Hoogezand, Vossenstreek, 8 mei 2018
Stichting wijkcommissie Vossenstreek, negen leden zonder vaste rollen.
Geen financiële bijdrage vanuit de gemeente, want het is geen aandacht wijk.
Financiering vanuit fondsen, subsidies, op projectniveau aan te vragen. Geen
lidmaatschap. Willen graag sparren met andere wijken.
Rob Hermans is wijkregisseur, goede ervaring met reacties, regelzaken.
Betrokkenheid vanuit wijk: veel mening, weinig hulp (vrijwilligers), dus structureel
kleine groep die staat voor participatie.
Afval nu
Scheiden is heel belangrijk, de manier waarop het nu gaat is heel prima, hoe het
gescheiden wordt, hoe je het aan kunt leveren, hoe het opgehaald wordt. App werkt
perfect.
Wat wordt gescheiden:
- Plastic en blik en sap pakken en melkpakken, glas en kleine elektronica, papier (clico).
- Kledingcontainer in de wijk.
- Grijze container
- Bruine voor oud papier.
- Geen groene: op eind van Vossenholen zit een composteerder van de gemeente: gratis
gft wegbrengen. Gratis compost retour.
Dus heel goed scheiden, wordt goed gefaciliteerd.
Wensen
- Plastic: moet nu in zakken, zou dit in een container kunnen?
Nadeel zakken:
Bij harde wind waaien de zakken door de wijk en als je ze (te lang) laat liggen trekken ze
fruitvliegjes aan.
Nadeel plastic in container:
In container neemt het veel ruimte in.
Oplossing: Is het mogelijk zakken centraal in een container te dumpen?
Lastig: piepschuim o.i.d. in deze zakken is dan niet meer herkenbaar door de vuilophaler
en dan kan de container worden afgekeurd.
Qua kuub: meer plastic afval dan restafval. Meestal 1x per maand grijze container bij de
weg.
- Scheiden levert veel op omdat grijs dan minder vaak geleegd moet worden (per leging
te betalen).
- Als de rest (dus niet grijs) ergens centraal moet worden verzameld: hoe staan ze daar
tegenover?
Papier zal geen probleem opleveren, springt vast wel partij in, vereniging of school.
Bv 1x in de maand een rit maken. Desnoods met oude vuilniswagen.
Maar: wie profiteert: alle inwoners v.d. gemeente of de clubs die ophalen?
Bij voorkeur de clubs zelf.
Nadeel: dozen langs de kant, bij wind verspreid zich dat weer. Dus graag wel in clico
laten en laten ophalen door passende wagen (door club gehaald).

- Plastic afvalzakken naar verzamelplekken als zak vol is. Kan nu bij de gemeentewerf,
maar liever in de wijk zelf. Bijvoorbeeld centraal in de wijk een verzamelplaats.
Nadeel: voor veel huishoudens dus grote plek, of meerdere plaatsen. (krappe ruimte).
Nadeel: wie wil dat naast/bij zijn huis? (stank, ongedierte etc).
- Gemeentewerf langer of vaker open: veel mensen doen dit in het weekend, op zaterdag.
Nu zijn ze om de week open, graag elke week. Er is nu zelfs soms filemelding op de
radio;)
- Plastic wegbrengen is gratis, elektronica ook, maar voor de rest moet wel betaald
worden.
- Qua ophaaltijd van de bakken: maakt niet uit, maar het is wel fijn dat er niet eerder
gereden wordt dan afgesproken starttijd (8 uur).
- Grofvuil route zou op zich fijn zijn, maar waarschijnlijk niet haalbaar? Nu alleen voor
oud en nieuw.
- Losse prullenbakken in de wijk (bij strandje o.a.), mogen wel wat meer zijn, is nu
relatief veel zwerfvuil, veel vanuit leerlingen Aletta Jacobs. Blikvangers? Beloning? Buurt
schoon, dan beloning?
Willen jullie meer beloond worden? Op basis van eigen afvalscheiding?
Afval is geld waard, is pure grondstof, mits zuiver gescheiden! Dus dan wordt scheiden
nog belangrijker.
Nadeel: Beloning op persoonlijk niveau geeft weer veel administratieve rompslomp,
makkelijker is iedereen belonen?
Bij voorkeur: laat het naar de wijk gaan (wijkvereniging/commissie), soort return on
investment.
Waar nu wel problemen?
Tuinaarde, is eenmalig probleem: nieuwe huizen worden opgeleverd, overtollige
tuinaarde wordt illegaal gedumpt i.v.m. schone grond verklaring.
Hoe staan jullie tegenover verhoging kosten?
Als ze het zien om het geheel kostendekkend te houden is het ok. Als ze winst gaan
maken (melkkoe) dan zeker niet. In deze wijk zal zo’n vraag ok landen, waarschijnlijk
niet overal gelijk.
Opvallend:
- Groente, fruit, theezakjes gaan nu gewoon in grijze container. Vooral tuinafval wordt
naar composteerder gebracht. Daar valt nog winst te behalen.
-

systeem Groningen hanteren voor grof vuil? Vast bedrag per jaar, vaste ronde,
vaste ophaaldata. Zou kunnen helpen tegen zwerfafval, illegale dump.

Overige zaken
- Waardeloos traject t.a.v. bouw van de school: heeft veel geld gekost, had veel sneller in
proces gekund. Maar aan snelheid had wijkcommissie geen bijdrage kunnen leveren.
- Toegangsweg naar de wijk ligt er nog steeds niet, stuk land is nog steeds niet
aangekocht, daarom nu nog steeds over kronkelweg de wijk in. Gevaarlijk en
onwenselijk. Duurt veel te lang, nu al 12 jaar…. Daardoor bleef verkoop ook achter.
- Overall: gemeente mag best wat meer regierol pakken!
- Speeltuintjes: zijn of worden overgedragen aan de wijk, onderhoud door inwoners.
Maar staat geen budget tegenover, dus hoe dit aan te pakken?
- Overall: groenonderhoud, maaibeleid en ander onderhoud (o.a. panden): algemeen
beeld gemeente gaat achteruit, gemeente mag best meer regie pakken tegen
verpaupering.
- Vossenholen is soort slaapwijk, enige voorziening die er is, is de school.
- Samenwerking en communicatie: zoals het nu gaat met Rob Hermans gaat dat
uitstekend.
- Wel kritisch richting informatievoorziening naar inwoners, naar wijkcommissie.
Wellicht overzicht klachten en afhandeling daarvan.
===============================================================
Woudbloem 08-05-2018
Dorpsvereniging
Krijgen een vergoeding van 900 euro op jaarbasis, tevreden maar mag altijd meer.
Kunnen ermee uit de voeten, maar hopen wel dat het nooit minder wordt. Alle vaste
activiteiten moeten wel gedraaid worden. We hebben een aantal gemeenschappelijke
dingen: speeltuin, maaien en onderhoud is bij dorpsbewoners neergelegd, AED die
onderhouden moet worden. De scholing daarvoor ook: wie betaalt dat? Dat kan niet uit
het budget! Hoe gaat dit binnen de nieuwe gemeente? Komt er een vergoeding voor?
Eerder kon rekening maaien bijvoorbeeld naar Slochteren.
Algemeen gevoel: we zijn ons netwerk kwijt, waar moeten we zijn?
Afval nu en wensen ten aanzien van afvalscheiding en -inzameling
Algemeen
Persoonlijk vinden ze hergebruik erg belangrijk. “We zitten hier als dorpsvereniging
maar gaan nu natuurlijk allemaal onze eigen mening verkondigen. Wij zijn heel bewust
met afval bezig, maar zijn misschien niet representatief voor een ander deel van het
dorp.”
- Verzamelen 1x per maand zelf papier in, doet hele buurt aan mee. Krijgen van Virol een
vergoeding, ca. 300/400 euro op jaarbasis. Horen geluiden van andere gemeentes dat ze

veel meer krijgen, hier krijgen ze gewoon de kiloprijs en die schommelt. Ze staan ook
open om door eigen inzamelen van ander afval meer geld te verdienen.
- Zitten hier in een buitengebied, hebben allemaal een Individuele Behandeling
Afvalwater (riool). Daar krijgen ze een jaarlijkse vergoeding voor in de vorm van ca. 80
euro korting op reinigingsrecht/afvalstoffenheffing.
Vraag: wat gaat hiermee gebeuren?
- Wat gemist wordt: plasticinzameling in containers, centrale plek, bij winkels oid.
- Is een Duits/Frans systeem: in elk dorp een aantal vierkante meters waar je al je afval
gescheiden in kunt leveren in containers - geen mooi voorbeeld voor de buitengebieden
in de gemeente?
- In de zomer wordt bioafval maar 2 x per week gehaald, dus ongeacht of het zomer of
winter is. Belachelijk dat je al je afval 2 weken op moet sparen. Scheiden kan nu bijna
niet, hebben alleen grijs en groen. Groen wordt niet altijd gebruikt (composthoop in
eigen tuin)
- Gaat de gemeente de chip op de bakken ook gebruiken? Betalen naar gebruik? Dan
ontstaat erg veel zwerfafval.
- Grof vuil kost geld, soms kun je onderhandelen, maar in principe is het 15 euro. Dat
helpt niet om illegaal storten tegen te gaan. 1x in de maand kan het opgehaald worden,
maar dit kost ook geld.
Helaas moeten we nu wel 1x per maand bellen naar gemeente omdat er dan een
bankstel of laminaat illegaal gedumpt wordt!
- Buiten Sappemeer/Hoogezand is de daar geproduceerde compost niet voor hele
gemeente gratis beschikbaar. Waarom is dit niet geregeld?
- Plastic scheiden wilden ze doen, er was ook al een plek waar container kon staan. Na 1
januari helaas niets meer gehoord. Het was een pilot. Overigens lastig om te weten wat
er wel en niet in mag.
- Afvalapp: hoe zit het met privacy? Gevraagd aan gemeente, maar niets op gehoord.
Verder goed gebruikt! Willen wel meedenken over hoe deze klantvriendelijker te
krijgen.
- Zwerfafval: er is net een nieuwe parkeerplaats van Staatsbosbeheer. Linda Veenstra
gemaild over zwerfafval in die omgeving. Hebben het nu steeds zelf opgeruimd, foto’s
naar Linda gemaild. Antwoord van Linda: ‘helaas niet mogelijk om een prullenbak te
plaatsen’. Tenzij ze hem zelf legen. Staatsbosbeheer wil wel plaatsen, maar niet legen.
Te zot voor woorden! Ligt in de gemeente, kunt niet verwachten dat inwoners van
Woudbloem zelf dit afval moeten opruimen?
Er staat wel een prullenbak richting Froombosch, die wordt af en toe geleegd, maar lang
niet vaak genoeg, bulkt meestal over. Geen idee wie die leegt?

- Als je zwerfafval vindt, waar moet je er dan mee heen? Nu in eigen container met
handschoenen aan…. Maar wat is het voor soort afval? Misschien wel drugs?
- Stel gemeente wil vergoeding geven voor schoonhouden van parkeerplaats/groen?
Absoluut niet! Wij zijn ook gebruikers, maar de inwoners van Woudbloem zijn over het
algemeen zuinig op hun groen, dus zijn vooral anderen die zwerfvuil achterlaten. Echt
een taak van de gemeente: plaats bakken langs de weg, makkelijk te legen dan voor
gemeentereiniging.
Wensen:
- Plastic graag scheiden. In een extra eigen container of centrale container, maar waar
moet die staan dan? Ondergronds kan of een container die 1x per maand ergens
neergezet wordt. Of bij Coop in Harkstede.
- Bio (groen) graag 1x per week in de zomer.
- Minder hard rijden met de vuilniswagen.
===============================================================
Hoogezand Woldwijk 14-05-2018
Stichting platform Woldwijk
Wijkkrant begin september, om Woldwijk breed inwoners te bereiken.
Afval nu
Afval is belangrijk omdat je sowieso het milieu minder belast en scheiding en recycling
is belangrijk. We hebben al zoveel troep. We scheiden alles, behalve groen.
Wat doet de gemeente eraan om geld te verdienen aan afval? Er zijn voorbeelden van
andere gemeenten die scheiden en daarmee verdienen. Willen ze wel meer informatie
over, is dat ook in het Noorden mogelijk? En wat merkt inwoner daarvan? Wat zijn
gevolgen?
Aantal jaren geleden in de raad: Hoogezand zat vast aan langdurige contracten met
afvalverwerkers die teveel geld vroegen. Dit werd ook verwerkt in afvalstoffenheffing.
Ca 2 x per jaar plaatst gemeente containers, dan kunnen mensen groenafval brengen, 1x
in april en 1x in oktober. Organiseren ze zelf.
Wensen
- Wens is wel een groene container bij huizen met tuin. Nu alles opsparen en naar
Sappemeer brengen, maar niet iedereen heeft geschikt vervoer. Sommigen hebben een
compostbak. Maar aan de andere kant: maar wat zijn kosten voor de container?
- Blijft plastic gratis?
- Container voor grofvuil. Er wordt zoveel afval gedumpt in de wijk. Bijvoorbeeld een
container die elke week in andere buurt staat. Zou buurt wel schoner doen lijken. Waar
iedereen spul naar toe kan brengen. Risico: ook andere wijken gaan dan hun troep

brengen. - Elke derde week van de maand een ronde maken voor grof vuil: iedere
inwoner 1 euro extra betalen, dan zou het moeten kunnen!
Wens: ophalen is het beste, kan dat gratis net als in Groningen? (moet nu betaald
worden)
Vraag: wat gebeurt er als ik bel met gemeente om oude matras op te halen, zet hem
buiten en andere buren zetten er ook troep bij. Gemeente haalt alleen matras op, rest
niet. Dan moeten we weer bellen en gemeente moet een tweede ronde rijden. Brengen
ze mij dat niet in rekening?
Gevoel: nu veel verschil tussen plaatsen, maar ook op de stort: willekeur, wie werkt er?
Mag dus wel wat duidelijker worden wat de regels zijn en dat die dan ook altijd gelden.
- Big bag: kun je laten komen, betaal je per kuub. Maar als deze voor het huis staat, zit
deze snel vol met troep van anderen. Maar de besteller betaalt helaas! Niet fijn.
Betere oplossing is een grotere grijze rolcontainer die op slot kan. Dan betaal je alleen
wat van jou is. Helaas mag je deze als particulier niet meer bestellen, alleen bedrijven of
organisaties. Kan deze mogelijkheid weer terugkomen?
- Takkenroute: netjes aangemeld, bijvoorbeeld een boom. Erheen gesleept. Maar een uur
later liggen er opeens drie bomen! 1 nemen ze mee, rest blijft liggen en geeft dus
overlast. Dus de gemeente moet weer 2x komen. Waarom niet alles in 1 keer
meenemen? Is dit ook op te lossen met die ene euro extra? Daarmee is het
vervoersprobleem van veel mensen ook direct opgelost.
- Hoe zit het met appartement bewoners? Kunnen zij goed scheiden? Redelijk goed, maar
voor grofvuil is dat lastig. Bijvoorbeeld witgoed: nu 1x per jaar voor oud en nieuw
opgehaald, voor andere keren moet je bellen en dus betalen.
- Papieren afvalkalender: kan deze weer terug? Gewoon naast de app.
- Geluiden in de wijk: er wordt nu elke week grijs geleegd (kan, moet niet). Plastic 1x in
de maand.
Graag: grijs om de week, plastic ook in container, ook om de week te halen? Nu 2200
huizen, ca. 200 containers (grijs) bij de weg. Kost gemeente elke week geld. Maar lastig
misschien voor grote gezinnen? Misschien aparte luiercontainer?
- Plastic nu in zakken, moet je binnen bewaren anders komen er beesten op af. Dus
maand lang in de schuur bewaren, gaat stinken. Bij de weg: kapot scheuren, rotzooi blijft
liggen. Niemand voelt zich verantwoordelijk voor het opruimen daarvan. Dus graag
container.
Bezwaar: in container geen controle over inhoud: kan ook ander materiaal tussen zitten.
Dat kost geld! Dat maakt het dan weer duurder.
Ondersteuning vanuit gemeente:
- Andere oplossing voor plastic: ook om zwerfplastic/troep te voorkomen.
- Andere oplossing voor mensen die geen eigen vervoer hebben: is nog wel wat
onduidelijk om hoeveel mensen dit gaat. Wie zou als vrijwilliger dit weg willen brengen?
- Mensen moeten makkelijk hun spullen kwijt kunnen, liefst ook gratis, dan is er minder
tot geen illegale dump.

- Wat doen we met piepschuim? Mag niet in plastic. Nu lastig bij grote verpakkingen,
veel extra grijs afval.
- Opletten dat kosten niet teveel omhoog gaan, omdat niet iedereen die lasten kan
dragen.
- Oud papier:
Hoe het nu werkt: vroegen kwamen verenigingen oud papier ophalen. Toen kwam
gemeente halen, het geld dat ze daarmee verdienden werd volgens verdeelsleutel onder
verenigingen verdeeld. Gemeente heeft uiteindelijk alle partijen uitgekocht.
Staan in principe open voor eigen inzameling.
- Algemeen: het is nu nog wat abstract, zijn benieuwd naar het kostenplaatje.
Ook: een paar centen bij de producten die je koopt opdrukken en dan gratis afval halen.
Nadeel: kunnen minima dit opbrengen?
Wat nog heel veel gebeurd is dat mensen hun eigen afvalzakjes in andermans containers
dumpen of meenemen naar tankstation.
Overige zaken
- Tuinen van huurwoningen: wie is verantwoordelijk voor het onderhoud? Kan
gemeente mensen aanspreken?
- Onderhoud van trottoirs: er is verschil in hoogte tussen de tegels, waardoor onkruid
niet weggehaald wordt. Wat is het afgesproken beeldniveau (CROW)?
- Klachten: wat is exact de procedure, hoe verloopt de afhandeling?
- Er is geen goede opbouwwerker, deze wordt wel gemist. Er staat 24 uur voor (?), maar
functie is nu niet ingevuld. Laat bewonersvereniging meedenken over het invullen van
deze rol.
- Willen wel graag sparren met andere verenigingen/organisaties, dit was er wel, maar
is verdwenen door de herindeling. Kan dit weer terug?
- Communicatie met de gemeente is structureel een aandachtspunt. Er is vooral veel
stilte, veel onduidelijkheid, geen antwoorden op vragen.
- Wat gebeurd er met het kindcentrum? Wens: ideale locatie is Zuiderkroon.
===============================================================
Overschild, 16 mei 2018
Verenigingen Dorpsbelangen (6 leden) (+veel werkgroepen, kinderspeelweek,
verkeergroep, aardbevingsproblematiek/versterking, etc en diverse sportverenigingen
ed)
Ontvangen subsidie (1800), redden ze het net mee, subcommissies eigen begroting,
deels eigen subsidies.
Gebiedsregisseur: Liesbeth Zwart.

