RODE DRAAD IN ALLE GESPREKKEN OVER AFVALINZAMELING EN -SCHEIDING :

"ALS INWONER WILLEN WE GRAAG GEHOLPEN
WORDEN BIJ HET (BETER) SCHEIDEN"

Hoogezand - Grote betrokkenheid bij de eigen leefomgeving! Er is al heel veel inzet om het afval
goed gescheiden aan te leveren! Men is tevreden over wat de gemeente doet! Maar men heeft, als
je er op doorvraagt, hele goede suggesties en wensen voor de gemeente hoe het beter kan. En hoe
men als inwoner geholpen wil worden om het samen nog beter te gaan doen.
Sinds de week van 19 mei worden er gesprekken gehouden met (bijna) alle bewonersorganisaties.
Van de 40 organisaties doen er 37 bewonersorganisaties mee aan de gesprekken over
afvalinzameling en - scheiding.
Vanaf eind april is er contact gezocht met alle verenigingen, stichtingen en organisaties. Voordat
men een afspraak wil maken wordt dit natuurlijk eerst besproken in de eigen bestuursvergadering.
Daarom lukt het niet om meteen met iedereen in mei om tafel te gaan, maar vinden er ook veel
gesprekken plaats in juni. Als we de inwoners de ruimte willen geven om hun inzichten met ons te
delen moeten we ook beschikbaar zijn op de momenten dat het hen past!
Begin juli krijgt de raad een bundeling van verslagen van alle gehouden gesprekken met
bewonersorganisaties om ook een gevoel te krijgen bij wat waar leeft.

Alle bewonersorganisaties reageren enthousiast en blij verrast op de uitnodiging om mee te
denken over afvalinzameling en -scheiding. "We vinden het ongelooflijk mooi dat we worden
uitgenodigd om mee te denken. Echt een verrassing"!
Men vindt het belangrijk invloed te hebben hoe we dit met elkaar in de toekomst gaan
organiseren. De uitnodiging om mee te praten geeft ook de verwachting dat de gemeente er ook
wat mee gaat doen! Aan het college en gemeenteraad de uitdaging om dit op een goede manier te
doen.
In de gesprekken maken we kennis en lopen de verschillende afvalstromen langs: hoe zit het met de
grijze container (restafval), de groene container (GFT), snoeiafval, plastic, blik, glas, klein
huishoudelijke apparaten en grof vuil. Verschillen zijn er per plek! En er zijn soms lokale tradities in
relatie tot inzameling.
De eerste reactie is: "We houden het graag zoals het is". Maar als eenmaal duidelijk is dat er het
nodige gaat veranderen pakt men ook de uitnodiging met beide handen aan om verbeteringen in de
dienstverlening aan te reiken. Men is zeer betrokken en bereidt om nog meer te doen met het
scheiden van afval, mits de gemeente daar bij helpt, ondersteunt en faciliteert.
GRIJS - Op een aantal plekken legen we de grijze container elke week. Inwoners vinden dit onnodig.
Eens in de twee weken is vaak genoeg. Zeker als er andere maatregelen worden getroffen voor GFT
(Hoogezand - groene container). Daar waar plastic apart wordt ingezameld vindt men het een zegen:
"ik maak er een sport van om de grijze container zo weinig mogelijk aan te hoeven bieden. Ik stamp
de inhoud dan ook flink aan. Hierdoor kom ik tot drie/vier containers per jaar. Dit scheelt mij veel
geld"!
Per containerlediging betalen is voor bepaalde doelgroepen een reden om met pedaalemmerzakjes
op pad te gaan om het eigen afval op een creatieve manier kwijt te raken. "We moeten iets gaan
regelen voor mensen die het blijkbaar niet kunnen betalen"
GROEN - Overal waardeert men de groene
container! Deze wordt om de week geleegd.
Wel zou men het waarderen als in het warme
seizoen de groene container elke week zou
worden geledigd: vanwege de stank (en het
loopt je container uit), maar ook door al het
snoeiafval en gras (meer dan er in de
container kan).
