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Inleiding
Tijdens de bijeenkomst heeft de wethouder een korte terugblik gedaan plus de doelstellingen
toegelicht waaraan de gemeente moet voldoen. Vervolgens heeft beleidsmedewerker
Reiniging van gemeente Heemstede, een samenvatting gegeven van voorgaande
bijeenkomsten in aanloop naar de stand van zaken vandaag. De Meerlanden heeft een
aantal mythes besproken en concrete voorbeelden behandeld van afval (wat moet waar).
Scenario
Uiteindelijk zijn de vier inzamelscenario’s besproken en is er voor de proef een voorkeur
uitgesproken voor het scenario, waarbij:
2 containers aan huis (voor GFT en PMD). De restafvalcontainer wordt hierin PMD.
- Verzamelcontainer voor restafval in de wijk. Tijdens proef bovengronds; permanente
containers gaan ondergronds.
- Glas, papier, textiel e.d. wegbrengen naar de brengparkjes.
Opmerkingen die aandacht vragen bij de proef (onderstaande lijst is niet uitputtend):
- De frequentie van ophalen van PMD lijkt aan de lage kant (1x per 2 weken), kan /
moet dat worden aangepast?
- Luiers die zorgen voor een grote(re) hoeveelheid restafval, komen daar
voorzieningen voor?
- Omwonenden (uit andere wijken) die hun plastic-afval nu wegbrengen in de wijk,
welk effect heeft dit op de proef?
- De grootte van de restafval container, welke opties zijn er als je een kleine container
hebt?
- Ouderen in de buurt, hoe ga je die bereiken en hoe worden zij ondersteund?
- Veel behoefte aan communicatie en bewustwording: enerzijds communicatie over
de voortgang van het proces en anderzijds communicatie in lokale kranten of eigen
wijkkrant met concrete tips en uiteenzetting waarom we met (rest)afval aan de slag
moeten. Regelmatig feedback over de voortgang van de proef is gewenst, dit kan in
de vorm van informatie in de wijkkrant, tijdens regelmatige bijeenkomsten of tijdens
inloopspreekuren in de wijk.
- Succesverhalen uit omringende gemeentes moeten worden gedeeld
- Inzicht in de locatie van de (nieuwe) brengparkjes
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De vervolgstappen zijn als volgt:
• We delen het verslag, wanneer aangevuld door jullie, online via www.heemstede.nl.
• We gaan het scenario verder uitwerken, met o.a. locaties voor de 5 ondergrondse
containers, en doen een voorstel voor wat betreft frequentie van ophalen van afvalstromen,
zoals PMD en GFT in de zomer.
• We gaan ook stappen zetten met het uitwerken van een concrete afvalscheidingswijzer en
communicatie algemeen via kranten als Heemsteedse Nieuws.
• Het uitgewerkte scenario zal, wanneer wenselijk, tijdens een nog in te plannen bijeenkomst
worden besproken met jullie. Tijdens deze bijeenkomst kijken we of het plan voor de proef
voldoende jullie punten van aandacht weghaalt, zoals geschetst. We werken toe naar een
volgende stap (de wijk in of nog een extra sessie ter voorbereiding). In het scenario zit ook
een communicatieplan, met bijvoorbeeld uitgewerkte voorbeelden als posters, stickers op
containers en meer.

Beeld van het verder uit te werken scenario.
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