Afval nu
Vorig jaar september door de gemeente Slochteren benaderd over plastic. Vrijwilligers
geregeld om plastic op te halen gedurende een periode van 3 maanden. Pilot is echter
door samenvoeging gemeentes nooit van de grond gekomen. Ook geen bericht over
gehad, maakt het wel een beetje zuur. Zijn hier afhankelijk van vrijwilligers, jammer dat
we ze weer af moesten zeggen. Hoop dat ze alsnog ooit iets willen doen.
Afvalscheiding:
Grijze bak zit snel vol, dus proberen zoveel mogelijk te scheiden, glas, papier. Wordt
standaard 1x per 2 weken geleegd, is te weinig voor sommigen. Met kleine kinderen:
apart luiers zou ook mooi zijn!
Naast grijs ook groen.
Papier halen ze zelf op: levert ca. 200 per jaar op.
Glasbak staat centraal in het dorp.
Wensen
- Blik inzameling was vroeger apart, was heel handig, maar nu verdwenen.
Vraag: mag blik ook bij glas?
Opmerking: blik/zuivelpakken gaan behoorlijk stinken als je het thuis moet bewaren.
Dus mooi als je dat ergens kwijt kan. Of sneller ophalen.
- Als de boodschap straks is: Vanaf nu moet je alles scheiden in zakken, dan zit de grijze
waarschijnlijk nog steeds vol. Scheiden is veel werk. Dus waarom gaan mensen wel afval
scheiden? Er moet een drive/beloning achter zitten. Gaan de kosten voor
afvalinzameling omhoog, dan kun je misschien mensen laten scheiden om kosten te
drukken.
- Financieel: als afval duurder wordt, dan wordt er nog meer gedumpt in het
Eemskanaal. Nu betalen we voor de bak, nog niet voor het gewicht/inhoud. Als dat wel
moet, zal er meer illegale dump zijn.
- Grofvuil, zou mooi zijn als dit 1x per jaar opgehaald wordt. Maar mag niet te duur
worden. Wegbrengen is nu 25 euro voor een aanhanger. Maar die meneer die daar zit
gaat nog flexibel om met de prijs.
- In de speelweek wordt er een container neergezet, gooien we helemaal vol en neemt
chauffeur direct weer mee. Is heel prettig! Blijft dit zo?
- Zit er in de glasbak al een chip dat hij vol is? Dat er een melding komt? Of rijdt de
gemeente standaard de route? Zou wellicht besparing op kunnen leveren.
- Batterijeninzameling: kun je daar als vereniging ook geld aan verdienen?
- Straatvuil verzamelen? Als we dat ergens inleveren, zit daar een beloning op?
Is het te voorkomen met meer losse afvalbakken?

- Centrale plek in het dorp voor grotere containers kan bij glasbak. Maar Overschild is
wijd dorp, de helft woont eigenlijk ‘buiten’. Dus het wordt lastig om iedereen alles
centraal te laten brengen.
Gemeente kan helpen:
- Beleving is: de wens tot scheiden ligt niet bij individuele bewoner, maar bij de
verwerker.
- Wel echt wens tot verzamelen plastic, maar wel direct wegbrengen om stank te
voorkomen
- Opmerking: Hoe kan het dat het logisch is en voelt om glas en papier te scheiden? Dat
doet eigenlijk iedereen al jaren. Wellicht doordat het geen overlast veroorzaakt: stinkt
niet. Plastic klinkt alweer ingewikkeld omdat niet alle soorten in de zak mogen.
Tips
- Kijk goed naar welke stromen er ook echt zijn: is de mogelijkheid tot inleveren van
batterijen in winkels al goed geregeld? Dan hoeft de gemeente daar geen voorziening
voor te regelen. En als je bv een chemobox biedt, dan goed kijken naar hoe vaak deze
geleegd wordt, hoeft waarschijnlijk niet heel vaak, dus geen 2x per maand ofzo.
- Dit voorjaar hadden ze een takkenroute, voor snoeiafval. Kwamen langs met
houtversnipperaar, verkocht aan partij? Winwin situatie voor gemeente? Kan zoiets ook
met plastic? Een keer extra per jaar een takkenroute zou ook fijn zijn.
Snoeiafval kan nu ook gratis naar Sappemeer gebracht worden.
- Milieustraat graag elke zaterdag open! De meeste mensen doen klusjes op zaterdag.
Raar dat de milieustraat dan vaak dicht is in de weekenden.
- Soms worden containers vergeten, dan moet je bellen en komen ze wel, maar kost de
gemeente extra, dus is zonde!
-Een tweede bak (grijs) is 300 euro duurder, dat is echt heel veel geld, niet alle grote
gezinnen kunnen dat bijvoorbeeld betalen. Sommigen hebben ook geen vervoer dus
kunnen niet naar de stort. Illegale dump tot gevolg.
- Kunnen wij ook gratis compost krijgen vanuit Sappemeer?
NB: Boer in het dorp verzamelt landbouwplastic/krimpfolie. Is dit interessant voor
andere boeren?
Overige zaken
- Algemeen: focus ligt op: Wat gaat er met mijn huis gebeuren. Sociaal team is hier
kind aan huis, mensen in het dorp zijn er ziek van, hun huizen zijn scheef, veel
onduidelijkheid over wat er wel of niet gaat gebeuren. Plastic inzamelen is dan
een vraag die niet past.
- Deel van het dorp wordt versterkt, ander deel niet.
- Dorpsvisie formuleren: is weinig belangstelling voor.
- hoe hou je de leefbaarheid van het dorp hoog? OV is niet ideaal, fietspaden zijn
niet overal goed, glasvezel aanleggen? Te duur voor inwoners om zelf te betalen,
kan dit als compensatie versterking huizen deel van het dorp?

-

Werkgroep verkeer tegen hardrijders in het dorp, in samenwerking met de
politie zijn controles geweest.
Versterking: kan de weg ook aangepast worden?

===============================================================
Sappemeer, Boswijk (Met hart voor de wijk), 22 mei 2018
Stichting bewonersorganisatie (7 bestuursleden, doen alles in de avonduren), krijgen
bijdrage van gemeente.
Actieve organisatie, bedienen alle leeftijdsgroepen, regelen alles zelf.
Gebiedsregisseur Ely Hamel. Niet altijd even makkelijk om contact mee te krijgen, mede
i.v.m. contactmomenten.
NB: overleg met gemeente kan alleen overdag, lastig voor werkende mensen.
Afval nu
Grijze container wordt elke week geleegd.
Papier 1x per maand. Sommigen laten papier door bv Brandweermuseum ophalen (wel
in container).
Plastic: 1x per maand
Grof vuil: wordt niet opgehaald. Zelf wegbrengen. Dus illegale stort en veel stapels in de
wijk.
Wensen
- Plastic 1 x per maand ophalen is eigenlijk niet genoeg. We hebben elke week wel een
zak vol. Dus moeten dit eerst zelf verzamelen. Meeste mensen hebben zo’n 4 tot 5
zakken per maand vol. Mag dus zeker vaker opgehaald worden.
Soms blijft een zak liggen. Avond voor ophalen staan zakken al buiten, trekt ook
ongedierte aan.
- Graag papieren afvalkalender weer terug. Digitale informatievoorziening werkt
gewoon niet voor iedereen.
- Gemeente zou toch meer moeten handhaven in de wijk bij illegale stort, ipv belonen
(zoals nu, want het wordt na melding toch wel opgehaald).
- Oud ijzer: naar de stort brengen kost geld, maar als je het naar Jan Blijham brengt, krijg
je geld. Gemeente: formuleer hier nou eens een goede oplossing voor!
- Het switchen van kleine naar een grotere container is makkelijk. Heel fijn!
- Groene container is weg, maar je hebt altijd wel wat snoeiafval, dus wordt erg gemist.
Daardoor is er na het snoeien veel illegale stort. Ook na een snoeironde van de
gemeente: dit blijft vaak een dag of wat liggen. Daardoor leggen mensen er zelf van alles
bij, helaas ook bankstellen. Zo werkt gemeente zelf vervuiling in de hand.
Dus graag weer terug en dan wel 1x per 14 dagen legen.

- Er is wel een takkenroute 2x per jaar, maar er zijn weinig takken in de wijk. Is dit wel
nodig?
- Vroeger zetten wij 1x per jaar een container (door stichting betaald) neer in de buurt
voor groenafval. Gemeente heeft dat gestopt omdat mensen het gratis weg kunnen
brengen naar composteerder. Maar vervoer is niet voor iedereen voor handen. Waarom
kan die container niet weer terug?
- Gemeente haalt wel illegale dump op na meldingen, maar daarmee belonen ze eigenlijk
alleen maar de dumper.
- Centrale plek voor groenverzameling: er is een vaste (illegale) dump plek, onderzoeken
of dat een geschikte locatie is? Maar wie voert toezicht uit?
- Grof vuil: wordt niet opgehaald. Bewoners moeten dit zelf wegbrengen. Dus er is veel
illegale stort en veel stapels in de wijk.
Overige zaken
- Onderhoud speeltuinen is overgedragen aan ons: maar het geld daarvoor is niet
dekkend, waar kan dan de rekening heen? Gemeente blijft wel
eindverantwoordelijk, hoe is controle georganiseerd op kwaliteit?
-

2x per jaar schouw van de wijk, met iemand van gemeente erbij. Wordt een
rapport van gemaakt. Maar wat gebeurt er met dat rapport?

-

Bang dat wijkbudgetten veranderen. Gaat dit straks alleen op aanvraag? Nu
krijgen we een vast bedrag. Geven voorkeur aan vast bedrag.

===============================================================
Tripscompagnie, 22-05-2018
Dorpsvereniging, geen vergoeding. Stichting dorpshuis vanaf 2017 geen vergoeding
meer. Vorig jaar aanvraag voor vergoeding gedaan bij Dhr. Blauw (Menterwolde). Niets
meer op gehoord.
Gebiedscoördinator Linda Veenstra
Afval nu
Wij hebben 2 containers, tevreden mee (grijs en groen).
Grijs mag elke 14 dagen, betalen per lediging. Hoe zit het met het maximale gewicht? Is
75 kilo, maar niet altijd vol.
Groen ook elke 14 dagen, is onduidelijk wat er wel/niet in mag: wel of geen zak?
Papier wordt verzameld bij het dorpshuis, de school en judovereniging halen het daar
weg. Rest door gemeente.
Zakken voor plastic, is 1x per maand, net als textiel.

Blik en glas 1x per 14 dagen. Er is ook een nieuwe auto gekocht door (voormalige)
gemeente, speciaal voor blik en glas, maar nu mag blik ook bij plastic.
Chemisch afval is laatste zaterdag in de maand.
Elektra wordt ook apart opgehaald 1x per maand. Mag ook met glas mee.
NB: Op 31 december mocht krimpfolie nog wel, in januari niet meer. Is nu opeens
bouwafval. Is verschillend per (oude) gemeente. Geen duidelijke communicatie over
geweest.
Wedeka haalt textiel op.,
Wensen
- Alle wijzigingen zijn niet dorp breed gedeeld door de nieuwe gemeente. Daardoor is er
wel een informatiegebrek ontstaan.
- Grofvuil: heel veel mensen hebben niet de middelen om te betalen of weg te brengen.
Het is onduidelijk wanneer het gehaald wordt, niet iedereen heeft de app.
- Groot verschil ook in kosten: was 10 euro, is per januari opeens 25 euro.
- Waar is de papieren afvalwijzer gebleven?
- Door alle onduidelijkheid is er veel illegale dump. Dit wordt na bellen wel snel
opgehaald, maar zijn toch allemaal extra kosten voor de gemeente. Zonde!
- Puin (bouwafval) wordt veelal naar Oldenburg gebracht of naar Nieboer (rest grofvuil).
Dit is goedkoper dan naar de stort van de gemeente brengen. Zij zoeken het daar zelf uit.
Tip: maak drempel stort niet te hoog!
- Fijn als er een bladbak komt, dit is 1 x gebeurd op aanvraag. Waarom niet automatisch
elk jaar? We hebben hier ontzettend veel blad. Vreemd om dit elk jaar opnieuw aan te
moeten vragen.
- Er was altijd wel een takkenroute, 2x in voorjaar, 2x in najaar. Bestaat dit nog? Staat
niet meer in de app!
- Groenafval mogen we ook gratis naar Sappemeer wegbrengen voor compost.
Maar hoe zit dat met mensen zonder goed vervoer (kar?)
- Bij dorpshuis staat geen groene container: waarom niet? Alles gaat nu in de blauwe
container, is dat de bedoeling?
Vraag: valt dorpshuis onder bedrijfslocatie?
- Er is nu een centrale glasbak waar ook mensen uit omliggende dorpen hun glas heen
brengen. Dus de kans bestaat dat bij plaatsen van een andere grote container,
bijvoorbeeld voor (grof) vuil, ook uit omliggende dorpen gedumpt wordt. Nu veel
illegaal in sloten ed. Wordt wel onderzocht waar het vandaan komt.

- Veel mensen hebben kleine groene container, bellen naar de gemeente voor grotere. Is
1 bedrag, krijg je grotere container. Klopt het dat hier geen extra jaarlijkse kosten
bijkomen?
NB: Betalen alleen voor de grijze container, is daarom ook motiverend om te scheiden.
Wellicht kan 1x per maand grijs bij de weg ook wel.
Tips
Zet in op bewustwording van jongs af aan, jongeren mee laten helpen met zwerfvuil
ruimacties.
Vraag: krijgen we ook nog steeds geld voor opruimen zwerfafval?
Overige zaken
- Afvalbakkenbeleid in het dorp en omgeving: hoe vaak worden deze geleegd? Wie leegt?
- Bezemwagen komt 1x in de maand: waarom nemen ze de parkeerplaats van het
dorpshuis niet mee? Is op aanvraag wel een keer gedaan, moeten we dit ook weer elke
keer opnieuw vragen?
- Gladde wegen door gemaaid gras en of blad (door gemeente na maaien/snoeien
veroorzaakt): wie komt opruimen/vegen?
-Tripsdiep: wie maakt het schoon en wanneer? Er is duidelijk verschil op diverse
plaatsen.
Irritatie: boeren zijn verplicht eigen sloot schoon te houden, gemeente doet niets aan
eigen waterwegen.
- Aanleg fietspad: Kan dit aansluiten op bestaande fietspaden, bij voorkeur met
verlichting? Nu moeten fietsers (veelal scholieren) in het donker over gewone weg.
- Verkeer:
- Er komt een nieuwe brug: mag deze breder?
- Onoverzichtelijk kruispunt: spiegels een oplossing?
- Glasvezel: is ook voor boeren essentieel!
- Kuilen in de weg, zitten verstopt in het gras/berm.
- Tripscompagniesterweg is te smal om auto’s elkaar te laten passeren.
- Te hard rijden, veel te druk.
- meer afstemming over wegen die gemeente-overstijgend zijn.
Overig:
- Stichting staat open voor onderhoud in eigen beheer, kleine bedrijfjes in dorp
kunnen helpen.
===============================================================
Kiel Windeweer, 22-05-2018
Vereniging zonder vergoeding, activiteitenvereniging is apart .

Gaan wel in ledenaantal achteruit, lid betaalt 5 euro, dus wordt financieel krapper.
Gingen eerder huis-aan-huis lidmaatschapsgeld ophalen. Maar niemand heeft meer
contact geld in huis. Overmaken blijkt soms lastig.
Contactpersoon gemeente: Liesbeth Zwart.
Afval nu
Algemeen: Verschil in vervoer: zowel brede wegen (Nieuwe Compagnie) als smalle
wegen (langs het diep).
Langs water wordt alles opgepakt: grijs en oud papier, zelfde voor plastic/blik en glas.
NB: lastbeperking van de weg is onduidelijk: voldoet deze wagen hier aan?
Wij scheiden veel, zijn er ook voorstander van. Grijs bieden we zelf maar 3,4 keer per
jaar aan, weten niet hoe de rest dit doet. Denken niet dat iedereen dit doet, sommigen
hebben elke week hun grijze container bij de weg. Die kijken niet naar plastic ed, alles in
grijs. Hiernaast bijvoorbeeld, woont iemand alleen, doet alles in grijs. Neemt de kosten
voor lief. Betalen per leging (rest is gratis).
In laatste dorpsvisie is er geen aandacht geweest voor afval. Geen klachten, behalve over
plastic. Dat waait weg, in het Kieldiep. Nu zijn er brugwachters omdat het bevaarbaar is,
die letten er ook wel op. Onduidelijkheid over verpakkingsmateriaal. Eerst plastic, en
glas en blik bij elkaar. Nu is blik ook verpakkingsmateriaal en mag dat bij plastic. Door
onduidelijkheid (wat is verpakkingsmateriaal) werd er verkeerd bij de weg gezet. Maar
dus niet meegenomen, zorgt voor troep.
Dus gemeente: geef a.u.b. duidelijk aan wat verpakkingsmateriaal is. Heel veel is nu
digitaal, veel mensen in deze gemeenschap zijn niet zo digitaal ingesteld. Printen zelf
ook overzichtje uit. Maar zou fijn zijn als gemeente dat faciliteert, niet alleen maar
verwijzen naar de app.
Afval wat niet opgehaald wordt: mensen gaan aan het werk, plastic zakken waaien weg
het diep in. Misschien mogelijkheid om vast te leggen/ophangen. Nadeel: mensen die het
halen kijken verder nergens naar, dus nemen ook bevestigingsmateriaal mee (bv: haak).
Voordeel: blik bij plastic maakt de zak weer wat zwaarder.
NB: mensen kijken naar de overkant van het diep: maar dat is niet altijd meer gelijk. Dus
daar papier betekent niet automatisch hier ook papier.
Wat is goed
- Vroeger was er ook groen: maar hier is per huis genoeg ruimte, composteren of doen
het in grijs. Grote dingen gaan op het paasvuur.
- Geen oud papier ophalen door de school. Die is ooit afgekocht. Verenigingen ook niet.
Lijkt geen behoefte te bestaan om dat weer op te pakken. Gewoon bij gemeente laten.
Wensen
- Zwerfvuil: maatschappelijk probleem, is echt een ergernis, hoe ga je dat tegen? Voor
landbouw/veehouders groot probleem. Misschien als er statiegeld op blik zit? Zijn hier
vaste locaties: landbouwwegen (langs Kielsterachterweg), Veendammerweg. Na bellen
of melden wordt het wel snel opgehaald door de gemeente.