Op veel plekken heeft men een kleine groene
container. Men wenst deze graag in te ruilen
voor de grote variant (gelijk aan de grijze
container).
In Hoogezand wil men graag de groene container terug. Nu gooit men veel GFT in de grijze: "dat is
niet duurzaam en zo kunnen we extra kosten besparen".

In de flats zou men ook graag GFT apart willen scheiden en zou daar graag in gefaciliteerd willen
worden. Met een klein bakje kan men prima GFT scheiden op het aanrecht. Men wil nadrukkelijk
geen groene container op de galerij: "Het zou mooi zijn als er onderaan de flat een (ondergrondse)
voorziening wordt geplaatst waar we apart ons GFT afval in kwijt kunnen.
De afbreekbare bio-zak, die de container thuis minder vuil en stinkend maakt, wordt overal
gepromoot. Men zou het mooi vinden dat, net als bij het plastic, inwoners hierin worden bediend.
SNOEI & BLAD- Men waardeert de takkenroute. Wel zou men het logisch vinden als deze route pas
wordt gehouden als het weer daar aanleiding voor geeft. "Een route communiceren terwijl het
buiten nog vriest is niet heel logisch!"
Ook de bladvakken worden zeer gewaardeerd. Wel zou men wat meer vakken willen die tussentijds
ook (vaker) worden geleegd. Men vindt dat als er snoeiafval naast wordt gelegd de gemeente dat
eigenlijk gewoon meteen moet meenemen (ipv te wachten op klachten uit de buurt en dan een
aparte rit hiervoor te maken: "dat is toch veel duurder...?!").
TUINAFVAL - In de gemeente heeft men veel groen. Los van de takkenroute is er natuurlijk de groene
container, maar die biedt in het groeiseizoen ruimschoots onvoldoende inhoud. En veel mensen
hebben niet zo'n grote tuin dat ze het makkelijk daar kwijtraken.
Er is niet veel zin om het tuinafval weg te brengen (onnodig veel rijden). Veel mensen hebben ook
niet de mogelijkheden (leeftijd, gezondheid en/of geen vervoer) om het weg te brengen. Daarnaast
snapt men ook niet dat bij de Afvalbrengstations voor tuinafval moet worden betaald (terwijl het bij
de composthoop het gratis is).
Er is veel enthousiasme voor het creëren van groenafval verzamelplekken in de dorpen en wijken
waar de buurt het tuinafval (tijdelijk) kwijt kan. Men wil er wel op toe zien dat de stortingen beperkt
blijven tot slechts groenafval. Voorwaarde is natuurlijk dat de gemeente regelmatig het verzamelde
tuinafval komt ophalen. Een aantal dorpen hebben dit al georganiseerd zij het slechts in een enkel
geval formeel. "Als we dit zo kunnen organiseren voorkomen we hiermee heel veel dumpingen van
gras- en snoeiafval in het openbare groen"
PLASTIC - Daar waar plastic in de plastic zakken wordt
ingezameld is men enthousiast: "het scheelt gigantisch
veel ruimte in de grijze bak". Wel vindt men 1 x per
maand ophalen veel te weinig. Vanwege het volume (en
voor sommige beperkte bergruimte) en de stank zou men
graag de zakken eens in de twee opgehaald zien worden.
Daarnaast wil men graag een slimme oplossing voor het
niet laten wegwaaien van de zakken. Men heeft mooie
voorbeelden van hangsystemen aan lantaarnpalen die
men graag geïntroduceerd ziet worden.
Er is heel veel onduidelijkheid over wat er wel/niet in de plastic zak mag. Men is gefrustreerd als een
zak blijft liggen. "Met een sticker: 'foute inhoud' weet ik nog steeds niet wat er NIET in mag". Als de

gemeente toch de route doet, neem dan gewoon alles mee, ipv de achtergebleven zakken, na
klachten, later alsnog op te halen. "Dat is niet efficiënt!"
