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Afgelopen zes maanden is een nieuwe manier van afval inzamelen getest in uw wijk, met als
belangrijkste wijziging dat het plastic, metaal en de drinkpakken aan huis worden opgehaald. Via
deze nieuwsbrief leest u een update en kijken we vooruit. Ook horen we graag weer uw mening. Op de achterzijde
treft u een formulier aan dat u tot en met 23 oktober kunt invullen en bij de receptie op het gemeentehuis kunt
afgeven. Of vul hem online in via bit.ly/enquetemerlenhovenoktober.

EINDE PROEF?
Eind september kwam een einde aan de proefperiode.
De manier van inzamelen stopt echter niet; u kunt het
schema van de afvalkalender gewoon blijven volgen. In
ieder geval tot de gemeenteraad een besluit neemt over
de afvalinzameling in heel Heemstede, waar de resultaten
van Merlenhoven voor worden gebruikt. Graag nodigen we
u daarom uit de enquête in te vullen. Deze korte enquête
richt zich met name op ervaringen omtrent dienstverlening.
De uitkomsten van deze en de vorige enquêtes plus de
resultaten uit de proef tezamen zijn input voor de evaluatie
en mogelijke uitrol over de hele gemeente.

VAN 200 NAAR 100 KILO RESTAFVAL
In november 2017 is een nulmeting uitgevoerd in
Merlenhoven. Deze nulmeting gaf een vergelijkbaar beeld
qua scheidingsgedrag van inwoners van Merlenhoven ten
opzichte van de rest van Heemstede. Inwoners produceren
gemiddeld ruim 200 kilo restafval per persoon per jaar.
Halverwege de proef bleek dat de gemiddelde hoeveelheid
restafval per persoon per jaar in Merlenhoven uitkwam op
minder dan 100 kilo. Een geweldige prestatie.

SORTEERANALYSE
Er zijn gedurende de proef twee sorteeranalyses uitgevoerd,
waarbij de samenstelling van het restafval werd beoordeeld.
GFT: Beide analyses gaven een sterke terugloop van
groente, fruit (denk ook aan alle etensresten) en tuinafval
in het restafval aan: van 90kg naar 35kg. Door de nieuwe
afvalinzameling belandt er per persoon 55 kilo meer GFT
bij afvalinzamelaar Meerlanden, die het kan verwerken
tot nieuwe bruikbare grondstoffen in plaats van het te

verbranden. PMD: Ook in de afvalstroom plastic, metaal en
drinkpakken zien we een positief gevolg voor hergebruik.
Waar in Heemstede gemiddeld 10 kilo PMD per persoon per
jaar wordt ingezameld, zamelt u in Merlenhoven ruim 40
kilo per persoon per jaar in.

ONTWIKKELINGEN AFVALSTOFFENHEFFING
In de begroting van de gemeente staat wat u voor het
nieuwe jaar gaat betalen voor de dienstverlening voor
het inzamelen van afval: de afvalstoffenheffing. We
kunnen er niet omheen: deze wordt hoger. Dit is een
vervelende ontwikkeling die geheel los staat van deze
proef. Externe factoren spelen daarin een rol. Zoals
verwerkingskosten van (rest)afval, de wisselende opbrengst
van gescheiden stromen afval en het opraken van een
buffer waar de afvalstoffenheffing jarenlang kunstmatig
laag mee werd gehouden. Ook de in 2019 fors verhoogde
verbrandingsbelasting op restafval (een kleine 18% van de
totale verwerkingskosten) vanuit het Rijk is een oorzaak.
Het zijn allerlei ontwikkelingen die de kosten ook de
komende jaren alleen maar doen stijgen. Des te meer reden
om te zoeken naar maatregelen om samen restafval terug
te brengen en zo deze kostenstijging te beperken.
Heeft u vragen over afval?
Mail ons dan via
afval@heemstede.nl.

Annelies van der Have,,
wethouder Afval

Heeft u ideeën of input voor deze nieuwsbrief? Mail ons dan via afval@heemstede.nl
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ENQUÊTE MERLENHOVEN ‘STEEDS MINDER AFVAL‘
Wat zijn uw ervaringen in het afgelopen half jaar?
U kunt dit formulier tot en met 23 oktober invullen en bij de receptie op het gemeentehuis afgeven.
Liever online invullen? Kijk dan op bit.ly/enquetemerlenhovenoktober en vul daar de online enquête in.
1. IN HOEVERRE BENT U HET EENS MET DE ONDERSTAANDE STELLINGEN?
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Oneens

Zeer oneens

Ik heb minder restafval











Ik weet wat ik in de PMDrolemmer mag doen











Tijdens de extra inzameling van
GFT in de zomer, heb ik mijn
groene rolemmer iedere week
aan de weg gezet











Als deze manier van inzamelen
in de hele gemeente wordt
ingevoerd, vind ik dat een goede
zaak











2. DE DIENSTVERLENING VAN AFVALINZAMELINGSBEDRIJF MEERLANDEN

Legen rolemmers
Legen restafvalcontainers
Telefonisch bereikbaarheid
Online bereikbaarheid

Zeer goed

Goed

Voldoende

Niet goed/
niet slecht

Matig

Slecht

Zeer slecht




































Toelichting:

3. DE INFORMATIE EN COMMUNICATIE VAN DE GEMEENTE BEOORDEEL IK ALS:

Slecht

1

2

3

4

5











Toelichting:

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête!

www.heemstede.nl/steedsminderafval
Heeft u ideeën of input voor deze nieuwsbrief? Mail ons dan via afval@heemstede.nl

Goed