- Maaibeleid: als je het gras laag houdt is het direct zichtbaar dus wordt er minder snel
afval neergegooid. Bovendien jammer dat de wal niet meer goed gemaaid wordt. Sinds
overgang (van Stadsbezittingen) naar gemeente. Geen zicht meer op de bootjes, de berm
verwilderd. Zelf doen: risico van schade, hebben machines er wel voor, maar niet
daarvoor verzekerd. De ene wil het wel gemaaid hebben, de ander niet, dus zo ontstaat
trammelant in het dorp.
- Krimpfolie: was eerder lastig, maar mag nu bij plastic in (?).
- Mest: big bags en andere verpakkingen: hoe zou dit afgevoerd kunnen worden?
Vraag: Is hier een gemeentelijke voorziening?
- Paar plekken in het dorp waar grote verzamelcontainers staan, is in principe
voldoende, de papiercontainer aan de Zuidlaarderweg is wel vaak (te) vol.
- Onderhoud speelplekken: komt daar ook vergoeding voor? Wie gaat het oppakken?
Zitten echt op nul niveau.
Tips:
- bochten zijn onoverzichtelijk, in de wegen zitten hier en daar gaten.
- Beter communiceren (meldingen worden redelijks snel opgevolgd, maar grote
zaken blijven relatief lang liggen).
- overzicht opschonen van alle digitale meldingen om goed te kunnen zien wat nog
open staat. Bovendien kun je dan zien wat er aan gedaan is, dus niet alleen maar
‘afgehandeld’.
Algemene wens
Vertrouwen in de gemeente is heel laag, komt bijvoorbeeld ook door verdwijnen van de
school. Waren heldere argumenten, waaronder leefbaarheid, om school te laten bestaan.
Dus in buitengebied andere regels/maatstaven dan in binnen gebied. Nu ligt er wel een
aanvraag vanuit de gemeente: opheffingsnorm binnen gebied, buitengebied. Zo jammer.
Vertrouwen moet dus echt weer opgebouwd worden. Staan bekend als zelfredzaam,
maar willen ook wel eens iets terug. Meer oog voor specifieke problematiek van een
dorp!
===============================================================
Hoogezand, Rembrandlaan 23 mei
Bewonersorganisatie krijgt budget van de gemeente. De Stichting (wijkgebouw) niet,
maar betalen symbolische huur van 1 euro. Moeten zichzelf bedruipen (ook onderhoud
zelf doen).
Gebiedsregisseur is Jordi Hoving. Is nieuw, ervaring met de wijkregisseur was goed.
Afval nu
Algemeen:
- Aan de ene kant zijn mensen geïnteresseerd in afvalscheiding, aan de andere kant niet.

- Flatbewoners kunnen storten in ondergrondse containers, moeten betalen per keer
(klep omhoog). Zouden liever per kilo betalen.
- Er wordt wel gescheiden, alleen al omdat mensen merken dat dit geld bespaart. Maar
blijft wel lastig, niet iedereen weet hoe te scheiden of aan te bieden. Doos met papier
blijft daardoor wel staan. Plastic in plastic zakken is nu niet een goede oplossing:
onduidelijk over wat er wel/niet in mag, en ze waaien weg. Als er verkeerd spul in zit,
laten ze hem staan, sticker erop. Bewoners weten niet meer wat van wie is, dus zakken
worden zwerfvuil. Afhankelijk van in welke omgeving je woont: zijn mensen betrokken,
dan lost het vanzelf op, maar er zijn ook buurten waar dat niet zo is. Als je de zak
wegbrengt naar inbrengstation, ben je hem gewoon kwijt zonder gedoe.
- Bij de ondergrondse containers ook veel restafval: container zit vol, mensen zetten
zakken er gewoon naast, worden toch wel meegenomen.
- Opmerkelijk: Als we in Zeeheldenbuurt gratis containeractie zouden doen voor grof
vuil, hebben ze aan het einde van de dag zo 12 containers vol. Wordt nu niet
weggebracht omdat het geld kost.
- Papier zelf ophalen is wellicht oplossing voor scholen/verenigingen, denken ze over na.
Vraag:
Veel mensen in uitkeringssituatie, hoe zit het met de ontheffing voor deze groep
mensen? Waarom geldt dit niet voor afvalstation? Nu 15/20 euro betalen bij de AAP
(ook groen), maar mag je wel zelf gratis wegbrengen naar composteerder. Wordt niets
over gezegd bij de AAP. Er is geen vaste groen/snoeiroute ook, takkenroute alleen op
aanvraag.
Bij deze groep is een grote informatieachterstand, is meer inspanning nodig. Weten
soms ook niet dat witgoed sowieso opgehaald kan worden, omdat daar al voor betaald
is. Resultaat daarvan: veel illegale stort in struiken.
Wensen
- Communicatie: is er een klacht in behandeling, dan wordt er nooit weer iets gehoord.
Dat is niet fijn.
- Onduidelijk ook wie je waarvoor moet hebben, telefoniste weet dat ook niet altijd.
- Gebiedsregisseur zou meer bevoegdheden moeten hebben, zoals nu bij BOAZ.
- IBOR/Groenbeleid: slechte reactie op aanvragen. Ook is de onderhoudsstatus van het
groen in de wijk slecht. We noemen ons de groenste gemeente van Nederland, is nu wel
heel letterlijk, maar niet positief.
Overige zaken
- Afvalbakken, graag kleinere ingang, nu veel illegale dump van huisvuil in zakken.
- Pasjes van de afvalcontainer: is er zicht op wie die wel/niet gebruiken? Is daar ook
opvolging op? Want wat doen deze mensen met hun afval?

- Hondenpoep: wordt niet opgeruimd, hebben zelf al bakken met afvalzakjes in de wijk
geplaatst, maar dit werkt ook niet. Meer controle? BOAZ inschakelen? Misschien is ook
een hondenpoepveldje een goed idee?
- Willen heel graag als bewonersorganisatie qua budget, vooraf een begroting indienen,
achteraf verantwoording afleggen.
- NB: er is geen opbouwwerker in de wijk, deze rol wordt eigenlijk zelf opgepakt. Mag
wel weer iemand terugkomen, maar dan wel graag voor een langere periode (5 jaar)
omdat er anders geen band opgebouwd kan worden met de bewoners. Belangrijk is ook
de klik: dus misschien bij selectie betrokken?
- Hoge bomen in de straat (Rembrandlaan) weghalen en nieuwe aanplanten. Deze zijn
ziek of beschadigd door storm. Veel dood hout.
- Snelheid verkeer: bijvoorbeeld bij de Brandweer wordt soms wel 120 km/uur gereden.
- Wijkagent is nu niet zichtbaar, wordt echt gemist! Veel drugsoverlast, steeds meer ook
door verplaatsing vanuit de stad (Groningen) naar buitengemeenten.
- Jaarwisseling: in de maand december graag grof vuil ophalen.
===============================================================
Slochteren, 28 mei 2018
Dorpsvereniging van 400 leden. Krijgen budget. Op dit moment is bestuur demissionair,
maar budget was altijd voldoende. Activiteiten nu minimaal: dat wat moet gebeuren. Dit
is een bekende situatie bij de gemeente.
Afval nu
Grijs 1x per 14 dagen, betalen per leging.
Groen 1x per 14 dagen (gft en snoei), is gratis.
Groen mag ook naar de werf, maar dat is niet gratis, in Sappemeer bij composteerder
wel gratis.
Kerstbomenroute bestaat, op afroep kan groot snoeiafval ook opgehaald worden.
Papier 2x per maand, 1x school, 1x koor. Belangrijk om dit zo laten te bestaan!
Glas: glasbakken
Wensen
- Plastic wordt nog niet gescheiden opgehaald, willen dit wel heel graag.
Nog meer scheiden zou dus mooi zijn.
- Grof vuil een paar keer per jaar gratis wegbrengen is heel goed idee.
Veel inwoners leven tegen minima grens, kunnen geld echt beter gebruiken, dus waar
het grof vuil dan heen moet is de vraag.

- Onduidelijkheid over e-waste: moet dit nog steeds naar de stort?
Overige zaken
- Het Olde Laug: was ooit zorgcentrum, maar kwam door bezuinigingen leeg te staan.
Had toch echt een spilfunctie in het dorp: o.a. restaurant voor omwonenden. Nu door
Carex aan jongeren verhuurd. Er ligt echter geen duidelijke visie over invulling ervan.
Komt er weer een zorgfunctie? De gemiddelde leeftijd in het dorp wordt steeds hoger!
- Openbaar vervoer en bereikbaarheid is groot probleem. Zowel door hoge leeftijd
inwoners, als door lage inkomens en daardoor gebrek aan eigen vervoer. Bijvoorbeeld:
als je naar Hoogezand wil, moet je eerst naar Groningen.
Vraag: Is hier een belbus of vrijwilligers bus een mogelijke oplossing?
===============================================================
Hoogezand, Esdoornweg, 28 mei 2018
Stichting, drie man bestuur, geen budget, wel goede samenwerking met gemeente (o.a.
ook over bos). Wijkregisseur is Rob Hermans, nog geen intensief contact.
Wijk bestaat uit: appartementen, 2-onder-1-kap woningen en vrijstaande woningen.
Afval nu
Grijs elke week, groen op composthoop in eigen tuin of naar composteerder in
Sappemeer. Soms illegaal in het bos.
Takkenroute is 2x per jaar, functioneert uitstekend, soms rest naar composteerder
Grof vuil zelf wegbrengen
Oud papier wordt 1x per maand opgehaald.
Plastic: in zak, 1x per maand.
NB: door te scheiden krijg je ook inzicht in de hoeveelheid afval die je produceert:
bewustwordingsproces is belangrijk. Door plastic te scheiden kun je makkelijk 3x
minder vaak de grijze container bij de weg zetten.
Wensen
-GFT bak weer terug, niet iedereen heeft composthoop, gaat dus in grijs. Als je daarop
wilt bezuinigen dan is groene bak echt nodig.
- Afval is toch weer een verdienmodel: dus wanneer komt omslagmoment voor de
burger dat ze niet meer hoeven te betalen omdat de gemeente eraan kan verdienen.
Daar graag heel erg helder in zijn (gemeente). Goed uitleggen hoe de financiele stromen
lopen.
- Papier mag ook door verenigingen opgehaald worden: opbrengst wel gelijkelijk
verdelen over verenigingen.
- App werkt mooi, maar willen graag meer actief informeren door gemeente over welk
afval waarin moet.
- Grofvuil: hoe het sinds 1 januari geregeld is, is heel onhandig. Het kost teveel tijd:
mensen moeten in je kar kijken, een inschatting maken, soms moet je voor deel van je
lading nog een keer langs controle rijden, kost teveel tijd en is gebaseerd op willekeur.

Eerder ging dit met een weegbrug, is eerlijker systeem en heeft hogere
doorloopsnelheid. Nu ontstaat ook veel illegale dump op Kielsterachterweg, ook
wietafval. Dan kunnen we gemeente bellen en die haalt het op.
Vraag: Misschien is het mogelijk gewoon weer grofvuilroutes in te stellen ipv op afroep?
- Communicatie: om meer bewustworden te creeren moet gemeente echt een actievere
rol pakken: vaker en beter informeren, vooral bij wijzigingen, maar ook tussendoor.
Overige zaken
- Openbaar groen in de hele gemeente: teveel onkruid, slecht maaibeleid, goten groeien
vol, geeft slecht beeld.
Vraag: zijn hier andere keuzes te maken? Is adoptie van rotondes (door bedrijven) een
oplossing?
Vraag: meer helderheid over wie verantwoordelijk is: zijn huiseigenaren deels ook zelf
verantwoordelijk? Willen wel eigen verantwoording als vereniging, maar dan ook graag
budget. Met vooraf begroting en verantwoording achteraf.
- Speeltuinen: wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en van welk budget? Hoeveel
is nodig is ook onduidelijk. Kennis van zaken vereist.
===============================================================
Foxhol, 28 mei 2018
Hebben eigen wijkbudget, gebiedsregisseur: Jordi Hoving.
Afval nu
Groenafval dumpplaats (als enige) moet blijven! Er is geen officieel toezicht, maar
omwonenden letten op. Gemeente stort daar ook. Elke donderdag komt daar een
kraan/vrachtwagen die het ophaalt.
NB: wel gebruiken aantal bewoners de voormalige groene container (nu papier) nog
steeds wel als vervoermiddel voor groen afval naar de dumpplaats.
Verder is er een grijze container en een papiercontainer (voormalig groen), plastic en
blik in zakken.
Plastic zakken: soms onduidelijk wat erin mag, als het te lang ligt gaat het stinken en
komen dieren op af (doordat het vaak avond ervoor al bij de weg gezet wordt). Mag wel
vaker gehaald worden! Is nu 1x per maand. Blijven soms wel zakken liggen, blijft lastig
wat daarmee te doen, niemand voelt zich verantwoordelijk.
Afvalapp werkt goed, meldingen worden positief ontvangen.
Oud papier: verenigingen waren uitgekocht, maar beginnen wel weer en verdienen er
aan (tussen 4000 en 6000 euro). Dat ophalen bij voorkeur wel in containers, dozen
geven rotzooi in de wijk. Er is nu ook een centrale container voor oud papier.
Grof vuil: er blijft veel staan omdat er betaald moet worden, veel rotzooi, vooral ook in
brandgangen ed. Na het foto maken (en op Facebook zetten) is het soms weg, soms
wordt het buiten het dorp gedumpt dan. Als we met de gemeente bellen wordt het wel

direct opgehaald. Kijken ook graag naar het voorbeeld van Groningen, maar ook:
vervuiler moet betalen is heel mooi systeem, maar hier wordt liever gedumpt door
bepaalde mensen. Gorecht West stelt vanuit wijkbudget een aantal keren een container
beschikbaar. Willen ze hier liever niet.
Grofvuil route zou een paar keer per jaar bijvoorbeeld wel georganiseerd moeten
worden. Vooral voor mensen zonder vervoer, bij ziekte, etc zou dit fijn zijn. Ook om te
voorkomen dat er (nog meer) illegale dump komt.
Over het algemeen: willen niet betalen voor ophalen van grof vuil, wel verwerkt in
jaarlijkse afvalstoffenheffing, maar dan paar keer per jaar gratis ophalen.
Afvalscheiding
Wel als het voordeel oplevert en als de gemeente goed faciliteert. Hoe gaat gemeente de
dienstverlening aanpakken?
Wensen
Grootste irritatie is straat/zwerfafval: zou mooi zijn als de gemeente daar met een
oplossing voor komt.
Overige zaken
Algemene opmerkingen:
Bufferzone is hot item. Is iets wat loopt en een grote rol speelt. Belangrijk om de
leefbaarheid hoog te houden, met alles wat erbij komt kijken. Goed contact met de
gemeente is daarvoor onmisbaar. Is nu goed, graag zo houden.
Hondenpoep ook hier een groot probleem. Gemeente had eerder een eigen apparaat om
poep op te ruimen, nu niet meer (bij brand verloren gegaan). Blijft vaak liggen en geeft
overlast waar stoepen smal zijn. Oplossing kan dan zijn de stoepen breder te maken,
zodat eigenaar en hond naast elkaar kunnen lopen en honden dus bij het gras kunnen
(eigenaar loopt nu op de weg, hond op smalle stoep maar kan net niet bij het gras). Ook
graag betere handhaving: een paar keer een boete, spreekt zich wel rond, kan helpen
voorkomen. Vooral bij plaatsen waar kinderen spelen.
Bermen zijn te hoog, wordt 1x per jaar gemaaid en sloten net zo. Fijn als de
overwoekerde paden wel beter toegankelijk worden gemaakt.
Onkruid: is echt een irritatie. Willen eventueel best zelf deel oppakken, maar hebben dan
wel behoefte aan meer budget.
===============================================================
Noordbroek, 28 mei 2018
Dorpsadviesraad
Afval nu
Op zich goed geregeld:
Grijs betalen we per leging, kan 2x per maand geleegd worden.
Groen wordt gratis opgehaald, 2x per maand, graag zo houden!

