart	  2016	  

Raadsbesluit:	  inzet	  extra	  communicatie	  om	  doelstelling	  voor	  afvalscheiding	  te	  behalen	  

Titel:	  Pop-‐Up	  store	  afvalscheiding	  

	  

Constateert	  dat:	  

• Het	  college	  in	  november	  2015	  per	  motie	  is	  opgeroepen	  om	  te	  komen	  met	  een	  stimulerende	  
publiekscampagne	  aangaande	  afvalinzameling.	  

• Het	  college	  een	  raadsvoorstel	  voorlegt	  waarbij	  er	  extra	  wordt	  ingezet	  om	  de	  afvalscheiding	  
fors	  te	  verbeteren	  en	  daarvoor	  een	  aanvullend	  budget	  van	  230.000	  EURO	  beschikbaar	  stelt	  
en	  dekt	  uit	  de	  ruim	  gevulde	  egalisatiereserve	  (7,1	  miljoen	  EURO	  op	  1/1/2016).	  

• De	  extra	  inzet	  op	  communicatie,	  muv	  de	  bewonersavond	  voor	  de	  proef	  met	  omgekeerd	  
inzamelen,	  enkel	  uit	  zenden	  bestaat.	  	  

Overwegende	  dat:	  

• De	  extra	  inzet	  op	  communicatie	  fijn	  is	  om	  de	  afvalscheiding	  te	  verbeteren,	  maar	  de	  aanpak	  
traditioneel,	  weinig	  vernieuwend	  en	  nauwelijks	  innovatief	  te	  noemen	  is.	  	  

• Communicatie	  met	  de	  burger	  meer	  is	  dan	  het	  zenden	  van	  een	  boodschap,	  maar	  ook	  
interactie	  met	  de	  burger	  vereist.	  

• De	  gemeente	  Veenendaal,	  met	  de	  publiekscampagne	  ‘Afvalscheiden,	  best	  apart’	  
(www.afvalscheiden-‐bestapart.nl)	  heeft	  laten	  zien	  dat	  een	  pop-‐up	  store	  een	  prima	  
instrument	  is	  om	  burgers	  te	  informeren	  aangaande	  afvalinzameling	  en	  de	  circulaire	  
economie.	  	  

• Een	  ondernemer	  uit	  de	  stad	  een	  leeg	  winkelpand	  gratis	  beschikbaar	  heeft	  gesteld	  om	  de	  
pop-‐up	  store	  tijdelijk	  te	  huisvesten	  en	  de	  kosten	  voor	  een	  pop-‐up	  store	  daarmee	  aanzienlijk	  
worden	  verlaagd.	  

• Met	  burgers,	  initiatieven	  en	  organisatie	  uit	  de	  stad,	  die	  de	  circulaire	  economie	  een	  warm	  
hart	  toedragen,	  de	  kosten	  voor	  de	  inrichting	  en	  bemensing	  ongetwijfeld	  verder	  verlaagd	  
kunnen	  worden.	  	  

• Indien	  er	  dan	  nog	  kosten	  worden	  gemaakt	  als	  suggestie	  voor	  dekking	  wordt	  meegegeven	  dat	  
een	  max.	  korting	  van	  01,3%	  kan	  worden	  toegepast	  op	  de	  overige	  communicatiekosten.	  	  

• Het	  bereik	  en	  zichtbaarheid	  van	  de	  preventieve	  rol	  van	  de	  afvalcoaches	  met	  een	  pop-‐up	  
store	  verder	  versterkt	  wordt.	  

Draagt	  het	  college	  op	  	  

Om	  als	  participerende	  overheid/college	  in	  samenwerking	  met	  burgers	  in	  de	  stad	  een	  tijdelijke	  pop-‐up	  
store	  rondom	  afvalscheiding	  te	  realiseren	  	  

	  

En	  gaat	  over	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag.	  	  

Yusuf	  Celik	  

PvdA	  Tilburg	  