Bij flats hoopt men op een andere oplossing voor hun plastic dan de plastic zakken vanwege beperkte
bergruimte. Misschien een voorziening ,naast de ondergrondse container voor restafval en/of papier.
Daar waar men nog geen plastic inzamelt ziet men hier wel de
voordelen. In een dorp zei men: "wij willen ook graag de plastic
zakken. Maar we willen niet wachten tot 1 januari 2020. Kunnen
we dat zsm regelen?" Er is af en toe wel geopperd om een
container te krijgen voor het plastic....maar veel mensen zitten niet
te wachten op nóg een container. En de uitleg dat een container
voor het plastic, landelijke ervaring, 1/3e restafval bevat en tot
heel veel afgekeurde ladingen en dus hogere kosten leidt maakt de
keuze voor de plastic zak makkelijker: mits om de week gehaald én
een oplossing voor het niet laten wegwaaien!
Ook een irritatie: Soms is er ergens een zak blijven liggen. Toevallig
rijdt er iemand van de gemeente langs. "Waarom neemt hij dan die
zak niet mee? Ziet hij het niet? Nu moet er apart weer iemand voor
langs komen nadat we hebben gebeld".
PAPIER - Ons papier is voor de verenigingen! Ook in Hoogezand, waar de gemeente het regelde
nadat de clubs waren afgekocht, zijn er steeds meer scholen en clubs die voorzichtig de inzameling
weer hebben opgepakt.
Overal is men nadrukkelijk van mening dat de verenigingen en scholen (de opbrengst van ) het oud
papier moet worden gegund. De gemeente moet per dorp/wijk kijken hoe de inzameling kan worden
gefaciliteerd. Op veel plekken zijn er al marktpartijen actief, zoals bv VIROL, die de inzamelaars
ondersteunen met extra menskracht (chauffeur) en materieel.
Men zou het eerlijk vinden, als het dorp zelf de opbrengst van het oud-papier mag houden, ook de
opbrengst van de oud-papier container in het dorp ook ten goede komt van de inzamelende club(s).
"Bij ons in het dorp doen we de oud-papier met zeven (!) verenigingen" en "Dankzij de inzameling
kunnen wij de contributie laag houden" of "Hiermee kunnen we sparen voor een flinke bijdrage aan
het jaarlijkse schoolreisje".
De gemeente deelt veel informatie op de site en via de speciale app over afvalinzameling. De wens
van de oud-papier inzamelaars is dat ook hun moment in het rooster wordt opgenomen (zodat ze
zelf niet veel tijd aan communicatie hoeven te besteden).
GROFVUIL - Men is kritisch op dit deel van het afval. Men
vindt dat grofvuil aanbrengen bij de brengstations veel te
duur is. Daarnaast is het niet heel duidelijk met welke
kosten men rekening moet houden. Soms valt het mee
maar vaak valt het ook tegen. Er lijkt sprake van een grote
willekeur. Soms vijf euro....of dertig euro...

Inwoners vinden dat het brengstation ruimere openingstijden moet krijgen! Nu is het erg puzzelen en
wanneer de inwoner vrij is is het brengstation vaak dicht. Ook vindt men het niet eerlijk dat de één
verder moet rijden dan de ander (en dus extra kosten moet maken: "Zou dat niet een beetje
gecompenseerd mogen worden?").
Voor puin zoeken inwoners andere oplossingen en kan men bv bij NICO voor 7,50 euro een volle kar
afleveren. "Waarom doet de gemeente dingen die marktpartijen veel goedkoper kunnen doen?"
Graag ziet men het model van Groningen worden ingevoerd. Dat je drie keer per jaar gratis kan
storten op het brengstation. Ga je vaker? Dan mag je gewoon betalen.