Oud papier: wordt door toneelvereniging opgehaald, geld gebruikt voor aanschaf
apparatuur, huur accommodatie etc. Inkomsten echt nodig. Inzameling nu door Van der
Hende, toneelvereniging levert zelf chauffeur dus bespaart kosten.
NB:
Vraag: deze chauffeur moet wel zelf kosten voor opleiding betalen, ca. 1200 euro. Kan
dit ook door gemeente betaald worden?
Vraag: er staat ook een papiercontainer bij de Spar: de opbrengst zou naar verenigingen
gaan: echter nooit iets gezien.
Plastic: nu 1x per maand, heel graag vaker! Liefst 2x per maand. Ook graag meer
duidelijkheid over wat er wel en niet in mag! Niet eenmalig een bericht maar regelmatig
herhalen via verschillende media.
Brengstations voor grof vuil: wordt nu als te duur ervaren, daardoor veel zwerfvuil. Is
echt probleem: het helpt misschien al als de heffing in alle dorpen binnen de gemeente
gelijk getrokken wordt. Nu ook illegale zakkendump bij vast prullenbakken.
Vraag: bijvoorbeeld 4x per jaar gratis brengen? Verder betalen?
Vraag: Kan er een beloning komen voor mensen die minimaal laten legen?
Opmerking: minima kunnen gratis laten legen, dus zetten elke keer de grijze container
bij de weg, kosten daarvan worden door rest van de gemeente gedragen. Geeft geen
motivatie om te scheiden. Misschien moet er een sanctie komen voor vaak laten legen?
Of dus beloning voor minder vaak laten legen.
Wensen
- Zoals het nu geregeld is, kijken naar de heersende cultuur en gebruiken, dus meer op
dorps/streekniveau. Dit is ook voor de saamhorigheid van belang.
- Kan ‘groen’ in de zomer ook vaker gehaald worden?
- Takkenroute is nu 2x per jaar. Is in principe genoeg, wordt niet door iedereen gebruik
van gemaakt. Bladcontainers zitten echter snel vol en wordt vanuit de gemeente niet
naar omgekeken. Kan gemeente hier een actievere rol in spelen?
- Er is onduidelijkheid over welke regels nu gelden. De ophalen uit Sappemeer hanteert
andere regels dan de inwoners van Noordbroek gewend zijn. Hierdoor heb je sneller een
waarschuwing of zelfs boete. Voorbeeld: biologisch afbreekbare zakken voor gft: zijn
hygienischer, maar mogen van inzamelaar nu niet meer.
- Soepeler beleid ten aanzien van ophalen. Gewoon alles meenemen, ook graag uit de
sloot.
- Duidelijke regels over alle soorten afval en de stort.
- Zijn geinteresseerd in beloningssysteem voor het zelf regelen van afval.
- Zwerfvuilactie vanuit gemeente bestaat niet meer (eerder wel). Hierover geen bericht
ontvangen. Erg jammer, omdat dit altijd een groot succes was. Waar kan zwerfvuil nu in?

Kunnen het alleen in eigenlijk eigen containers doen. Geen centrale plek. Is wel behoefte
aan!
- Flexibeler omgaan met ophalen, meer seizoensgebonden.
Overige zaken
De gewone afvalbakken in en om het dorp worden niet geleegd. Vereniging wil best zelf
legen, tegen een vergoeding.
Hondenpoep: sinds hondenbelasting is afgeschaft hangen er zakjes in het dorp. Maar er
is echt handhaving nodig om mensen daar ook gebruik van te laten maken.
===============================================================
Westerbroek, 29 mei 2018
Dorpsvereniging, krijgen budget.
Gebiedsregisseur is Ely de Haas.
Afval nu
Grijs wordt 1x per week opgehaald (bevalt goed, graag zo houden), betaling per leging.
In de zomermaden sowieso, anders lopen de maden eruit.
Geen aparte groene container: dus deels op eigen composthoop, deels in grijs. Maar
helaas ook illegale groenstort langs wegen. Dorpsvereniging regelt zelf grote
groencontainer (2x per jaar).
Plastic wordt 1x per week opgehaald (mag wel vaker). Ophangen langs de weg zou ook
fijn zijn bij ophalen.
Papier wordt nu in de oude groene container verzameld (door gemeente opgehaald) en
in losse container bij de school (opbrengst voor de school) (van Virol).
Kleine elektronica wordt opgehaald door DSW.
Wensen
We hebben een zelfstandig functionerende school, er staat een papiercontainer: kan
deze ondergronds?
Bij dorpshuis staan ook nog 2 glascontainers, 1 papiercontainer. Dit is niet nodig, want
dit wordt allemaal ook huis-aan-huis opgehaald.
Ringen om lantaarnpaal of boom waar zakken voor plastic aan kunnen hangen?
Zijn zeker vanuit school geïnteresseerd om via Virol een wagen te krijgen voor
papierinzameling en met behulp van eigen vrijwilligers op te halen, ook uit het
buitengebied. Dan kan verzamelcontainer op school misschien weg? (als iedereen dan
een papiercontainer bij huis heeft/krijgt).

Groen afval: kan gemeente ook stortplek faciliteren? Zodat er geen aparte groene
container hoeft te komen? Advies IBOR is hierover overigens negatief, omdat ze
restafval verwachten. Maar zo’n plek wordt wel gemist.
Takkenroute is best jammer, want liever bewaren voor de Paas bult. Geldt niet voor
iedereen: sommigen geven voorkeur aan takkenroute om ook niet teveel op te moeten
sparen.
Grof vuil moet zelf weggebracht worden. Wordt in hun beleving niet gehaald.
Tip: maak wel zoveel mogelijk gratis! Helpt ook tegen zwerfafval.
Nadeel: zo merk je minder dat je veel afval produceert. Mag meer aandacht komen voor
bewustwordingsproces. Wat produceer ik aan afval? Schrikeffect is ook belangrijk om
meer afval te voorkomen.
===========================================================================
Muntendam, 29 mei 2018
Dorpsraad
Budget: (?)
Gebiedsregisseur is Linda Veenstra
Afval nu
Grijze container elke 14 dagen, betalen per leging.
Groene container ook elke 14 dagen (om en om met de grijze), is gratis.
Zijn positief over het huidige beleid, behalve over plastic: graag vaker ophalen dan 1x
per maand zoals nu. Verdubbeling is fijn. Soms nog wat onduidelijkheid over wat er wel
en niet in mag.
Glas wordt elke 14 dagen opgehaald.
Takkenroute is 2x per jaar, is voldoende.
Oud papier wordt nu opgehaald door school en judovereniging (om en om). Via Van der
Hende. Papier wordt aangeboden in dozen, vrijwilligers komen vanuit ouders, chauffeur
hier wel via Van der Hende. Dit graag zo houden, ze ‘leven’ ervan, ca 3.000 tot 3.500 euro
per jaar.
Wensen
- Er wordt nog te vaak materiaal in de groene container gedaan, wat er niet in mag. Waar
komt dit probleem vandaan? Het is natuurlijk gratis, dus mensen verstoppen er andere
zaken tussen.
- Ook zijn de groene containers erg smerig. Is een biologisch afbreekbare zak een
oplossing? Onduidelijkheid over of dit mag of niet.
- Misschien gewoon wat vaker ophalen in de zomer? Voorkomt ook stank. Dus meer
seizoensgebonden.

- Liever niet nog een container erbij (bijvoorbeeld voor papier). Papier liever in dozen
laten.
- Grof vuil: kan er af een toe een container geplaatst worden waar mensen zelf grofvuil in
kwijt kunnen, om zwerfafval te voorkomen? Of gratis wegbrengen een aantal keren per
jaar? Of gratis ophalen?
- App: hierin wordt ophalen oud papier gemist, Natuurlijk doet de gemeente dit niet zelf,
maar school/vereniging hecht er wel veel waarde aan dat hun data wel opgenomen
worden in de app! Nu zetten ze het maandelijks in de lokale huis-aan-huis krant. Maar
hoe krijgen ze meer bereik?
- Hoe zit het met de grote papiercontainers? 1 bij transportbedrijf Remmers voor de
tennisvereniging en op de Middenweg voor de kerk?
- Ondergrondse containers zijn snel vol. Daarna wordt er van alles omheen gezet. Kan
frequentie van legen hoger?
- Grofvuil route is nu tegen betaling en op afroep. Is dit wel het meest effectief? Als je
bijvoorbeeld ook kijkt naar de takkenroute: de gemeente doet er een week over om alles
op te halen. Bij grof vuil lijkt dat hetzelfde, dus staat de ‘troep’ langdurig bij de weg. Dit
roept op tot illegaal bijplaatsen.
Is een oplossing het wegbrengen 3x per jaar gratis maken, daarna betalen?
Afvalbrengstation Slochteren is een fijne locatie om te brengen, maar ook hier is het
gevoel: veel op basis van willekeur.
- Is het mogelijk om bij appartementen meerdere soorten (aanbod) containers te
plaatsen? Er is nu altijd gebrek aan ruimte, daardoor veel zakken eromheen. Makkelijker
maken van scheiden op alle woonlocaties.
- Chemiekar. kwam eerder altijd tegelijk met het oud papier halen. Dit wordt niet meer
opgehaald, maar moet ingeleverd worden. Veel mensen weten dit niet. Dus of beter
communiceren of weer ophalen op bijvoorbeeld 2 verschillende momenten:
bijvoorbeeld met glas, of wellicht de rode bak terug?
- Kan 1x per jaar gratis grote apparatuur worden opgehaald? Juist ook voor mensen die
geen vervoer hebben?
- De informatie over afval moet echt op diverse manier verstrekt worden: niet alleen de
app en de gemeentepagina, maar ook op papier en met pictogrammen! Begrijpbare
informatie voor iedereen. Tip: even laten testlezen door mensen uit de doelgroep.
Overige zaken
Ketels van de Judovereniging moet nodig iets mee gebeuren.
===============================================================

Westerpark, 30 mei 2018
Overleg met bewonersvereniging, krijgen geen budget van de gemeente.
Gebiedsregisseur is Jordi Hoving, waar goed contact mee is.
Afval nu
Grijs
De grijze container wordt nu wekelijks geleegd. Hierin gaat ook het groenafval.
Papier
Oud papier wordt verzameld in de voormalige groene container, 1x per maand.
Glas, blik, kleine apparaten
Dit wordt nog gescheiden ingezameld en huis-aan-huis opgehaald, 1x per maand.
Plastic
Plastic is apart, 1x per maand. Inmiddels mag daar ook blik bij in. Wel onduidelijkheid
over wat nu wel/niet in de plastic zak mag.
Groenafval: geen container (meer). Wordt op de eigen composthoop gegooid of
weggebracht. Een eigen composthoop is geweldig, maar niet iedereen heeft dat.
Wensen
- Groen is een lastig punt: wat kan een andere oplossing zijn? Nu gaat gft nog in de grijze
container. Wellicht een legale stortplaats? Nadeel: veel mensen gooien planten met pot
erom weg. Vereniging kan eventueel toezicht bieden. Of gewoon de groene container
terug en dan in de zomer vaker legen. NB: in ‘Park’wijken is een container wellicht niet
genoeg: veel groen, veel snoeiafval. Aan de voorkant van de huizen staan veelal hagen.
Daar komt heel veel snoeiafval vanaf.
- Als groen weer voor groen gebruikt wordt, waar moet het papier dan in? Kan deze
container zowel voor papier als groen gebruikt kunnen worden? Om en om.
Verenigingen laten ophalen? Het is lastig om genoeg vrijwilligers te vinden. Daarmee
moeilijk om garantie te bieden dat het elke keer opgehaald wordt.
- Plastic: waarom niet ook apart hard plastic scheiden? In aparte zak? Kan dit dan ook
opgehaald worden? Er staat bij de stort ook een aparte bak voor.
- Sowieso onduidelijkheid over wat er in de ‘plastic-zak’ mag. Op de ene zak staat wel
blik, op de andere niet. Verpakkingen van eten gaan bovendien heel erg stinken.
Vraag: mogen bruine potten (zoals je die bij tuincentra krijgt om je plant) wel?
Vraag: de meeste mensen hebben wel opslagruimte voor meerdere zakken, maar op zich
is 1x per twee weken ophalen misschien best een goed idee.
Vraag: risico van wegwaaien van de zakken: misschien ringen rond een lantaarnpaal of
boom om zakken aan te hangen?
- App: de huisvuilapp wordt goed gebruikt, is erg handig en moet blijven!
- Grof vuil gaat naar het AAP. Het systeem daar is nu minder klantvriendelijker dan het
was. Lastig om op waarheid te bevinden wat er in de karren zit: veel gesjoemel mee

geweest. Daarom is er iemand bij gezet die naar je toekomt en vraagt wat je hebt:
kofferbak vol? Dan is het 5 euro. Bovendien is er een onhandig betaalsysteem, waardoor
het heel lang duurt.
Wel prettig dat het er is, maar het idee bestaat dat het te duur is. In deze wijk kan in
principe iedereen wel hun vuil naar het AAP brengen, desnoods met kruiwagen of fiets.
- Grote dingen (zoals banken) is lastiger als je geen kar/auto hebt. Als het opgehaald
moet worden is het duurder.
Aantal keren per jaar gratis ophalen is voor veel mensen beter.
- Tip: gemeente moet niet onnodig dingen optuigen. Goed kijken naar wat er nu is, wat
goed werkt – zoals nu de (illegale) stortplek voor groen. Maatwerk lijkt te ingewikkeld
te worden. Wel voor grote groepen: niet alles is mogelijk maar wat kan en werkt wel.
- Tip: bij glas/ kleine apparaten tegelijkertijd ook batterijen en lampjes, klein chemisch
afval, verfblikken ed meenemen. Bijvoorbeeld: bij de supermarkt kunnen we nu alleen
batterijen inleveren, geen lampjes. Kan makkelijker gemaakt worden.
- Zijn wel bereid iets meer (bijvoorbeeld 16 euro) op jaarbasis te betalen om
bovenstaande te kunnen realiseren. Dan kan de grijze container minder vaak bij de weg
en dat scheelt dan weer in betaling voor het legen.
Overige zaken
- Afval wat door iedereen maar even gewoon weggegooid wordt. Zwerfafval, ga dat
beboeten, handhaven, dan wordt dat misschien beter. Elkaar aanspreken ook. Maar
vooral belangrijk dat het opgeruimd wordt, omdat afval zien liggen ervoor zorgt dat er
nog meer bij gegooid wordt.
Het idee van een prullenbak werkt misschien niet meer? Afval ligt er vaak vooral naast.
- Schoonste buurt-prijs? De prijs dan investeren in de buurt. Creëer daarmee een
voorbeeldfunctie voor andere wijken. Bijvoorbeeld ook geld voor de wijkkas. Kan ook
een moment zijn om met eigen leden in gesprek te gaan.
===============================================================
Zuidbroek, oud papier (OPA)
Afval nu
Oud papier:
Inzameling is gestart in 1970, met als doel: het ondersteunen ouderenactiviteiten
Zuidbroek.
Huidige situatie: de container voor inzameling staat op de ‘P’ bij het dorpshuis. Deze
wordt nu beheerd door vrijwilligers. Dagelijks open: maandag tm vrijdag, zaterdag ook.
Zondag dicht.
Huis-aan-huis maandelijkse inzameling door vier verschillende verenigingen en scholen
bij toerbeurt. Maximaal drie keer per jaar per club, alleen delen wel maandelijks mee in
opbrengst. Opbrengst is voor o.a. de aanschaf van materiaal, het laag houden van de
bijdrage voor deelname ouderenactiviteiten. Willen dat dit absoluut zo blijft! Loopt heel
goed, lukt altijd, helpen elkaar.

Opmerking: 20% meer opbrengst door te werken met een blauwe container: dat klopt
hier niet.
Overig afval:
Blik en glas en textiel worden ook opgehaald (1x per 2 weken)
Grijze container om de week, tegen een fors tarief (in de beleving) 8 euro.
Groene container ook om de week, is voldoende hier in het dorp, geen behoefte aan
centrale stortplek.
Takkenroute 2x per jaar.
Plastic: wordt 1x per maand gehaald. Onduidelijk wat er nu wel en niet in mag!
Zorg: het lijkt lastig om één beleid te maken, dat het buitengebied mee moet in de
oplossing van bijvoorbeeld Hoogezand.
Grof vuil:
Gaat naar afvalbrengstation. Nu in Hoogezand is het echter veel duurder geworden.
Voorbeeld Groningen: sfeer en behandeling door medewerkers is echt beter.
Afvalapp
Bekend, wordt deels gebruikt. Ervaring is heel positief. Maar melding mag misschien
wel iets vroeger of extra.
Wensen
Plastic graag vaker halen, vooral in de zomer. Ook fijn als er een ophangsysteem o.i.d.
komt. Want nu waaien de zakken weg, het Winschoterdiep in. Daar lost het echt niet
vanzelf op. Zou best handig zijn als we alle losse stromen tegelijkertijd bij de weg
kunnen zetten? Een kar/wagen met compartimenten bijvoorbeeld (voorbeeld Leek).
Dan hoeven ze maar 1x te rijden. Scheelt tijd en dus ook geld.
Liever geen centrale containers, mensen zijn eraan gewend dat het bij huis wordt
opgehaald, als je dat verandert ontstaat er ongetwijfeld meer zwerfafval.
Wel op plaatsen waar veel recreatie is. Als je ziet wat daar achter blijft, zelfs flesjes met
statiegeld liggen in of om de prullenbakken. Als je daar een container neer zet, waar
verschillende soorten afval in kunnen, gaat dat echt wel helpen.
Graag aandacht voor zwerfafval! Komt er weer een zwerfvuilactie? Vanuit de gemeente?
Grof vuil: betere regels, minder duur of liever gratis, snellere doorvoer. Misschien ook
handig om alles wat gemeente tegen komt op straat ook direct mee te nemen. Scheelt
tijd qua extra ritjes en ook geld.
In Raalte zijn prullenbakken genummerd: zie je overlast, dan geef je het baknummer
door. Kan snel opgelost worden op deze manier.
Contact met gemeente: als ik bel of via website iets moet melden, dat duurt te lang, ze
weten niet bij wie je moet zijn. Dus graag gewoon een apart telefoonnummer voor

meldingen t.a.v. afval. Goede toegankelijkheid is heel belangrijk, daarmee stimuleer je
dat mensen wel meldingen maken. Kan ook om gevaarlijke situatie gaan.
Afvalkalender: komt deze nog weer terug? Wordt hier en daar wel gemist.
Afvalapp: heel graag papierroutes ook opnemen! Stond eerder in de lokale kranten,
maar nu niet meer.
Opmerking: Eind vorig jaar een brief ontvangen dat de gemeente niets meer regelde voor
OPA. Hoefde ook niet omdat zij dat zelf altijd deden. Vroeger ging eerst het geld naar de
gemeente en die maakte het naar ons over. Daar stopten ze mee. Ook geld voor
activiteiten. Kwam tussen kerst en oud en nieuw, zou ingaan per 1 januari. Dus ook geen
ruimte meer om naar te vragen. Heel onwenselijk hoe dit gegaan is.
Als het oud papier wegvalt, moet de schoolbijdrage verhoogt worden met 7 euro (naar
27 euro) en komt lastendruk weer bij de ouders. In totaal tussen de 900 en 1200 euro
opgehaald. Gemiddeld 1000 euro x 5 groepen. Opbrengst van de container staat daar
los van. (voor wie?)
===============================================================
Sappemeer, Margrietpark, 30 mei 2018
Bewonerscommissie, krijgen wijkbudget (28.000).
Ely de Haas is gebiedsregisseur.
Afval nu
Mensen zijn over het algemeen blij met hoe het nu gaat. Wat er wel leeft in de wijk:
- Moet groenafval worden gescheiden? Een aantal mensen vindt dat fijn, sommigen zien
een extra container als vervelend. Er bestaat bovendien het beeld dat de gemeente alles
nog op één hoop gooit. Dus groen graag apart, als de gemeente het ook apart verwerkt.
- Plastic moet zo blijven (zak), bevalt goed.
- Oud papier: jammer dat de clubs dat niet meer doen, kan de gemeente onderzoeken of
dat weer terug kan naar de clubs?
- Glas, blik en elektrische apparaten graag blijven ophalen aan huis, nu door gemeente, op
dezelfde dag.
- Met bladbakken: die kunnen hier niet staan, men gooit er wasmachines in.
- Takkenroute 2x per jaar: vaak genoeg, maar mensen leggen vaak hun eigen groen bij de
gemelde takken. Wordt wel goed opgehaald.
- Er worden hier ook vaak kleine afvalzakken in de openbare prullenbakken gegooid.

