Hennie Tibben <hennie.tibben@gmail.com>

Presentatie D&B gedragsinterventies Poort
Morriën - Kok A (Annette) <akok@almere.nl>
28 mei 2019 om 14:29
Aan: "Raven A (Astrid)" <araven@almere.nl>, "Bendeler AJW (Sandor)" <ajwbendeler@almere.nl>, "Splinter JJ
(Johan)" <jjsplinter@almere.nl>, "hennie.tibben@gmail.com" <hennie.tibben@gmail.com>, "Loopstra JN (Nico)"
<nloopstra@almere.nl>, "Lamboo - Dorenbos DYM (Diana)" <dymlamboo@almere.nl>, "Korts H (Henk)"
<hkorts@almere.nl>, "Kalkhoven GWM (Gerrie)" <gwmkalkhoven@almere.nl>, Kyron Olmeijer | D&B
<kyron@dbgedrag.nl>, "Bulsing R (Rob)" <rbulsing@almere.nl>, "Harm ER (Erwin)" <eharm@almere.nl>, "Brussel Ellens H van (Hennie)" <hvbrussel@almere.nl>, "Buis M (Michèle)" <mbuis@almere.nl>, "Delfos A (Anke)"
<adelfos@almere.nl>, "Meeuwsen AM (Astrid)" <ameeuwsen@almere.nl>, "Vusse BMA van de (Bianca)"
<bmavdvusse@almere.nl>
Beste genodigden,

Almere Poort heeft te maken met veel afvaldumpingen en bij plaatsingen bij de verschillende afvallocaties. Dit
veroorzaakt ook veel zwerfafval. In 2016 is een project gestart, waarbij vooral ingezet is op
systeemveranderingen. Het is gebleken dat een systeemverandering niet voldoende is. Daarom gaan wij nu
samen met een bekend gedragsbureau D&B onderzoeken hoe deze afvalproblematiek op een meer integrale en
multidisciplinaire manier aangepakt kan worden. Daarbij willen wij alle keyplayers betrekken, die werkzaam zijn
binnen of invloed hebben op de openbare ruimte in Poort.

In overleg met Poort Platform worden een tweetal locaties in Poort aangewezen, die als proeftuinen gaan dienen
voor het onderzoek naar gedragsinterventies ter voorkoming van dumpingen en/of bij plaatsingen. Voor dit
onderzoek wordt een multidisciplinair projectteam ingericht, waarbij wij een afvaardiging vanuit bewoners,
handhaving, bouwinspectie, gebiedsteam Poort en Stadsreiniging willen betrekken.

Om jullie mee te nemen in onze plannen om gedragsinterventies prominent te integreren in onze aanpak om
dumpingen en bij plaatsingen te reduceren, willen wij jullie graag uitnodigen voor een presentatie over
gedragsbeïnvloeding. Deze presentatie is op dinsdagavond 4 juni a.s., van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur.
Locatie: Sterrenschool De Ruimte.

Wij hebben Hennie Tibben gevraagd om vanuit de bewoners van Poort ongeveer 15 personen te vragen om
aanwezig te zijn tijdens deze presentatie.

Wij hopen dat jullie allen hierbij aanwezig kunnen zijn.

Met hartelijke groet,

Annette Morriën
Projectmanager Stadsreiniging |06 52783830|akok@almere.nl
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