De ophaaldienst voor Grofvuil kent men vaak niet. Als
men het kent vindt men het vaak te duur. Daarbij is er
een irritatie over het volgende: je moet aangeven wat je
langs de weg zet, bv een matras. Nadat je die op het
afgesproken moment hebt neergezet kan het zijn, dat als
je een paar keer met je ogen knippert, er een hele
huisraad kan zijn bijgezet. Wanneer de gemeente langs
komt wordt slechts het gemelde item meegenomen en
blijft de rest staan. De buurt moet er dan achteraan bellen
om de rest te laten ophalen. "Dit is toch niet efficiënt?! Ze
moeten er speciaal voor terugkomen en nemen het dan
toch wel mee. We hebben er best een paar euro per jaar
voor over als de gemeente het meteen meeneemt en zo de buurt schoon blijft".
GLAS - Iedereen is fanatiek met glas. Op de meeste plekken brengt men het naar de glascontainer.
Deze staan vaak in de buurt van een supermarkt, maar ook in de buurt van oa. flats. Op sommige
plekken wordt het nog huis aan huis gehaald. Dan is er een speciale route waar het glas en het blik
apart wordt ingezameld.
Deze laatste dienstverlening vindt men makkelijk. Wel zou men het logisch vinden dat deze route
wordt uitgebreid met bv batterijen, lampen, KGA én E-waist.
KGA - Op een paar plekken is er nog een brengmoment in het dorp. Men vindt dat er in de directe
omgeving inzamelplekken moeten komen, bv in samenwerking met ondernemers en supermarkten.
Daar zou de gemeente afspraken mee moeten maken. "Supermarkten doen al de batterijen. Waarom
voegen ze daar niet een stuk dienstverlening op andere afvalstromen aan toe?"
Een enkeling brengt het naar de brengstations. Dat is, in verhouding, best een duur ritje. Men vindt
ook dat als we het slim met KGA gaan doen, we ook bv E-waist mee zouden moeten pakken. Daar
waar er een route is waardeert men het zeer! Maar velen vinden het brengen naar een plek in de
eigen directe woonomgeving ook geen bezwaar.
Door gebrek aan dienstverlening op dit vlak verkiest men vaak om het te deponeren in de grijze
container.

COMMUNICATIE - Men vindt dat de communicatie rondom afval beter moet worden geregeld. Men
weet heel veel dingen niet. Wat mag nu wel en wat mag nu niet: men weet het niet goed. Men zou
het toejuichen als de gemeente meer gaat doen aan regelmatige voorlichting richting haar inwoners.
De mensen die de speciale app kennen zijn enthousiast over het gebruik van de app. "Handig dat je
wordt gewaarschuwd om je container bij de weg te zetten". Men zou alle dienstverlening, dus ook
het oud-papier, hierin moeten opnemen. Ongeveer 1 op de 5 inwoners gebruikt de app. Daarnaast is
er maar 1 inwoner gevonden die dieper de app in is gedoken om te ontdekken wat wel en niet mag.
Er is een breed pleidooi om naast online ook offline de communicatie te blijven verzorgen. "De
gemeentegids krijgen we ook thuis, dus waarom blijven we niet ook gewoon de afvalkalender
ontvangen?" Er zijn veel mensen die voor buurtgenoten via de site de afvalkalender uitprinten.
Overal wordt gewezen op de digibeten en laaggeletterdheid. Men vindt dat de gemeente ook
rekening moet houden met dat grote deel van de samenleving en wenst dat de gemeente ook een
keurig boekje maakt met alles over afval en gewoon jaarlijks weer de afvalkalender thuis bezorgd!
Ook is er een opmerking gemaakt over kleurgebruik en onleesbaarheid van veel gemeentelijke
communicatie voor mensen die kleurenblind zijn. Ruim 70% van alle mannen is in meer of mindere
mate kleurenblind. Ook dus een belangrijke groep om rekening mee te houden.
KLEDINGCONTAINER - Men
vindt dit een belangrijke
voorziening die goed wordt
benut. Logische
inzamelplekken hiervoor
zijn de omgeving van het
dorpshuis, de MFC, de
sportvoorziening en de
supermarkt.