Wensen
- Sjouwen met afvalzakken naar een ondergrondse container wordt zwaarder voor
vooral senioren. Groen afval maakt het zwaar. Dus meer scheiden zou afvalzak lichter
maken en in ieder geval minder vaak weg te brengen.
- Oud papier: als er een club of school is die wil en vrijwilligers kan leveren, dan graag
weer terug naar de club. Voor het buurtgebouw graag een ondergrondse container erbij.
Graag ook meer duidelijkheid over wanneer het papier wordt opgehaald.
- Grof vuil 1 x per 2 maanden halen zou fijn zijn om overlast in de wijk te voorkomen.
- Kan glas/elektrische apparaten route uitgebreid worden met bijvoorbeeld batterijen?
- Plastic halen mag wel vaker, mensen in appartementen kunnen niet veel zakken kwijt.
- Waarom mag er nu blik bij plastic in? Dan ligt het straks toch weer op één hoop? Graag
meer duidelijkheid, want door dit soort wijzigingen daalt het vertrouwen in de
gemeente voor wat betreft afvalverwerking.
- Groen moet zelf weggebracht worden, in deze wijk hebben we een aantal
koopwoningen, maar ook een aantal sociale huurwoningen, veel senioren. Bij eigen
appartementen is nu een ondergrondse container voor grijs en groen. Wij brengen als
we groen hebben het wel weg. Niet iedereen doet dat. Een extra ondergrondse container
voor groen zou fijn zijn. Sommige bewoners doen in de groene container van vroeger nu
papier, sommigen gebruiken een bruine container voor papier.
- Wel goed om de afvalkalender in papiervorm terug te laten komen, of in ieder geval
een helder overzicht laten afdrukken. Dan kunnen we dat hier neerleggen.
- Blijvend ook de plastic zakken verspreiden via buurtcentrum. Is nu onduidelijkheid
over.
- Veel meer communiceren over soorten afval en wat waarin moet.
Overig
Hondenpoep: we zitten in een groene omgeving. Willen graag opruimplicht, met
handhaving. Bordjes plaatsen bijvoorbeeld: verboden voor honden.
Vorige week woensdag was er een sportmiddag, dan moeten we de dag van tevoren het
veld opruimen, echt smerig. Bij kinderspeelplaatsen moet het echt verboden worden.
Alleen bij de dijk bij het Winschoterdiep mogen ze vrij lopen en poepen. In het park mag
je met de hond aangelijnd lopen.
Vraag:
Waarom moeten we nieuwe lantaarnpalen uit ons wijkbudget betalen? Gemeente gaf
aan daar geen budget voor te hebben, maar dit is toch een taak van de gemeente?

Vraag:
Kan de gemeente kijken naar het groen tussen de tegels? Er is veel bezuinigd. In de
Violenstraat staat een bloembak, die moest weg. Wilden wij niet en nu doen we het
onderhoud zelf. Er is gelukkig iemand in de wijk die dat voor ons doet.
===============================================================
Froombosch
Vereniging Dorpsbelangen
Gebiedsregisseur Ely de Haas
Budget: ca. 1800 euro
Dorpshuis (stichting) krijgt apart geld. Is van de gemeente en wordt beheerd door
stichting.
Afval nu
Inwoners betalen een vast bedrag per jaar voor grijs en groen, ongeacht hoe vaak deze
aangeboden wordt.
Eerder in Hoogezand: 4x aanbieden (per lediging betalen) werd beloond: 80 euro terug!
Grijze container: wordt 1 x in de 14 dagen opgehaald.
Groene container ook 1 x in de 14 dagen opgehaald.
Glascontainer: staat midden in het dorp of supermarkt
Oud papier: 1x per 2 maanden vanuit school opgehaald
Zelf: begonnen met plastic scheiden, brengen naar afvalbrengstation in zak, krijgen legen
zakken mee. Wordt hier niet gehaald.
Chemisch afval / kleine elektrische apparaten ook zelf wegbrengen
Grof vuil: geen inzameling (na bellen wel), zelf wegbrengen en betalen (ca.10 euro per
aanhanger)
Takkenroute 2x per jaar
Blad eind van het jaar (bladkooien met dranghekken), 1x, met tussentijdse leging
Blik wordt niet gescheiden ingezameld
IJzer:1x per jaar vanuit school: oudijzer inzamelen (metalen)
Wensen
Algemeen
- Veel mensen hier wonen ‘achteruit’, in laantjes. Deze mensen moeten een flink eind
lopen naar de hoofdweg met container of plastic zakken o.i.d. Het idee bestaat dat er
gemeentes zijn die een aparte kleine auto hebben die wel die laantjes in kan rijden.

Beleid nu: als het laantje een eigen naam heeft wordt er wel opgereden door
bijvoorbeeld postbode, bij de rest niet.
- Extra route voor klein chemisch/elektrische apparatuur, verfblikken ed zou fijn zijn
(gratis?)
Plastic
Plastic scheiden voor iedereen en vaak en gratis halen. Dus niet 1x per maand, want dan
heb je echt veel teveel. Dus bijvoorbeeld 1x per twee weken.
Onduidelijkheid over wat er wel of niet in de plastic zak mag. Wordt verschillend over
gedacht.
Grijs
Kan best minder vaak, bijvoorbeeld 1x per maand.
Groen
In de zomer liever vaker legen, 1x per week. Of centrale plaats in het dorp om te
verzamelen. Sommigen gebruiken het groenafval in hun eigen tuin.
Vraag: Is er een combinatie te maken met riolering? Bijvoorbeeld dat je je groenafval
sterk verkleind ook via de riolering kunt afvoeren?
Vraag: kunnen kippen ook een oplossing zijn? Iedereen 2 of 3 kippen en het groenafval
is ook weg.
Oud papier
Basisschool gaat straks weg, vereniging dorpsbelangen wil dat oud papier graag
overnemen. Hebben veel vrijwilligers die dat graag willen doen. Boeren voorzien ons
van een trekker met aanhanger, binnen anderhalf uur zijn we klaar en zitten dan nog
even gezellig bij elkaar. Iedereen heeft een eigen huis, doosjes papier passen daarom
makkelijk. Wellicht af toe afwisselen met vrachtwagen? Dan kan frequentie omhoog.
Grof vuil
Graag een paar keer gratis brengen en daarna betalen.
Zwerfvuilactie
Werd altijd vanuit de gemeente georganiseerd, wordt veel zwerfvuil geraapt. Bij de
inhammetjes bij de ruilverkavelingsweg wordt van alles gestort, meubels, puin etc.
In de berm van de provinciale weg ligt vooral veel. Geen spontane acties verder om dit
op te ruimen, iemand zou dit moeten organiseren/initiëren. De gemeente doet het ook
niet. Kan dat niet in 1x meer wanneer losse prullenbakken geleegd worden?
Overige zaken
- Er wordt steeds meer gezegd door gemeente: regel het zelf maar, op basis van
samenwerking met de gemeente, maar op initiatief van het dorp: neem het beheer maar
over, etc. Dat is op zich prima en een mooi streven. Maar steeds opnieuw met
vrijwilligers te komen is echt heel lastig. Wij hebben wel een dorpsvisie, door vereniging
opgesteld. Wat daar effectief mee gebeurd is de afgelopen jaren is minimaal. Wel
afspraken over gemaakt, maar dan blijkt het geldpotje op. Geen bericht als er wel weer
geld is. Communicatie gaat van beide kanten nog niet optimaal. Ook niet inzichtelijk
waar er nog potjes met geld zijn, hoe subsidiestromen lopen etc. Kan daar ook
duidelijker inzicht in komen?

- Moestuin in het dorp: wij hebben het ingericht voor het dorp, maar mensen komen niet
in beweging om iets met dat tuintje te gaan doen. Zijn er voorbeelden in andere dorpen
waar dit wel werkt?
===============================================================
De Pauwen, 5 juni 2018
Gebiedsregisseur: nog onduidelijk.
Krijgen geen geen budget van de gemeente.
De Pauwen is een buurtschap, geen dorp, waar horen ze bij? Voor zover ze weten horen
ze bij Overschild. Maar er is hier alleen maar buitengebied, andere inwoners/bewoning.
Afval nu
Grijze en groene container: 2x per maand gehaald. In de zomer doen inwoners soms
groen, vooral GFT in grijs.
Oud papier door dorpsvereniging Overschild , 1x per maand, verzamelen centraal hier
op de parkeerplaats.
Glas: er zijn glasbakken op centrale plaatsen.
Batterijen ook inleveren of naar brengstation.
Plastic: Ooit betrokken bij pilot in de oude gemeente. Is nooit echt opgestart. Nu doen we
het deels in grijs, deels in eigen zakken die naar brengstation gebracht worden (dan
moet er wel voor betaald worden).
Afvalapp wordt deels wel gebruikt.
Grof vuil: staat gemeld in app, dat ze langskomen, maar dan moet je wel je spullen eerst
aanmelden. Rest brengt vooral weg naar brengstation. Jammer dat ervoor betaald moet
worden, is ook best duur. Varieert ook wel, gevoel van willekeur. Waarom niet wegen?
Betalen zorgt ook voor meer zwerfvuil, want spullen liggen aan de overkant in de berm.
Je moet het de mensen zo makkelijk mogelijk maken. Dit geldt voor alle stromen.
Takkenroute twee keer per jaar, aanmelden, werkt prima.
Oud ijzer brengen we regelmatig weg, datzelfde geldt voor kleine elektrische apparatuur.
Zwerfvuil, laatst nog een compleet bankstel, melden wel.
NB. Graag meer duidelijkheid over wat er nou eigenlijk gedaan wordt met het
gescheiden afval. Onduidelijkheid zorgt voor wantrouwen en geen zin meer om te
scheiden. Bijvoorbeeld met glas: moesten groen, wit en bruin glas in verschillende
openingen gooien, maar in de afvalwagen lag alles weer bij elkaar.

Kleding/textiel/schoenen in container bij de Plus.
Wensen
Oud papier graag zo houden, wel handig als het ook in de afvalapp gemeld wordt.
Plastic graag ophalen, maar wel vaak (vaker dan 1x per maand). Constatering is dat er
best wel veel plastic is.
Niet iedereen heeft een grote groene bak. Dat is lastig, kunnen we nog gratis
omwisselen? Of twee kleine?
Mag wel een route komen om glas, blik, ijzer, batterijen etc. op te halen, maar niet nodig
als dat geld gaat kosten.
Kan er een kleine vergoeding komen voor het zelf ruimen van zwerfvuil? Inleveren op
een centrale plek of iets dergelijks. Bijvoorbeeld bij een brengstation?
Grof vuil: als dat gratis kan (of verwerkt in afvalstoffenheffing) graag.
NB. Minima absoluut niet meer laten betalen, risico op meer zwerfafval.
Idee: Misschien instructiefilmpjes over het scheiden van afval? Wat je waarin doet en
waar het dan daarna heen gaat en wat er verder mee gebeurd. Kan helpen om meer
goodwill te krijgen.
Fijn ook als de afvalwijzer weer op papier terug komt.
Haalt kringloop ook banken op? Dat scheelt misschien ook in zwerfvuil.
Overige zaken
- Vaker prullenbakken legen, is bij mooi weer een puinhoop, veel rotzooi rondom
bomvolle bak.
- Internet verbinding is echt waardeloos, we krijgen zelfs korting bij KPN omdat ze de
afgesproken snelheid niet halen, sommigen hebben nog een vaste lijn om ADSL te
hebben. Er ligt wel glasvezel, maar daar mogen wij geen aansluiting op hebben. Heel
lastig als je bijvoorbeeld pubers in huis hebt. Veel schoolwerk is tegenwoordig ook
digitaal ontsloten. Onduidelijk hoe inwoners dit zelf aan kunnen pakken en welke rol de
gemeente daarin kan spelen. Onvoldoende communicatie.
===============================================================
Harkstede, 5 juni 2018
Dorpsbelangen, vereniging, budget en subsidies en contributie. Geen dorpshuis.
Gebiedsregisseur
Afval nu
- We hebben groene en grijze bakken, 1 totaalbedrag op jaarbasis. 1x per 14 dagen. Hier
zijn veel mensen die twee groene containers hebben. Vooral in de zomer nodig om vaker
te legen.

- Geen plastic, gaat in grijs. Zijn wel een keer op het gemeentehuis geweest omdat daar
toen sprake was om PMD in te voeren. Is niet gelukt om dit voor de herindeling te
regelen. Het idee was dat dit ook door verenigingen opgepakt zou worden. Maar dat
moet praktisch wel haalbaar zijn, dus 1x per twee weken halen is voor ons niet te doen.
We hebben wel besproken het 1x per maand op te halen, met een centrale container in
het dorp waar mensen de rest heen kunnen brengen.
- Oud papier halen ze zelf op, door de gemeente bij ons neergelegd. Samen met de
verenigingen in het dorp gezamenlijk inzamelen (Virol), 1x per maand, opbrengst wordt
gedeeld. Naar rato aantal vrijwilligers per verenigingen verdeeld. Levert grofweg 12.000
per jaar op. Dit doen we met zeven verenigingen: volleybal, tafeltennis, jeugdsoos,
voetbal, waterskivereniging, dorpsbelangen, vereniging Dorpenfeest. De meest leveren
negen lopers per jaar, wij zelf leveren 15. Het papier wordt in doosjes aangeleverd. Ze
doen Meerstad er ook nog bij. Ca 1/9e deel is Meerstad. Daar staan containers, hier
gewoon doosjes. Als iedereen een container krijgt voor oud papier, dan redden we het
niet op één avond. Dus extra auto erbij of grotere containers zijn dan wel voorwaarde.
Bij supermarkt COOP staat een aparte papiercontainer, nemen we nu niet mee. Dan
moet je 2x per maand komen. Te groot volume. Krijgen dus opbrengst nu niet. Maar de
COOP is wel sponsor voor van alles.
- Bladerbakken, met name in de lanen. Bevalt goed, wordt goed en juist gebruikt.
- Takkenroute: zou kunnen dat deze er is, maar is niet heel duidelijk.
- Glas in centrale containers, staan er veel van in het dorp.
- Novo kinderboerderij zamelt klein elektrische apparaten in.
- Novo biedt ook kledingcontainer, gebruikt gereedschap (stichting).
- Kleding kan ook naar de kerk, werkt samen met stichting Maxima.
- Batterijen naar de COOP, klein chemisch afval in grijs of naar brengstation.
- Grof vuil kan opgehaald worden of weggebracht worden. Zien niet vaak iets langs de
weg staan. Zitten wel grote verschillen per dag/personeel in kosten. Zou mooi zijn als de
gemeente het wegbrengen een paar keer per jaar gratis maakt. Dat werkt wel.
Wensen
- Een verzamelplek voor groen zou wel fijn zijn, op een centrale plek in het dorp. Wordt
nu ook wel weggebracht naar de brengstations of composteerder. Als mensen moeten
betalen brengen ze het niet weg, gaat ook wel eens in vlammen op.
- Veel last van zwerfafval, bij de Borgmeren, langs fietsroutes naar de stad en bij
speelvoorzieningen. Daarover graag met gemeente in gesprek. Dit is al opgestart.
Natuur- en Milieu Educatie ook betrekken. Project op scholen initiëren. Hadden eerder
‘Harkstede Schoon’, moeilijk van de grond te krijgen, gebrek aan deelnemers.

