
 

geselecteerd. De rolemmers zijn geleegd op de 
gemeentewerf om te analyseren. De uitkomsten 
presenteren we graag 18 mei, maar we geven alvast 
een klein voorproefje. Want wat viel meteen op? Er zat 
veel textiel in. (Oud) Textiel kunt u wegbrengen naar 
de container bij de Coop of het zwembad. Daar is het 
geen afval, maar grondstof! En het PMD zag er goed 
gescheiden uit.

Medewerkers van de Afvalspiegel

WIST U DAT ETENSRESTEN HEEL WAARDEVOLLE 
GRONDSTOFFEN ZIJN?
Gooi ze daarom net zo makkelijk bij het GFT in de groene 
rolemmer. Van GFT wordt compost, biogas en meer 
gemaakt. Kijk in de afvalwijzer wat er allemaal bij het GFT 
mag.  

Heeft u ideeën of input voor deze nieuwsbrief? Mail ons dan via  afval@heemstede.nl
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Sinds eind februari zijn we bezig met een nieuwe manier van afval scheiden. In Merlenhoven proberen we dat 
uit voordat er een keus wordt gemaakt voor heel Heemstede. Hoe gaat dat nu? Wat valt op en wat komt eraan? 
U leest het in deze nieuwsbrief.

UITNODIGING ZATERDAG 18 MEI
Op ZATERDAG 18 MEI bent u van harte welkom tussen 
10.00 en 12.00 uur op het Beatrixplantsoen. Rond 
10.30 uur maakt wethouder Annelies van der Have 
tussentijdse resultaten van de afvalproef bekend. U 
krijgt inzicht in of en hoe het afval gescheiden wordt 
en wat het gewicht is van het restafval. Dan kunnen we 
een eerste balans opmaken van de proef. Is het restafval 
verminderd en zijn we op weg naar 100 kg per persoon 
per jaar: de doelstelling van de VANG?  Medewerkers van 
de gemeente en de leden van de klankbordgroep gaan 
zaterdag 18 mei daarover met u in gesprek. Tot dan!

We hopen op beter weer op 18 mei dan in december!

VOORPROEFJE OP SORTEERANALYSE
Het bedrijf De Afvalspiegel heeft in overleg met 
Meerlanden steekproefsgewijs een aantal rolemmers 
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DANKWOORD
“Merlenhoven is goed bezig met een nieuwe manier 
van inzamelen! Dat blijkt uit de afvalsorteeranalyse en 
uit de geluiden die ik hoor uit de wijk. Het scheiden 
van het plastic - en nu dus ook drinkpakken en metaal 
- geeft echt resultaat: er blijft steeds minder restafval 
over. De tijdelijke bovengrondse containers voor het 
restafval nodigen nog uit tot het weggooien van grof 
vuil en raken snel overvol. De klankbordgroepleden 
helpen ons met het zoeken van oplossingen. Een van 
de oplossingen: de containers worden vaker geleegd. 
Het heeft onze aandacht en ik heb er vertrouwen in dat 
het steeds beter gaat. Bovendien worden de containers 
uiteindelijk vervangen door ondergrondse containers - 
met een kleine klep. Heeft u opmerkingen of ziet u iets 
wat ons of de klankbordgroep kan helpen? Meld het dan 
via afval@heemstede.nl. Of kom zaterdag 18 mei naar de 
wijkbijeenkomst. Ik zie u daar graag!”

LEDIGING GROENE ROLEMMER 1X IN DE WEEK 
VANAF JUNI
Wanneer u uw keukenafval goed scheidt, wilt u dat dit 
niet lang in de groene rolemmer blijft liggen in de warme 
periode. Daarom leegt Meerlanden vanaf juni tot en met 
augustus uw groenbak een keer in de week op maandag 
(in plaats van 1x in 2 weken op donderdag!). 
Een keer extra dus!

1 JUNI IS END PLASTIC SOUP DAY
Rotary Heemstede en gemeente Heemstede slaan de 
handen ineen om bij te dragen aan de actiedag: End 
Plastic Soup op 1 juni. Samen geven ze gastlessen op 
school en gaan de scholieren de wijk in om zwerfafval 
te prikken. Op 1 juni zijn er allerlei activiteiten op de 
Binnenweg waaronder de bekendmaking van wie 
het meeste afval heeft ingezameld. Helpt u mee het 
zwerfafval tegen te gaan? Buurtbewoner Wim Donkerlo 
organiseert op deze dag een priknick, startend in 
Merlenhoven. U kunt zich aanmelden bij Wim of via 
afval@heemstede.nl.
 
KLANKBORDGROEP BLIJFT ALERT
De gemeente en de klankbordgroepleden werken 
nauw met elkaar samen. Zo geven de leden klachten en 
observaties door en helpen zij de buurtbewoners hun 
afval goed te scheiden. Heeft u in de Heemsteder ook 
de ingezonden brief gelezen van uw klankbordgroep 
Merlenhoven? Daarin wordt nog eens benadrukt wat het 
voordeel van goed scheiden is; voor het milieu maar ook 
voor de portemonnee. Restafval wordt verbrand en dat 
kost geld. Sterker nog: dat wordt duurder. We moeten 
dus voorkomen dat afval verbrand wordt en zoveel 
mogelijk nieuwe grondstoffen kunnen opleveren. We zijn 
trots op de betrokken buurtgenoten die zich inzetten 
voor een zo goed mogelijk verloop van deze proef. Wilt u 
contact? Via afval@heemstede.nl kunt u ons vragen hen 
in te schakelen. Of benader een van hen direct!

www.heemstede.nl/steedsminderafval  
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