FABELTJES - Op twee
plekken heeft men zorg dat
de inwoner heel druk aan
het scheiden is, maar dat
de gemeente alles gewoon
weer bij elkaar gooit.
"Doen we het niet voor
niks, al dat scheiden?"
KWETSBAREN - Er zijn doelgroepen die minder makkelijk mee komen door fysieke en mentale
problemen, door een andere culturele achtergrond met andere gewoontes en door beperkte
financiële mogelijkheden waardoor men gedwongen wordt creatieve oplossingen te verzinnen die
wij minder gewenst vinden.
Een groep vindt dat er hard moet worden opgetreden tegen vervuilers die iets illegaal storten in het
buitengebied. Maar men vindt in het algemeen ook dat er te weinig oog is voor de kwetsbaren in
onze maatschappij en dat we niet goed kijken hoe we deze doelgroepen kunnen helpen ook hierin

hun bijdrage te leveren. Kunnen we specifieke groepen belonen en waarderen waardoor de juiste
prikkels ontstaan om ook het voordeel te pakken wat afval scheiden oplevert.
Op een paar plekken werd nadrukkelijk benoemd dat we goed, samen met de doelgroep, moeten
kijken hoe we hun kunnen helpen bij het scheiden van afval.
KOSTEN - Men is bang dat alles duurder wordt. Men denkt dat als de gemeente faciliteert de kosten
mogelijk oplopen. Men ziet ook het voordeel dat als we met elkaar goed scheiden we samen minder
restafval produceren het voor iedereen goedkoper wordt. Ook ziet men dat bepaald werk juist moet
blijven bestaan om bv mensen die vallen onder de participatiewet de mogelijkheid van werk te
gunnen.
Men is pessimistisch dat een paar mensen, die minder zorgvuldig zijn, het voor de gemeenschap
verpesten waardoor oorspronkelijk kwalitatieve scheiding moet worden afgekeurd en het juist veel
meer per huishouden gaat kosten. Zowel het bestraffen van slecht gedrag als belonen van goed
gedrag wordt als effectief gezien.
EXPERIMENTEN - Veel bewonersorganisaties
staan open om te ontdekken hoe we het
samen nog slimmer kunnen doen. Men wil
graag meewerken aan experimenten waarbij
we bepaalde wensen gaan uitproberen om te
kijken of het echt ook nog beter kan.
AMBITIE - Na het delen van hun wensen
willen veel gemeenschappen al aan de slag
om bepaalde zaken zo snel mogelijk aan te
passen. "Waarom zouden we tot 1 januari
2020 moeten wachten als we nu al kunnen
beginnen om het beter te doen?!"
TOT SLOT - Men hoopt dat als we met elkaar goed scheiden we de kosten laag kunnen houden.
Hoewel men het niet erg vindt om een paar euro extra uit te geven als er een aantal zaken beter
kan worden geregeld.
Men zet zich graag in voor een schone leefomgeving, maar wenst ook een slimme dienstverlening
van de gemeente om het scheiden makkelijker te maken. Men streeft deels de duurzame
gedachtes na: goed voor mens, milieu en moeder aarde. Maar ook: "Als we het goed doen merken
we dat in onze portemonnee"
Men loopt niet meteen warm voor de ambitie om het restafval te halveren. Maar men voelt wel
een verantwoordelijkheid om het kwalitatief scheiden van afval, met hulp van de gemeente, zo
goed mogelijk doen waarbij met verwacht (of soms al ervaart) dat er dan wel heel weinig restafval
overblijft. De grijze container komt dan nog maar vier keer per jaar aan de weg te staan.
Als de gemeente bereidt is mee te buigen met de dienstverleningwensen van de inwoner om
afvalscheiden makkelijker te maken (en we het samen slimmer gaan doen) zal diezelfde inwoner
de gemeente verbazen met de resultaten die worden geboekt!

