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Breda, 15 december 2021 
 
Betreft: Project Brabantplein zwerfafval-vrij  
 
Projectplan Stadsjutters Breda  
Periode februari t/m juni 2022 
 
Inleiding 
De werkgroep Stadsjutters Breda, onderdeel van Natuur en Milieuvereniging Markkant Breda 
is sinds 2018, samen met de Gemeente Breda, actief op zoek naar een weg om de stad 
zwerfafval-vrij te maken. Dit door zwerfafval te voorkomen. Om hun doel te bereiken brengen 
de Stadsjutters, al monitorend met behulp van de app Litterati, in kaart wat, wanneer en 
waar ligt zodat daaruit kan worden geanalyseerd waarom het er ligt. Als we weten wie het 
probleem veroorzaakt is het mogelijk te zoeken naar oplossingen. Uit de tot op heden 
verzamelde data (een kleine 100.000) kunnen we concluderen dat zwerfvuil een afspiegeling 
vormt van enerzijds het aanbod van producten in winkels/kantines/snackbars/etc. en 
anderzijds het gedrag van bezoekers van een locatie. Het gedrag wordt bepaald door leeftijd, 
S.E.S., aanbod van prullenbakken, enz. Zwerfvuil varieert in intensiteit. Het kent hotspots en 
afval luwe locaties en momenten. 
 
Hoe werken wij als Stadsjutters aan preventie?  

1. Door met data de gemeente te ondersteunen om gericht beleid te voeren.  
2. Aan de hand van objectieve waarnemingen, die statistisch inzichtelijk zijn gemaakt op 

kaarten, kunnen we op regionaal niveau in gesprek gaan met veroorzakers (retail) en 
samen met hen naar oplossingen zoeken. De kaarten tonen enerzijds de aard van het 
probleem en anderzijds de ernst.  

3. Door op consumenten gerichte bewustmakingsacties initiëren  
De verpakkingsindustrie evenals producenten vallen buiten onze invloedsfeer en vragen om 
Europees en landelijk beleid.  
 
Breda zwerfafval-vrij in 2030 
De Gemeente Breda wil in 2030 zwerfafvalvrij zijn. Daartoe heeft de Gemeenteraad een 
motie aangenomen. In dat kader is het belangrijk te weten hoe we die situatie kunnen 
bereiken. Daarom willen we samen met een winkelcentrum en pilot uitvoeren en 
onderzoeken welke mogelijke maatregelen genomen kunnen worden en wat die opleveren.  
Onze partners in het onderzoek zijn de Gemeente Breda, Hogeschool Avans en GoClean de 
Liemers (een specialistisch bureau op het gebied van aanpak zwerfvuil) 
Omdat ons lid Ron Bekker in het Brabantpark, met een Buurttrail rondom zwerfafval, 
positieve ervaring heeft opgedaan met de ondernemers op het Brabantplein, lijkt het ons 
een goed idee om daar de uitdaging aan te gaan en te bezien hoe we een winkelcentrum 
zwerfafval-vrij kunnen krijgen. Het onderzoek willen we uitvoeren met 2 studenten van 
Hogeschool Avans in de periode van februari t/m juni 2022. Het betreft één student 
communicatie en één student milieukunde. Omdat we dit project uitvoeren in 
samenwerking met de Gemeente Breda zullen de studenten stagelopen op de afdeling 
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‘beheer openbare ruimte’ van de gemeente.  
 
Plan van aanpak:  

1. Stadsjutters maken het Brabantplein helemaal schoon om een 0-meting mogelijk te 
maken 

2. Gedurende 4 weken verzamelen de Stadsjutters en de studenten wekelijks op het 
plein data over het aanwezige zwerfvuil, structureren deze data op kaarten en 
analyseer het zwerfvuil op het Brabantplein (wat ligt wanneer, waar, waarom en 
waar komt het vandaan). Dit is de z.g.n. )-meting. 

3. Op basis van geconstateerde vervuiling gaat één van de studenten in gesprek met 
ondernemers over welke maatregelen zij kunnen nemen om de vervuiling tegen te 
gaan. De andere student maakt een communicatieplan om de bezoekers te bereiken. 
Daarbij zal ook mogelijk een enquête bij de onderneming worden afgenomen.  

4. Wij vragen de ondernemers de maatregelen drie weken uit te voeren. In die periode 
monitoren we wederom het zwerfvuil en analyseren vervolgens met data per 
maatregel de effecten.  

5. De studenten maken een rapport van de bevindingen. Dit rapport wordt aan u, aan 
de raadsleden en de verantwoordelijke wethouder aangeboden. 

 
Tijdpad 
Week   9  (28-2 tot 6-3) na Carnaval het plein helemaal schoon maken.  
Week 10  t/m 13 (7-3 tot 1-4) O-meting 
Week 14 maatregelen bespreken en implementeren 
Week 15 t/m 17 (11-4 tot 29-4) monitoren effecten 
Week 18 t/m 22 (2-5 tot 4-6) uitwerking 
Week 23 of 24 aanbieden rapport aan ondernemers, wethouder en raadsleden. 
 
Wat vragen wij van ondernemers in het Winkelcentrum Brabantplein? 

1) Een positieve grondhouding ten aanzien van het onderzoek door de studenten 
2) Medewerking aan informatieverzameling (invullen vragenlijst en 3 x gesprekken 

voeren – begin, midden en einde onderzoek). 
3) Meedenken over mogelijke maatregelen en deze gedurende 2 weken uitvoeren. 

 
Wat bieden wij de ondernemers van het Winkelcentrum Brabantplein? 

1) Inzicht in de vervuiling van het centrum uitgezet in de tijd (wat ligt waar en wanneer) 
evenals mogelijke oorzaken ervan. 

2) Inzicht in wat effectief is om zwerfvuil te voorkomen en welke simpele maatregelen u 
als onderneming kunt treffen die blijvend voordeel opleveren. 

3) Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen gemeente en ondernemingen samen 
kosten effectiever het probleem een halt toe roepen. 

 
Wij hopen dat de ondernemers enthousiast reageren op het project en dat wij in gesprek 
met hen kunnen gaan over de organisatie van het project. 
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