- Op veel openbare plekken staan geen prullenbakken meer, omdat veel gesloopt is. Zijn
deze ook hufterproof te krijgen? Dan kunnen ze weer terug. Is echt wel nodig. Misschien
is het een idee om soort plastic kleedjes in natuurgebied beschikbaar te stellen? Kunnen
mensen eerst op zitten en daarna al hun vuil in verzamelen om het makkelijk mee te
kunnen nemen en in een grote, centrale container te gooien. Belonen is wel een
belangrijk item, werkt beter dan straffen. Zeker bij jongeren.
- Dorpen belonen voor het opruimen, schoon zijn en blijven, spreekt zeker aan.
- Graag papier zou houden!
- Willen graag een (vast) wijkbudget i.p.v. afhankelijkheid van subsidies. Hebben
speelplaatsen al in beheer. Als wij deze voorzieningen niet over zouden nemen, haalde
de gemeente ze weg. Dus niet vrijwillig. Moeten nu werken met reserveringen binnen
bestaande budget om onderhoud te kunnen doen. Was negatieve benadering, zien dit
liever anders.
Overige zaken
Opmerking: in Groningen bezig met pilot ‘wormenhotel’. Werkt heel goed, is veel
belangstelling voor, mensen kijken graag hoe dit werkt. Komt compost uit. Krijg veel
aanvragen van projecten van begeleid wonen, willen graag een wormenhotel plaatsen
bij hun moestuintjes.
===============================================================
Meeden, 5 juni 2018
Dorpsraad
Afval nu
Grijze container: betalen per lediging, 1x per 14 dagen.
Groene container: ook apart maar is gratis. 1x per 14 dagen.
Plastic in zakken (met blik). Wat opvalt is dat er echt veel zakken liggen ook, wordt veel
gebruik van gemaakt.
In centrum van het dorp staan een aantal bakken voor glas en oud papier.
Oud papier: wordt ingezameld - al 30 jaar - door de school, kerk en voetbalvereniging, 1x
per maand. Kerk en voetbalvereniging op andere dag en andere week. De school laat
gewoon een container neerzetten. De voetbalclub haalt ca. 2.500 euro per jaar op. Kerk
ca. 1.000 euro per jaar. Wat de school ophaalt is niet bekend. Inwoners kiezen zelf aan
wie ze het gunnen. Ook geen idee wat er in die centrale papiercontainer in het dorp
gegooid wordt en voor wie die opbrengst is.
Takkenroute: 2x per jaar, wordt redelijk veel gebruik van gemaakt, vooral in de
buitengebieden.

Bladbakken: staan alleen bij de nieuwbouw, verder nergens. Wel een beetje raar: moet je
hier zelf achteraan?
Grof vuil: Ontevreden over. In het verleden konden ze hier met een karretje 3 km
verderop naar Muntendam om het weg te brengen, nu bijna tot in de stad. Brengstation
hier is dicht. Voelt te ver weg. Heel onlogisch dat deze dicht is. Was voor Muntendam,
Zuidbroek, Meeden. Betekent dat er veel verder gereden moet worden en dat het ook
nog eens veel duurder is geworden. Hebben dit ook al heel duidelijk gemaakt bij de
gemeente. Voor een doorsnee burger te duur. Hier was het 5 of 7,50 euro per kar. Nu
gaan veel mensen naar Winschoten, als daar geen controle is, of via kennis in
Winschoten of Veendam.
Er is wel meer zwerfvuil, wordt wel gemeld, ook in de pers, geen idee of het snel
opgeruimd wordt. Uiteindelijk is het wel weg. Oude gemeente maakte zich daar niet echt
druk over.
Aparte route, 1x per maand, voor batterijen en klein chemisch afval. Staat een auto op
een vaste plek, bijvoorbeeld een uur of twee uur lang. De vraag is wel of alle inwoners
dit nog weten.
Afvalapp wordt lang niet door iedereen gebruikt.
Kerstbomenroute.
Wensen
Plastic heel graag vaker ophalen! En misschien een ophangsysteem.
Grijze container mag wel minder vaak geleegd worden.
Graag meer duidelijkheid over waar bladbakken komen te staan en hoe je dat regelt.
Grof vuil graag gratis, maar in ieder geval gelijk voor iedereen en het liefst een
brengstation dichterbij.
Kan de afvalkalender weer terug, naast de afvalapp?
Wel handig dan om ook oud papier weer ergens op te nemen?
Overige zaken
In het algemeen is er vaak een strijd met de lokale politici, er is inmiddels weinig
vertrouwen meer over.
Zaken die genoemd worden:
- Vernieuwen dorpshuis en verbouwen school zou eigenlijk MFC moeten worden. Ze
weten niets van de status, laatste keer actie in december afgelopen jaar.
- Windmolens problematiek: deel profiteert, iedereen betaald.
- In dorpsvisie: entree van Meeden moet aangepakt worden, is nooit gerealiseerd.
Werkgroep is ermee aan de slag geweest: vanaf de N33 is het een lelijk gebied, met rare
bosjes van de goedkoopste soort. Er is een plan uitgekomen wat recht doet aan de

historische waarde en natuur van Meeden. Plan is met gejuich ontvangen, maar nu
moeten we weer wachten tot de windmolens dan geplaatst worden. Entree moet eerst
worden omgelegd om het zware verkeer (molens) mogelijk te maken. Daarna volgt dan
weer herstel en is het plan pas uit te voeren.
===============================================================
Kropswolde, 11 juni 2018
Emailadres: dorpsbelangen.kropswolde@gmail.com
Vereniging Dorpsbelangen Kropswolde, krijgen budget, hebben het wel nodig ook, naast
contributie. Subsidie op aanvraag.
Bij de vereniging zijn 252 huishoudens aangesloten (600/700 leden).
Afval nu
Grijze container wordt elke vrijdag geleegd (betalen per lediging). Dit mag echt wel
minder vaak
Groen: werd eerder door de gemeente een centrale container geplaatst, ca. 2 tot 3 x per
jaar. Toezicht daarop werd verzorgd door vrijwilligers van de vereniging. Nu niet meer.
Papier gaat in de voormalig groene container, 1x per maand bij de weg. Vroeger werd
het wel door voetbalclub of andere verenigingen opgehaald. Prima om zo te laten.
Eventueel centrale grote container ergens plaatsen.
NB: Als de subsidie om wat voor reden dan ook weg zou vallen, is het belangrijker om
geld te genereren. Dan staan ze eventueel open voor zelf inzamelen.
Blik, glas, huishoudelijk wordt 1x per maand opgehaald, maar ook wel weggebracht.
Plastic 1x per maand, mag vaker.
Takkenroute bestaat nog,, 2x per jaar. Nadeel: je moet wel zelf bellen dat je iets hebt
liggen. Dit ligt er bovendien soms wel een week, waardoor anderen er ook van alles bij
leggen.
Kerstbomenroute
Grof vuil: puin en bouwafval kan naar Olthof gebracht worden. Het is onbekend wat de
kosten zijn, maar wel dat bij AAP meer betaald moet worden.
Illegale dump: op landwegen (achter de Woldweg, ruilverkavelingswegen). Ook
wietafval (inclusief apparatuur) in bosjes bij Meerwijk. Ooit is in het oudste deel van de
week toegezegd om wal van takken en struiken te laten ontstaan. Wordt helaas nu wel
eens rotzooi bijgestort.
NB: na melding vaak nog een week wachten op afhandeling.
App: gemakkelijk (niet iedereen gebruikt hem). In januari staat afvalkalander online. De
ouderwetse kalender mag ook wel weer terug.

Wensen
Plastic: kan er voor de zakken een ophang/bevestigingsmogelijkheid komen?
Vraag: Tijd van de route: waarom is dat in de spits? Was eerder al aangepast, nu wel
weer terug naar hetzelfde moment helaas.
Groene container bestaat niet meer, sommigen hebben composteerder (maar is in
nabijheid van water een echte rattentrekker) Dus groen wordt gemist!
Grof vuil; om illegale stort te voorkomen goed idee om een aantal keren gratis te mogen
wegbrengen en daarna betalen.
Glas ed: route hoeft niet perse, kunnen het ook op centrale plaatsen kwijt.
Maar: wat bij huis opgehaald wordt is wel makkelijk, want niet iedereen heeft
vervoermogelijkheden.
Overige zaken
Bedrijfsafval: hier worden nog geen harde eisen gesteld aan het scheiden van afval.
Kunnen ook een grote bak aanvragen om al het bedrijfsafval in te verzamelen.
Hondenpoep: in natuurgebied geen zakjes verkrijgbaar, dus veel zwerfpoep. Waarom
hier net?
Zwerfafval: blikjes, McDonalds, ed. Regelmatig vuilniszakken vol rotzooi. Is echt een
probleem, Willen wel meedoen in experiment om oplossingen uit te proberen.
NB: Woldweg (inclusief fietspaden) is van de Provincie, deel natuurgebied is van
Groninger Landschap, rest gemeente.
===============================================================
Meerweg, Meerwijk / Kropswolde, 11 juni 2018
helgadrenth@ziggo.nl
Gebiedsregisseur: Jordi Hoving (Was Rob Hermans) Goede ervaring met nieuwe
wethouder, was ook op nieuwjaarsreceptie, gaat direct strand aanpakken.
Vereniging Belangenbehartiging Meerwijck, krijgen geen budget van de gemeente.
Afval nu
Er is een hoge bereidheid tot scheiden!
Grijze container, 1x per week, er wordt per lediging betaald. Gemiddeld 1x per 2 weken
bij de weg gezet. Bij voorkeur zo houden, omdat het lastig lijkt om af te stemmen wie
wanneer veel afval heeft en dus de container geleegd wil hebben.
Groene container (is hier een bruine container): De keus ligt bij de bewoners of ze een
container willen of niet. Deze wordt onregelmatig geleegd, ca. 8 keer per jaar.. In de
zomer is dat problematisch. In de winter wordt deze container overigens helemaal niet
geleegd!

De rest van het groenafval gaat deels in de grijze container, of wordt zelf weggebracht.
Dit kan gratis naar de composteerder in Sappemeer en betaald naar de milieustraat. Dus
is er ook veel illegale dump van vooral gras.
Plastic: wordt 1x per maand gehaald. Dit mag vaker, maar is voor sommigen ook genoeg.
Er is wel vaak onduidelijkheid over wat erin mag.
Grof vuil: brengen we weg naar AAP, is hier geen andere ervaring dan eerder, ook niet
qua kosten (‘betaal eigenlijk nooit wat’).
Takkenroute is ook twee keer per jaar, mag in het snoeiseizoen wel vaker.
Kerstbomenroute ook.
Oud Papier: 1x per maand in (voormalig groene of aparte bruine kleur) container, door
gemeente opgehaald.
Glas en klein huishoudelijke elektrische apparaten (worden soms ook weggebracht)
wordt tegelijkertijd opgehaald, 1x per maand.
Maar: glas gaat vooral nog in de container bij de kerk.
Kleding in container van het Leger des Heils
App: werkt heel goed, wordt niet altijd even goed gekeken naar wat bij welk afval hoort.
Illegale stort is vooral groenafval: op de Wazingeweg liggen tegenwoordig veel
dumpingen en zwerfafval. Ligt ook in het natuurgebied Meerwijk (is van de gemeente).
Klachten/meldingen liepen eerder via Mooiman, nu melden bij de receptie van de
gemeente, die geeft het door aan IBOR. Dit duurt langer en je krijgt geen terugkoppeling.
Dat motiveert niet om te blijven melden. Toch heeft het veel voordelen dat wij melden,
de gemeente heeft daar geen werk van, hoeven het zelf niet te constateren. Bewoners
die melden zouden in ieder geval beloond moeten worden met een terugkoppeling. Je
moet nu zelf controleren of het opgeruimd en opgelost is . Dat is niet handig, je zult zien
dat steeds minder bewoners gaan melden.
Wensen
Groene container of vaste afvalberg groen: voorwaarde is wel wekelijkse lediging vooral
in de zomer. Deze container met vaste lediging wordt heel erg gemist.
Grof vuil: Best fijn hoe het in Groningen geregeld is, 3x gratis wegbrengen en daarna
betalen.
Oud papier mag best door verenigingen of scholen geleegd worden, maar wel garantie
tot ophalen.
Overig: Geen extra voorziening qua ophalen van materialen als verfblikken, batterijen en
lampjes, want dat kunnen ze nu wel kwijt. Wel behoefte aan duidelijkheid hoe en waar je
verschillende soorten kwijt kunt. Wat leuk en handig blijft is, is (laten) scheiden op de
milieustraat Deze is ook vaak genoeg open.

Zwerfvuil: aan de Schoener, de Wazingerweg. Dit wordt door anderen neergegooid, nu
zelf ook wel eens door bewoners opgeruimd. Waarom moeten bewoners een rol spelen
in het opruimen/aanspreken/oplossen. Nu ruimt de eigenaar van de Rietzoom in het
terrein tot de brug zelf de rotzooi op. Het recreatiegebied is van de gemeente zelf, dus
daar zal ook oplossing vandaan moeten komen.
NB: de zaken die goed waren, goed functioneren, niet stoppen! Zoals Mooiman. Als je
zoiets stopt, zijn bewoners ook minder gemotiveerd te helpen bij andere onderwerpen.
NB: ook hier weer: geen motivatie gegeven waarom ermee gestopt is, ook geen melding
dat er gestopt zou worden.
Overige zaken
Om motivatie te krijgen bij bewoners, eerst goed overleggen voordat iets stopgezet
wordt. Bijvoorbeeld t.a.v. natuurgebied: George Kievietsbos was extern ingehuurd door
gemeente. Als hij weer terug komt, is goed overleg weer mogelijk.
NB. Er was goed overleg over het beleid rondom het natuurgebied, al 4 jaar. Nu dit jaar
wordt gezegd: we gaan het opnieuw bekijken. Dit was goed, waarom nu weer anders?
Qua experimenten: kom eerst maar met een goed onderlegd plan, is de rest goed
georganiseerd, dan willen we daar aan meewerken/in meedenken.
Groen: Wel jammer: groenonderhoud, volgens ‘groen’man van de gemeente is het
beeldniveau ‘laag’. Na een storm blijft het groen liggen, na het maaien laten ze het ook
liggen. Vaak is het gras ook te hoog, of wordt maar een klein strookje van de berm
gemaaid. Dit is onveilig, dus de gemeente heeft hierin een verplichting.
Gras en onkruid rondom bankjes graag weghalen, anders zit je in de brandnetels.
Trottoirs zijn nu gehalveerd doordat het gras eroverheen groeit. 1x per 2 week komt een
man met een grasmaaier, rondom de bomen blijft echter alles staan, het gras ligt overal.
Zelf doen is ook geen optie, bewoners van de wijk werken vrijwel allemaal en hebben
zelf genoeg onderhoud aan eigen tuinen.
Probleem: opmars Japanse duizendknoop: zit al in de oevers , vraagt om speciale
behandeling, weghalen, afvoeren. In Slochteren deden ze dat wel, nu geen geld meer.
Nu ook al rotondes met reclameborden door ondernemers onderhouden.
Onderhoud landschapselementen (bankjes ed): doe een schouw, kijk wat er kapot is,
repareer dat.
Vervang of plaats afvalbakken om zwerfvuil te verminderen. Bij het strand, maar ook
langs het fietspad. In de zomer worden deze geleegd, maar veel te weinig. Zitten wel
ondernemers maar die zijn alleen op eigen terrein verantwoordelijk. Niet op het hele
strand.
========================================================================

Zuidbroek, 12 juni 2018
Afval nu
Grijze container, 2x per maand (11 keer per jaar) mag, per keer betalen (in 8 termijnen
betalen).
Groene container ook 2x per jaar (gratis). Groen wordt ook wel eens (soms) illegaal
gedumpt.
Takkenroute: wordt gebruik van gemaakt (2x per jaar), mag ook naar Sappemeer.
Bladbak ook, maar is vaak heel erg vol.
Grof vuil: wordt vooral weggebracht, wel onduidelijk wat tarieven zijn. Vroeger was dat
ophalen elke week.
Plastic in zakken, eerder op aanvraag ook een container (om te bewaren bij huis), in
zakken naar de straat. Worden 1x per maand opgehaald.
App: wordt veel gebruikt, soms ook om toegestane inhoud te checken.
Glas en blik worden ook apart opgehaald, samen met klein huishoudelijke apparaten.
Oud papier door verenigingen en scholen (zie gesprek 11 juni) met doosjes ed (dus geen
container).
Kledingcontainer bij Aldi en COOP en door de school 2x per jaar.
Wensen
Oud papier moet zo blijven. Mogen de ophaaldata ook weer in de app?
Vraag: kunnen inwoners wel een container krijgen waarbij de opbrengst toch voor
verenigingen/scholen is? Nadeel containers: meer tijd kwijt om te legen. Bovenlader zou
wel handiger zijn, want gaat sneller.
Graag meer zaken in de route opnemen (bij glas, blik ed), mag, bijvoorbeeld chemisch,
batterijen ed ook gehaald worden? Als de route verdwijnt, dan gaat het weer in grijs, dus
is scheiding mislukt. Sommigen brengen het dan wel zelf weg, maar niet iedereen heeft
dezelfde motivatie.
Het wordt belangrijk gevonden om het scheiden van afval makkelijk te maken.
Opmerking: rondom centrale glasbak ligt veel glas. Wie ruimt dat op?
Algemeen: belonen is beter dan straffen.
Ervaring: na melding snelle actie, is positief.
Ervaring: kan de verpakking niet al de supermarkt uit? Meer zoals de melkboer van
vroeger (flessen).

