Hoe moet de
toekomst van de
afvalinzameling
in Heemstede
eruit zien?

Steeds minder afval

in Merlenhoven

Samen met bewoners van Merlenhoven heeft de gemeente hier in 2018 over nagedacht. Een ander
systeem is nodig omdat de hoeveelheid restafval onnodig hoog blijft - ondanks dat we al jaren
afval scheiden. En dat is zonde. Want we kunnen steeds meer afval hergebruiken als we het anders
aanleveren bij Meerlanden. Ook de gemeente Heemstede wil bijdragen aan de landelijke doelstelling
van VANG (Van Afval Naar Grondstof): 100 kilo restafval per persoon per 2020 en 30 kilo restafval
per persoon per 2030. Nu zitten we per jaar in Heemstede nog op ruim 200 kilo restafval per persoon.
Proef in Merlenhoven

Eind februari 2019 is in Merlenhoven een proef gestart om afval beter
te scheiden. Bewoners uit de wijk hebben actief meegedacht in een
klankbordgroep. Belangrijkste wijziging: het plastic, maar nu ook
drinkpakken en metaal zoals blik, worden aan huis opgehaald. Het
restafval brengen de bewoners van Merlenhoven weg naar één van de 5
verzamelcontainers in de wijk. De eerste cijfers zijn nu bekend. We delen
graag de resultaten en ervaringen omdat we hiervan leren voordat er een
keus wordt gemaakt voor de rest van Heemstede.

Restafval: minder dan 100

kilo per persoon per jaar!

En werkt het? Ja het werkt! We zijn nog niet eens halverwege de proef en
als de bewoners zo doorgaan is het restafvalgewicht 94 kilo per persoon
per jaar!
Uit een steekproef van een aantal rolemmers blijkt dat ruim 75% van
het Plastic, Drinkpakken en Metaal (PMD) goed ingezameld wordt. Het
percentage vervuiling komt onder meer doordat het plastic met inhoud,
zoals brood bij het PMD wordt weggegooid.

Oude sokken?

Lever ze in bij een van de textielcontainers! In het restafval wordt
relatief veel textiel gevonden. Daar zijn aparte containers voor
verspreid over de gemeente. Daar is textiel geen afval, maar grondstof
voor nieuwe producten.

Wist u dat etensresten heel waardevolle grondstoffen zijn?
Gooi ze daarom net zo makkelijk bij het GFT. Van GFT wordt compost,
biogas en meer gemaakt. Kijk op de afvalwijzer via www.heemstede.
nl/steedsminderafval wat er allemaal bij het GFT mag.

18 mei: gesprek in de wijk

Zaterdagochtend 18 mei kwamen bewoners, medewerkers van de
gemeente en Meerlanden bijeen om samen terug te kijken en ervaringen
uit te wisselen. Wethouder Annelies van der Have maakte toen de eerste
goede resultaten van de proef bekend en dat klonk onder luid applaus.

Wat we horen uit en zien in de wijk

We kunnen tevreden terugkijken op de afgelopen periode waarin de
gemeente veel reacties van inwoners krijgt dat ze hun restafval enorm
zien verminderen. Dit ging niet zonder vallen en opstaan. Zo staan
er tijdelijk bovengrondse containers voor restafval. Deze werden in
het begin bijvoorbeeld ook gebruikt voor grof afval (dit mag naar de
Milieustraat, Cruquiusweg). Wordt de proef doorgevoerd in de rest van
Heemstede, dan komen er ondergrondse containers met kleine kleppen
waarmee dit probleem niet aan de orde is.

Klankbordgroep blijft alert

De gemeente en de klankbordgroep werken nauw met elkaar samen.
Zo geven de leden klachten en observaties door en helpen zij de
buurtbewoners hun afval goed te scheiden. Ze zien het voordeel van
goed scheiden; voor het milieu maar ook voor de portemonnee. Restafval
wordt verbrand en dat kost geld. Sterker nog: dat wordt duurder. We
moeten er dus voor zorgen dat we 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.

1 juni is End Plastic Soup Day

Rotary Heemstede en gemeente Heemstede slaan
de handen ineen en geven samen gastlessen op
basisscholen, gaan samen met scholieren de wijk in
om zwerfafval te prikken en op 1 juni wordt op de
Binnenweg bekend gemaakt wie het meeste afval
heeft ingezameld.
Doet u mee? Organiseer net als de bewoners van
Merlenhoven een priknick in uw wijk. Meld u aan
via afval@heemstede.nl.

Wilt u contact? Via afval@heemstede.nl kunt u ons of leden van de klankbordgroep benaderen.
Meer informatie? Kijk op www.heemstede.nl/steedsminderafval.
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