Rotterdam- september 2017

De ideale Rotterdamse ondergrondse vuilcontainer
De ROTEB had het Burgerpanel gevraagd input te leveren voor de nieuw te ontwikkelen
ondergrondse vuilcontainer. Zonder zorgen over haalbaarheid, financiering, praktische
uitvoerbaarheid: alleen wat in de beleving van de burger de meest ideale container zou zijn.
Het Burgerpanel heeft daartoe de eigen leden èn de ‘Vrienden van het Burgerpanel’
uitgenodigd voor een brainstorm-zonder-beperkingen. Een dik dozijn Rotterdammers wilde
meedenken. Via een tweetal methodieken en tijdens de plenaire vergadering zijn alle
creatieve suggesties opgehaald.
Brede consensus, uit alle groepen, bestaat over de volgende wensen:
- lage, gelijkvloerse plaatsing, zonder drempels of verhogingen
- royale vulopening; groter dan de huidige opening
- alles kan er in: scheiding van afval door de container of verderop, maar niet nodig door de
burger
- makkelijk te openen: met een voetpedaal of met de stem, of via een sensor
- aantrekkelijke vormgeving: kleurrijk, milieuvriendelijk, met duidelijke en functionele
verlichting; lantaren erboven en/of ledverlichting erop.
- lawaai-, stank- en ongediertebestendig;
- geen risico voor kinderen om er in te vallen (dubbele klep?)
- als de leging ‘ouderwets’ gebeurt: melding bij bijna-vol en hapering/verstopping;
Communicatie met Roteb ook mogelijk door gebruiker.
- beloningssysteem: licht & geluid, of – in geval van pasjessysteem – punten sparen voor
korting, activiteiten of iets dergelijks
Geen consensus bestond over:
- de vraag of een systeem met pasjes handig voor de burgers is. Wat wil je ermee bereiken:
dat de burger minder afval aanbiedt? Dat de afvalstoffenheffing afgeschaft kan worden? Of
gepersonifieerd? Of dat de burgers korting/punten krijgen als ze juist véél vuilnis via de
container aanbieden? Zou er 1 pasje per persoon uitgegeven worden, of per huishouden?
Betaling bij gebruik of juist ophoging van een saldo, misbruik, privacy?
Er zijn elders veel voorbeelden van do’s and dont’s van een pasjessysteem, het heeft zowel
voor- als nadelen voor de burgers.

Creatieve ideeën die in kleiner verband of door individuele leden/vrienden zijn genoemd:
- mogelijkheid voor de burger om meteen andere buitenruimte-meldingen te kunnen doen
door middel van een directe spraak(video?)verbinding tussen vuilcontainer en bijvoorbeeld
Buiten Beter-app
- container rond en mosgroen, of juist naar eigen ontwerp beschilderd door de
buurtbewoners
- tekst er op ‘Een echte Rotterdammer(t) doet het erin’
- lichtaanduiding die op afstand duidelijk maakt waar een andere container staat met meer
vulruimte (bijvoorbeeld rode resp. groene leds)
- container (ondergronds reservoir) ook bruikbaar voor tijdelijke waterberging