Nadeel grijs nu: mensen gooien vaker iets illegaal weg.
Plastic graag vaker halen, vooral in de zomer
Vraag: is het een optie om een transparante container hiervoor in te zetten? Dan is
gewicht ook een punt om te kunnen bepalen of er verkeerde spullen in zitten. Waaien de
zakken ook niet meer in het Winschoterdiep. Of kom met een oplossing voor het
ophangen, ook tegen muizen/ratten.
Groen: Heel graag in groeiseizoen vaker legen.
Liever geen centrale plaats, i.v.m. overlast/stank. Dan nog liever extra groene container.
Maak mensen bewuster van het afval, dan gaan ze waarschijnlijk ook beter scheiden.
Dan willen mensen dat ook wel voelen in hun portemonnee (belonen). Heel veel
scheiden, laatste restafval wel voor betalen. Kan dat ook?
Vraag: is het plastic niet goed kunnen scheiden een probleem van de afvalverwerkers of
van de inwoner?
Opmerking: met de chip in de container kun je makkelijk inzicht krijgen in verbruik en
dus zorgen voor verminderen (belonen) of meer betalen.
Staan wel open voor verwerking kosten grof vuil in afvalstoffenheffing, vandaaruit een
aantal keren gratis.
Soms ook grijze afvalzakken in de natuur. Doen ze die in eigen grijze container, dan
moeten ze betalen. Misschien ook hier het ‘Grofvuil’ model: 3x gratis legen, rest betalen.
Grof vuil wordt te vaak ook illegaal gedumpt. Is de gemeente duurder dan de markt is:
Olthof ed? Waarom is dit nog een gemeente zaak als het veel kost?
Halen kan nu ook, maar wordt geen gebruik van gemaakt.
Tip: In Duitsland worden nog bruikbare spullen (klein huishoudelijke apparaten ed)
door de gemeente zelf verkocht.
Vraag: Voor luiers kan ontheffing worden aangevraagd, blijft dit zo?
Kunnen plastic zakken ook gewoon via andere wegen verstrekt worden? Bv. via
supermarkt. Kunnen er misschien ook wat meer zakken per keer verstrekt worden? Nu
is dat per 10.
Overige zaken
Maakt het maaibeleid dat er meer zwerfvuil komt? In hoog gras zie je geen afval liggen.
Komt zwerfvuil actie weer terug (met opbrengst voor verenigingen)?
Onderhoud sloten en vijverpartij (bij Hertenkamp, bij station) is uitbesteed aan extern
bedrijf. Is slecht: slordig! Gevolg: sloten achter de huizen zijn dichtgegroeid met
krabbenscheer: moet echt iets aan gedaan worden anders kan het water niet meer weg.

Gemeentegroen over het algemeen slecht onderhouden. Kan gemeld worden met een
app? ‘ Buiten beter’: foto maken, omschrijving erbij, melding versturen.
==========================================================================
Scharmer 13 juni 2018
Afval nu
Grijze container: wordt 2x per maand geleegd.
Groene container: ook 2x per maand, bij een aantal inwoners belandt ‘groen’ op de
composthoop.
Bladbakken (bevallen goed)
Takkenroute
Oud papier: wordt 1x per maand door verenigingen opgehaald. Zeker rendabel.
Afvalapp: wordt nog nauwelijks gebruikt.
Plastic: gaat in principe nog gewoon in grijs. Eén inwoonster haalt zakken op het
gemeentehuis en scheidt het al wel. Zakken moeten weggebracht worden en als er
krimpfolie in zit moeten ze betalen. Wat mag erin? Krimpfolie, eerst niet, later wel? Veel
discussie op het afvalbrengstation. Er zijn ook wel commerciële partijen die krimpfolie
inzamelen, maar daar moet je ook voor betalen.
Glas: glascontainer centraal in het dorp.
Kleine huishoudelijke apparatuur: inleveren bij afvalbrengstation of in de container.
Grof vuil: gaat naar afvalbrengstation. Het is wel duurder geworden. Maar ook willekeur,
ben je een bekende, dan is het goedkoper.
Wensen
Groen:
Centrale groenverzamelplaats zou heel handig zijn.
Oud papier: container hoeft niet persé, doosjes voldoen ook. Huis-aan-huis- ophalen is
echt wel de beste optie. In sommige gevallen is zo’n container ook gewoon te klein.
Plastic:
Plastic zak: liever niet, met een beetje wind waaien ze weg. Maar: kunnen het ook zelf
inleveren als je een boodschap doet in Hoogezand. Zakken ophalen bij gemeentehuis is
onhandig, bestellen/bezorgen kan goed. Probleem in Hoogezand: plastic zakken kon je
ook bij de Jumbo halen. Maar die gebruikte iedereen als gewone afvalzakken. Daar dus
mislukt.

Grof vuil:
Een aantal keren gratis wegbrengen gaat schelen in zwerfafval. Misschien wel handig om
ID te laten zien.
IJzer:
Vraag: Waarom moet je daarvoor betalen als je het naar het afvalbrengstation brengt en
krijg je er bij Jan Blijham geld voor terug?
Overige zaken
Zwerfvuil is echt een heel groot probleem. Nu is het gras mooi hoog en zie je het niet
liggen. Schoonmaakacties zijn zeer welkom. Is echt gedragsprobleem. Prullenbakken
worden steeds minder gebruikt, mensen gooien de troep ernaast. Vaker leeghalen ook
fijn. Nu doen ook vaak de omwonenden dat zelf. Maar ’s morgens opruimen betekent ’s
middags alweer vies.
Gemeente moet goed oppassen voor het overvragen van dorps/wijkverenigingen in het
zelf oppakken van taken. We zijn allemaal vrijwilligers, niet iedereen kan en wil altijd
iets doen. Daardoor komt de druk steeds weer bij het bestuur te liggen.
Ze zijn bezig een dorpsvisie te schrijven, om ook aan te geven waar ze over nadenken en
mee bezig zijn. Dat maakt andere inwoners wellicht weer enthousiast en meer
betrokken.
===============================================================
Schildwolde
Afval nu
Beeld: scheiden is mooi, maar hoe zit het met de verwerking? Is dat allemaal weer op
één hoop? En hoe voorkom je dat er verkeerde spullen tussen het gescheiden afval zitten
waardoor het afgekeurd wordt?
Inwoners betalen een vast bedrag per jaar, maakt niet uit hoe vaak je de grijze en groene
container aan de weg zet. Worden standaard om de week geleegd. Nu kunnen we nog af
en toe een zakje bij de buurvrouw ingedaan kan worden. Als dat straks verandert kan
dat niet meer.
Aan de rand van het bos veel illegale grofvuilstort
Plastic is niet apart: opmerking: is wel steeds meer. Ervaring: iemand is zelf gaan
scheiden, daardoor gemerkt hoeveel het scheelt in de grijze bak aanbieden
Bladcontainers worden jaarlijks geplaatst
.
Glas, kleding, batterijen worden ook in bakken centraal ingezameld.
Verf en apparaten brengen we weg naar afvalbrengstation.

Oud papier: nu met vrijwilligers vanuit de muziekvereniging. Dit levert nu ruim 3.000
euro op jaarbasis op, halen in Schildwolde en Slochteren. Probleem is vrijwilligers te
vinden, ook omdat er eisen worden gesteld aan diegenen die papier halen. Vereniging
krimpt, lastig. Hebben deel van de route geprobeerd over te dragen aan school, maar dat
is niet gelukt. Wat is een andere optie?
Afvalapp is nog niet bij iedereen bekend.
Grof vuil: onduidelijkheid over de tarieven en regels. Zwerfafval groeit ook als je grof vuil
wegbrengen zo duur maken.
Zwerfvuil: iedere woensdag komt NOVO afval prikken.
Wensen
- Is de buitenlandse variant, met een soort afvalstraatjes per deel van de wijk, ook een
optie?
- Is fraudegevoelig systeem hier: veel lanen ‘achteruit’, mensen zetten container ’s
avonds aan de weg, anderen gooien daar hun rotzooi heel makkelijk bij. Dat is gewoon
wat toch veel mensen doen. Als je van hier naar Groningen rijdt, via de Eemshavenweg,
ligt er zoveel zwerfafval in de bermen. Als je meer moet betalen, krijg je meer zwerfafval.
En wat kost het de gemeente extra? Goede afweging maken.
Groen:
In zomerperiode (periode grasmaaien) is de frequentie van het legen van de groene
container niet voldoende. Dan gaat het bij de grijze container, maar dat kan niet de
bedoeling zijn.
Aparte stortplek zeker in de zomermaanden, maar wel heel goed kijken naar de locatie.
Daar wil je niet naast wonen. Of vaker de groene legen.
Plastic: kan er een centrale container geplaatst worden bij de supermarkt? Dan zit je ook
niet met plastic zakken die wegwaaien. Kan sowieso niet bij appartementen.
Oud papier:
Om vereniging te ontlasten, kan er ook een ondergrondse container komen? Het is
makkelijker om te brengen, dan zit je er ook niet mee dat je het vergeet bij de weg te
brengen. Oude mensen zetten het hier in het fietsenhok neer, ik zet het dan bij de weg.
Als het centraal moet, kunnen misschien jongeren een rol laten spelen in het daar
ophalen?
Grof vuil een aantal keren gratis wegbrengen en daarna betalen. Dan betalen de grootste
vervuilers.
Als wij met elkaar kunnen scheiden in de centrale containers in het dorp, kan dit dan
beloond worden door de gemeente? Als dit ten goede komt aan de vereniging
dorpsbelangen, dus aan alle inwoners, dan beloon je het goed scheiden.

Vraag: Profiteert het dorp? Hoe ziet dit eruit in de nieuwe situatie? De mensen moeten
echt profiteren van het scheiden van afval. Anders is de bereidheid om te scheiden er
minder.
Wenselijk om duidelijk aan te geven wat bij welk soort afval hoort. Meer uitleg en op
andere manier dan via de app.
Hoe krijgen andere landen het wel voor elkaar dat er geen rotzooi op straat ligt?
Belonen of straffen? Hoe veranderen we de mentaliteit?
Liever geen extra containers!
Overige zaken
Prullenbakken: als je mensen/jongeren aan wil kunnen spreken op zwerfafval, dan moet
je ook de faciliteit bieden waar ze dat kwijt kunnen. Ze nemen het echt niet weer mee
naar huis.
===============================================================
Siddeburen
Afval nu
Hebben alleen een grijze en een groene container, betalen per lediging.
Oud papier in doosjes, ophalen door gemeente (Virol)
Afvalapp wordt deels gebruikt, vinden hem niet altijd even overzichtelijk. Melding is wel
fijn.
Grof vuil gaat meestal in de container. Groot grof vuil naar afvalbrengstation in
Slochteren. Slechte ervaring met wat je moet betalen, willekeur. Is bovendien veel
duurder geworden en voor ‘groen’ is het verder reizen.
Onduidelijkheid over groenafval: waarom is dat op de ene plek gratis en moet je er op
een andere plek voor betalen?
Wensen
Plastic graag, maar wel vaker dan 1 x per maand ophalen, maar liever geen losse
zakken. Waait weg, altijd dezelfde die het op moeten ruimen. Begrip voor bezwaren
tegen container, maar dan doen ze het liever blijvend in de grijze container. Geen gedoe
met plastic zakken. Moet hoe dan ook geen overlast veroorzaken.
Oud papier: mag zeker terug naar de verenigingen. Geen ondergrondse container voor
papier, want dan kunnen we de brandweer ernaast zitten.
Vraag: kan er een gemiddelde gegarandeerde minimumprijs komen?
Als verenigingen het op gaan halen, moeten zij maar aangeven of ze een container of
doosjes willen.
Afvalkalender terug, deze was overzichtelijker. Graag wel meer contrast op de kalender
voor mensen die kleurenblind zijn. Is echt belangrijk voor alle uitingen van de gemeente.

Grof vuil wordt steeds meer in de berm in het buitengebied aangetroffen. Na melding
wel snel weg. Als je grof vuil meldt om op te laten halen, staat er snel nog veel meer bij,
maar wordt niet meegenomen. Graag een paar keer jaar gratis grof vuil wegbrengen,
maar wel met legitimeren. En misschien kan het brengstation wat vaker open?
Misschien toch ook weer een route: 1x per maand bij de weg zetten en dan alles
meenemen.
Vraag: Waarom is bouwafval het duurste om weg te brengen? Bij sommige bedrijven
krijg je zelfs geld terug als je inlevert.
Chemisch afval: moet je daarvoor gaan betalen en waar lever je het in? Nu wel batterijen
bij supermarkten.
Zwerfvuil: gebrek aan voorzieningen en gebrek aan goede schoonmaakroute.
Let op: kijk vooral als gemeente naar wat al goed is en laat dat blijven ook om kosten te
besparen. Bijvoorbeeld brengstation: geen nieuwe bouwen, Slochteren werkt wel goed
en is relatief nieuw.
Gemeente moet vooral faciliteren in het makkelijk maken van het scheiden van afval.
Gaat de gemeente ook groepen belonen voor het recyclen van afval?
===============================================================
Steendam, 18 juni 2018
Dorpsvereniging
Budget: (financiele ondersteuning, naar eigen inzicht te besteden) is redelijk, mogen niet
klagen (900 euro)
Mail: dorpsverenigingsteendam@gmail.com
Afval nu
De inwoners van Steendam betalen 1 bedrag voor al het afval. Dus niet per lediging. Het
ophalen is nu als volgt geregeld:
Grijs: 1x per 2 weken: is voldoende (plastic zit bij grijze container in, dus niet apart)
Groen: 1x per 2 weken: is voldoende in de winter, rest van het jaar mag vaker.
Papier wordt opgehaald door PapierInnameTjuchemSteendam. Graag zo houden.
Takkenroute: voor het eerst dit jaar. Waren als eerste in de planning dus half maart al
aan de beurt. Dit was echt veel te vroeg. Mag dikke maand later.
Grof vuil: kan nu niet opgehaald worden voor zover bekend. (kan wel maar wel betaald),
dus brengen inwoners het zelf weg. Geen hele positieve ervaringen met het
brengstation.
Ervaring brengstation grof vuil: Hier voor elk karretje betalen en moeilijk gedoe.
Bijvoorbeeld: voor 4 of 5 grindtegels 30 euro betalen. In Appingedam 3x gratis (met
pas), daarna betalen.
Illegale stort op P (parkeerplaats) van de dagcamping. Eigenlijk wel op alle P’s in het
dorp. In maart meegedaan aan landelijke actie: grootste vondst een kluis (leeg).
Over het algemeen zijn er veel dorpelingen die zelf bij het wandelen even een tasje
meenemen om rotzooi mee te nemen.
Glas in centrale glascontainer.

Kledingcontainer staat in Siddeburen.
Afvalapp: wordt niet perse gebruikt (wordt overal gemeld wanneer papier gehaald
wordt).
Kerstbomenroute, tegelijk met groene container maar apart ingezameld. Onduidelijkheid
over, blijft lang liggen. Is geen noodzaak!
Wensen/verwachtingen
Plastic mag wel apart ingezameld worden, onder voorwaarde dat er ook iets goeds mee
gebeurd. Verwachting: alles wordt nu op 1 hoop gegooid. Voorkeur voor container.
Groen: geen wens tot gebruik bio-afbreekbare zakken voor in de keuken.
Takkenroute graag maar veel vaker.
Bij grote tuin is 1 groene container onvoldoende. Terwijl door goed groen te verzamelen
er veel voordeel (biogas) ook voor gemeente te behalen is. Vaker halen?
Bladophaalpunt: veel vraag naar, maar werd een beetje negatief op gereageerd door
gemeente bij aanvraag. Uiteindelijk wel gekomen: geen bak, maar een hek. Kan dit ook
gewoon op twee plaatsen ingericht worden, liefst met een bak en gewoon standaard elk
jaar?
Centraal verzamelpunt voor groen? Mag dat op de zelf ontstane plek in het bos? Is helaas
geen ideale plek omdat het langs een wandelpad ligt. Beter is gewoon iedereen een grote
groene container. Of centraal inzamelingspunt wat regelmatig geleegd wordt?
Locatiebepaling is wel belangrijk daarbij!
Groen wegbrengen: in Slochteren betalen, in Sappemeer niet. Kan dit 1 beleid worden?
Vraag: kun je blijvend omwisselen van kleine naar grote container en weer terug?
Graag meer en duidelijkere communicatie rondom afval (op alle vlakken)!
Verruimen openingstijden afvalbrengstation. Kunnen we het voorbeeld van Appingedam
of Groningen volgen? En ook blijven ophalen?
Grof vuil: graag 1 beleid, met helder verwoord wat je waarvoor moet betalen (of
voorbeeld hierboven volgen).
Vraag specifiek dorps-gerelateerd: Bij het recreatiegebied is onduidelijkheid ontstaan
over afval. Er was een afspraak met strandtenthouder: in seizoen ruimt hij op., rest
wordt door de gemeente opgehaald. Maar deze eigenaar is weg. Daardoor is een hiaat
ontstaan in het opruimen van afval. Er waren bovendien prullenbakken te weinig en er
ligt veel vervuiling rondom. Nu via contactpersoon (dorpsmanager Liesbeth Zwart)
meer prullenbakken geregeld.
Contact met IBOR loopt niet heel soepel, was afgelopen jaren ook richting gemeente niet
altijd goed. Duurde soms 3 maanden voordat er een reactie kwam. Levert het gevoel op
dat het geen zin heeft om meldingen te doen. Goede hoop dat er nu doorgezet gaat
worden. Meldingen gaan nu ook beter: bericht terug, na paar dagen is het ook opgelost.
Daarna ook nog melding dat het opgelost is. Graag zo houden!
NB. Liever geen diftar met betalen per kilo.
NB: straks op dorpsplein (na herinrichting) misschien meer ruimte voor meer
containers (ondergronds)? Glas is nu ook ondergronds.

