Unieke proef in Leeuwarden tegen bijzet bij
ondergrondse containers
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Illegale bijzet bij ondergrondse containers zorgt regelmatig voor
veel overlast en zwerfafval. In Leeuwarden is daarom een unieke
proef gestart om bijzet te helpen voorkomen met behulp van een
speciaal signaleringssysteem.
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De landelijke primeur, een samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden,
Omrin en een Container Bouwer uit Friesland, betreft een bijplaatsings
singnaleringssysteem, op basis van een technische detectie. Ook wordt de
illegale bijzet geregistreerd om het probleem beter in kaart te brengen. Door
statistieken bij te houden kan het afvalbeleid in Leeuwarden nog beter worden
uitgerold en de effectiviteit van interventies worden gemeten.

Realtime technische detector
Het Container Management Systeem (CMS) is uitgerust met een technische
detectie die in directe verbinding staat met een app op de telefoon of de
berichtenbox van het CMS op de computer van een medewerker van Omrin.
Iedere bijzet wordt zo realtime gesignaleerd en direct doorgegeven aan Omrin.
Het betreft daarmee een unieke analysetool voor het gemeentelijk afvalbeleid,
waarmee effectief gestuurd kan worden op bijzet, preventie en handhaving. Zo
draagt het actief bij aan een beter leefklimaat voor de burger. De proef duurt
zo’n twee maanden op een onbekende locatie in Leeuwarden, zodat er
onafhankelijk getest kan worden. Na evaluatie wordt besloten het systeem
wellicht breder in te zetten.

Géén 1 aprilgrap
,,Het is voor alle duidelijk geen 1 aprilgrap en ook geen camerasysteem. We
nemen geen beelden op, maar de technische detectie registreert, rapporteert
en analyseert illegale bijzet. Meten is weten”, aldus Omrin’s woordvoerder
Jelmar Helmhout. ,,Het is een unieke proef in Nederland. Zo willen we samen
met de buurtbewoners zorgen voor schone straten en een beter leefklimaat. Als
je afval hebt, kun je dat in jouw container kwijt of met je milieupas in de
ondergrondse container bij jou in de buurt doen. Grof vuil kun je aanmelden of
naar de milieustraat brengen. Samen willen we de stad schoon houden.”