Vraag: werkt de blikvanger ook voor schooljeugd (Mc Donalds en flesjes/chips ed).
Overige zaken
Recreatiegebied blijft een probleem, niet alleen qua specifiek afval: ook hondenpoep:
mogelijkheid om gratis zakjes te verstrekken? Vaker afval ophalen blijft ook heel
belangrijk. Geen idee hoe vaak? In de weekenden komt de gemeente sowieso niet, maar
dan is juist bij mooi weer het gebied vol met mensen en hun bijbehorende afval.
Prullenbakken zijn te vol, toiletten zijn er alleen in de strandtent, maar deze is te
beperkt open. Het is echt noodzaak om openbare toiletten te plaatsen!
===============================================================
Gorecht 18 juni 2018
Stichting Bewonerscommissie Gorecht
Opbouwwerker Zorg & Welzijn, Henriette (aanwezig)
Budget: komen er wel mee uit.
Gebiedsregisseur Rob Hermans
Mail: c.westerborg@home.nl
Afval nu
Binnen Gorecht is de inzameling nu als volgt geregeld:
Grijs: wordt iedere week gehaald, betalen per lediging.
Ervaring: Met ‘nieuwkomers’ in de wijk is dat echt nodig, die gezinnen redden het niet
met 1 container, de rest wordt ernaast gezet. Helaas laat de gemeente die rest dan nog 1
tot 2 dagen liggen, waardoor het door de hele straat heen ligt. Onbegrijpelijk, want dan
is er dus veel meer werk om het op te ruimen. Lastig aan te geven aan deze groep
mensen hoe het hier werkt: communicatie is een probleem. Ze zeggen van ja, doen van
nee. De vraag is of ze wel weten dat ze ook per lediging moeten betalen. Geldt niet alleen
voor nieuwkomers, ook voor ouderen is de communicatie slecht en onduidelijk.
Daarnaast speelt ‘geld’ in deze wijk een grote rol: de meeste bewoners hebben niet veel
te besteden en zoeken nu naar alternatieve manieren om van hun afval af te komen.
Nadruk op communicatie zou dus moeten zijn: scheiden scheelt geld!
Groen: geen groen bak helaas. Vanuit de commissie is ooit een bakfiets aangeschaft om
de buurt te helpen om groenafval weg te brengen. Deze fiets kunnen de mensen dan
lenen, vooral diegenen die geen vervoer hebben. Helaas is er weinig animo voor: er is
een categorie inwoners die gewoon geen enkele inspanning wil doen. Daardoor dus veel
illegaal gedumpt.
Papier in de voormalige groene container: gemeente zamelt nu in, daarnaast zijn er 2
verenigingen (muziekkorpsen) die het nog zelf doen. Dat doen ze ook in andere wijken,
daar waar de leden zitten. Halen het zelf op. Fijn als data in afvalapp opgenomen kunnen
worden.
Grof vuil: In de wijk veel illegale stort. Daarom heeft de commissie zelf ook wel
containers geplaatst. Met oud en nieuw leverde dat ooit 32 kuub op, op 1100 woningen.

Mensen weten wel dat ze het ook op kunnen laten halen, maar nemen niet de moeite om
een telefoontje te plegen. Dat is hier een structureel probleem: als er een inspanning
vereist is, dan gebeurt het gewoon niet.
Heeft de commissie helaas veel bewonersbudget gekost.
Glas: (en metaal en kleine elektrische apparaten) kunnen aan de straat gezet worden (1x
per maand) of zelf weggebracht worden. Werkt prima.
Afvalapp: werkt: als iedereen wil, dan werkt het heel goed. Zoals gezegd: dit is echt een
‘gemakswijk’, dus mensen willen geen handelingen doen. Nu moeten ze bijvoorbeeld zelf
kiezen welke soorten afval ze in de melding willen. Oplossing zou kunnen zijn: alle
soorten afval er standaard in. Ook graag afvalkalender weer terug.
Kleding: Leger des Heils, kledingbak (als het heel is).
Takkenroute: 2x per jaar, wordt veel gebruik van gemaakt.
Wensen
Kosten: als je alles heel duur maakt, wordt afval een nog groter probleem. Nog meer in
de bosjes, brandgangen, parken.
Vraag: Kun je bij de post van de WOZ ook twee kaartjes voor grof vuil stort doen? In
Emmen is strippenkaart van 5 keer.
Lagere frequentie grijs kan niet in alle gevallen (zie boven), maar misschien wel na goede
communicatie richting nieuwkomers.
Vraag: zijn er in het land geen goede voorbeelden?
Grof vuil: heersende mening in de commissie: er is altijd wel iemand in je omgeving die
je kan helpen om iets naar de stort te brengen. Het interesseert ze gewoon niet
(Antilliaanse gemeenschap), velen bewaren het een jaar om het vervolgens op het vuur
te gooien. Is dit wel op te lossen?
Nu ook teveel willekeur bij wegbrengen! Weegsysteem weer terug?
Liever niet per kilo gaan betalen: dan gooien we elkaars afval bij elkaar in de container.
Meer ondergronds? Dan met pasje?
Papier mag zeker weer bij verenigingen/scholen!
Chemobak weer terug? Mag, maar tegen minimale kosten en heel graag blijvend ophalen.
Komt puntensysteem ook weer terug? Inleveren tegen geld?
Groenafval: Takkenroute mag zeker vaker per jaar, ook de bladkorf, maar helaas is er een
pilot geweest waaruit bleek dat het hier niet kan in de wijk. Werd misbruik van gemaakt,
maar zou erg fijn zijn als het toch weer terugkomt. Maar dan wel onder toezicht! Iemand
verantwoordelijk maken, net als bij de speelplaatsen. Misschien een beloning voor het
toezicht/netjes houden? Bijvoorbeeld 1x gratis grijs? Voorkomt veel illegale stort.
Of in andere vorm: groene container weer terug en dan in de lente/zomer/herfst vaker
halen.

Opmerkingen
Tip voor gemeente: je moet echt naar de mensen toe en daar veel bekendheid aan geven,
zorgen dat iedereen dat weet.
Specifiek wijkprobleem: Nieuwkomers, laagopgeleiden, ouderen. Kan ‘afvalcoach’ hier
een ondersteunende rol spelen? Vraag: heeft deze ook bevoegdheden? (BOA) Zou ook
boetes uit moeten delen! Of beloningen.
Nadelen centrale containers: grote kans dat verkeerde zaken in de containers belanden
door gebrek aan toezicht.
Overige zaken
Schoon, heel en veilig – project op scholen vanaf 3e week september. Kan gemeente daar
iets in betekenen? In het kader van ‘Schoon genoeg?’
===========================================================================
22 juni 2018 Zuiderpark
Wijkvereniging met (betalende) leden (ca. 160). Hebben geen wijkbudget.
Afval nu
Grijze container: elke week (wordt per lediging betaald).
Plastic apart, in zak 1x per 4 weken. De zakken kunnen ook in een container bij het
winkelcentrum. Is wel verwarring over wat er nu precies in mag. Bv. blik: welk soort blik
mag?
Groen afval (in bruine bak): deels wel, de meeste inwoners hebben geen container. Maar
routes zijn niet bekend. Rest brengt het weg naar composteerder of afvalbrengstation.
Oud papier: in (voormalige) groene container, door gemeente opgehaald.
Takkenroute, 2x per jaar. Bellen om te melden wat je aan de weg legt. Ongeveer in april
en oktober.
Grof vuil: De openingstijden zijn onhandig: ’s morgens tot 12 uur, zaterdag om de week.
Er staan rijen mensen, je staat vaak een uur te wachten. Zou wat soepeler kunnen,
iedereen wacht op elkaar op deze wijze. Onduidelijkheid: de vraag is: wat heb je? Soms
lastig te beantwoorden en de inhoud van karren is ook moeilijk meetbaar.
Afvalapp: lang niet iedereen gebruikt de app. Is soms ook verwarrend: kregen nu de
‘wintertip’.
Wensen
Grijs: één mevrouw scheidt zo goed, waardoor ze de bak maar 1x per jaar aan de weg
zet. Dit merken ze ook in de afrekening. Alle GFT gaat in het compostvat,
aardappelschillen apart, die gaan naar Sappemeer.
Opmerking: als je kleine kinderen hebt is elke week grijs legen wel fijn.

Groen
Container voor groen: (nu bruin) was puur bedoeld voor GFT afval. Dat was voor elke
gemeente een verplichting. Op een gegeven moment is dat gewijzigd naar: alleen nog
maar tuinafval. Ligt er nog een verplichting voor gemeentes om GFT in te zamelen?
Er is hier al een groenstort van de gemeente, deze wordt regelmatig ook door
particulieren gebruikt. Is niet de bedoeling overigens.
Opmerking: of het nu naar de composteerder gebracht moet worden, of hier naar een
centrale plek, maakt weinig verschil. Dat geldt natuurlijk voor iedereen die eigen
vervoer heeft.
Opmerking: wie houdt daar toezicht op? En let op locaties.
Plastic: vaker halen i.v.m. stankoverlast. Vooral in zomermaanden. Waarom kan er niet
een centrale stortplek komen voor plastic? Echt ook beter vertellen wat er wel en niet in
de plastic zak mag. Voor iedereen toegankelijk.
Oud papier:
Heel goed dat verenigingen dat weer gaan doen. Maar hopen wel dat het dan zo geregeld
wordt, dat het niet weer terug gaat naar doosjes en baaltjes en dat het volgens een vast
patroon opgehaald wordt. Dus fijn als de container kan blijven. Mag naar verenigingen,
mits goed geregeld.
Opmerking: Kunnen we niet centraal inzamelen en opbrengst gewoon aan de wijk ten
goede laten komen?
Algemeen:
- Goed contactpunt rondom afval bij de gemeente: was vroeger ‘Mooiman’ maar wat is
het nu?
- NB: een oplossing voor luiers zou erg fijn zijn!
- Opvoeding van inwoners is nodig, naast goede informatieverstrekking.
- Wat kunnen we zelf betekenen in afvalinzameling: vrijwilligers is lastig, tijd ook. Maar
het geld kunnen we goed gebruiken: we hebben geen wijkbudget.
Ze zijn nu bezig met verkeer: plan uitgewerkt, kost 14.000 euro. Gemeente geeft aan
geen geld te hebben. Maar wij ook niet, hoe kunnen we ooit verbeteringen doorvoeren?
Merken weinig medewerking vanuit de gemeente.
Zorg: hoe gaat dat straks met afval dan?
- Opmerking: Wij denken helemaal niet buiten onze kaders: we pakken hiermee het
afvalprobleem niet aan. Niet: hoe gaan we scheiden? Maar: hoe krijgen we minder afval?
Zijn er geen voorbeelden van anderen waar wij iets mee kunnen? Kan de gemeente geen
richtlijnen geven ook aan supermarkten? Of de overheid? In ieder geval denken vanuit
kansen en niet van wat lastig is. Belangrijker dan hoe vaak de wagen langs komt rijden is
hoe de gemeente hier zelf mee om gaat. Hoe doet de gemeente aan scheiden?
Vraag: Als wij dit naar de gemeente willen ‘brengen’, waar moeten we dan zijn?
Grof vuil: met oud en nieuw wordt onvoorstelbaar veel afval verbrand. Het lijkt net alsof
het de gemeente niet interesseert.

Overige zaken
Zwerfvuil:
Is een groot probleem, in de wijk, maar ook bij de scholen bijvoorbeeld. Hoe kan het dat
er andere landen zijn die het heel schoon hebben? Voordeel van schoon zijn, is dat het
ook schoon blijft. Bij school wel eens mensen aangesproken. Waren bereidwillig maar er
gebeurt niets.
Opmerking: samen met de school zwerfafval opruimen zou een mooie start zijn. In het
verleden gingen wethouders en raadsleden ook zwerfafval opruimen. Zij gaven het
goede voorbeeld.
===============================================================
Staatsbosbeheer
Zwerfafval en afvalstort belangrijke onderwerpen
Rode draad
Stelling:
In alle gemeenschappen gemerkt: het storten van afval in het buitengebied geeft
irritatie. Het hangt bovendien samen met de prijzen bij de afvalbrengstations: te duur en
te willekeurig. Wat de wens is: 4x per jaar gratis wegbrengen.
Reactie: afvalstort heeft idd met geld te maken, maar ook met openingstijden. Als je aan
het verbouwen bent, wil je je aanhanger direct weer leeg hebben. Als het station dan
dicht is, dan wordt het gestort in het bos, bij parkeerplaatsen. Dus: maak het niet te duur
en vaker open. Waarschijnlijk moet je daar als gemeente echt in gaan investeren.
- Bij Olthof, Nico (?) is het goedkoper.
- Is er wel voldoende oog voor de kwetsbaren in onze maatschappij. Groep heeft geen
bijvoorbeeld geen vervoer naar afvalbrengstations.
- Bij Diftar ontstaat ook meer zwerfvuil: zakjes worden illegaal gedumpt. Mensen gaan
alternatieve routes zoeken om het kwijt te raken.
- Gemeente zoekt oplossing: aan de voorkant scheiden, groter afval ophalen bij huis. Ook
mogelijk om 4x per jaar een ophaaldag organiseren? Grofvuil dag.
Groen
Inwoners: Groen vaker halen in het groeiseizoen en een grotere container,
takkenroute/bladbak moeten blijven en groenverzamelplekken aanleggen.
Staatsbosbeheer: Positief, omdat nu veel groenstort aangetroffen wordt in bossen en
natuurgebieden.
Denk wel goed na waar je dit soort verzamelplekken maakt: exoten, Japans
duizendknoop, reuzenberenklauw, etc. Komt allemaal uit tuinen, komt dus op zo’n
verzamelplek dubbel zo hard tot groei. Meest vreemdsoortige tuinsoorten die mensen in
hun tuin zetten, komen uiteindelijk ook weer in de natuur terecht: plagen en dominantie
tot gevolg. Zorg dus dat er geen verspreiding plaats vindt: een dranghekje eromheen
(zoals bij bladvakken) is geen oplossing.

Goed als de gemeenschap een rol krijgt in het toezicht daarop, dat houdt de mensen ook
bewust.
Zwerfafval:
Staatsbosbeheer: Gemeenten zouden wat meer moeten faciliteren in het verzamelen van
zwerfafval door bewoners. Over het algemeen is er echt wel een drive bij vrijwilligers
die zwerfafval willen ruimen, maar benut dat ook goed. Dorpsverenigingen bijvoorbeeld
een extra container per wijk geven, specifiek voor zwerfafval. De vraag is altijd: ik wil
wel opruimen, maar waar kan het kwijt?
Inwoners: grote betrokkenheid bij de eigen leefomgeving, bereidheid tot scheiden, maar
gemeente mag het ons wel makkelijker maken.
Algemene irritatie: de mening is soms: “ze gooien het toch allemaal weer bij elkaar.” Je
moet als gemeente wel eerlijk zijn en inzicht geven in wat er met het afval gebeurd. Ook
vertellen over wat het kost als een partij afval wordt afgekeurd.
Gemeente: schoon genoeg start in september: dorpen en wijken uitdagen om
leefomgeving zwerfafvalvrij te krijgen. We halen alle prullenbakken weg, en dan ‘schoon
schip maken’. Met elkaar kijken wat er gebeurt: door wie en waar ontstaat het. Kansrijk
dat op een schoolroute het weer terug komt. Voorlichting op scholen is hard nodig,
wellicht met de school challenge aangaan om plastic in te leveren, inzichtelijk maken dat
dit geld oplevert.
Staatsbosbeheer: altijd komt de vraag weer terug: waar zijn de prullenbakken, maar daar
ligt niet de oplossing. Over het algemeen willen wij geen prullenbakken.
Gemeente: in recreatiegebieden is wel de behoefte aan bakken.
Staatsbosbeheer: interessant om te onderzoeken waar het wel nodig is. Maar: wie gaat
deze legen?
Gemeente: we zijn nu vooral restafval aan het produceren. Misschien ligt de oplossing
wel in grote containers met verschillende gaten (scheiden). Is in het buitenland ook heel
normaal.
Staatsbosbeheer: in Duitsland hebben prullenbakken gewoon een kleine opening,
felgroen om herkenbaar te maken. Daar passen dus geen afvalzakken in, maar wel
pakjes, drinken, kleine verpakkingen.
Gemeente: goed, maar moet dus wel snel geleegd worden, want anders leggen mensen
het er naast.
Staatsbosbeheer: Het Roege Wold, natuurgebied, daar hebben we allerlei verschillende
‘P’s (9) en drie toeristische opstapplaatsen: Kolham, Hellum, Schildwolde. Allerlei
interessante recreatieve voorzieningen. Is dus een parkeervoorziening voor zowel auto
als fiets en picknickbank. Daar is zo’n prullenbak wel op zijn plaats. Die zijn daar nu niet,
ook omdat het ‘legen’ niet geregeld is. Staatsbosbeheer voelt zich daar niet
verantwoordelijk voor, is echt iets voor de gemeente om op te pakken.
Staatsbosbeheer: Op zich is samenwerking met gemeente goed: voelen samen de
verantwoordelijkheid voor het schoon houden, altijd in goed overleg geconstateerde
vuilplekken opruimen.

Hebben nu geen vaste contactpersoon, wij zijn altijd een beetje aan het zoeken. In
Slochteren hadden we relatief de beste contacten. Bij natuurinrichting was contact altijd
intensiever. Maar na afloop was het contact altijd weg. Nu voornamelijk contact met
IBOR.
Overige zaken:
Het is heel belangrijk om het gesprek gewoon te starten. (sel…?) is wel een aparte partij
hierin, maar wel belangrijk om te betrekken. Nu contact over het Adriaan Tripbos en het
Roege Wold, heemtuin, baggerputten. Is allemaal redelijk grote afvalproblematiek. Heel
goed om elkaar te vinden.
Wij hebben een lijst met vaste plekken waar illegale stort plaatsvindt (via mail naar
Arjen).
Leuk voorbeeld: voorlichtingsbakje geplaatst op het ‘pronkewail pad’, gaat dwars door de
provincie, waaronder ook door het Roege Wold. Daar plaatsen we vaste stempelposten.
De gemeente is bij mijn stempelpost aangehaakt met een flyer over het Roege Wold. In
een metalen bakje zit dan de stempel, maar ook de flyer. Deze week trof ik het bakje aan
met idd de stempel en de folder, maar ook allemaal afval. Er staat geen prullenbak, dus
mensen zoeken naar alternatief.

