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Bron 

soort 

Reacties op gemeentelijke berichtgeving m.b.t. afvaltraject (FB en Twitter vanaf 15 mei tot 19 juli) 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Ja, als ze nagescheiden plastic afval meerekenen met deze statistische gegevens over het restafval, terwijl ze die bij 

voorscheiding niet meerekenen, dan hanteren ze dus ongelijke maatstaf bij het bepalen van de statistieken en heb je zeker een 

punt dat we die statistische incorrectheid en bedrieglijkheid kunnen voorkomen door plastic te gaan voorscheiden. Of door 

gewoon al snog de statistische definities van scheiden. Of door gewoon alsnog de statistische definities van restafval gelijk te 

trekken, door daarin zowel voorgescheiden als nagescheiden plastic niet mee te rekenen. Dat klinkt tot dusver ook wel heel 

tegenstrijdig van Gemeente Het Hogeland: enerzijds zeggen dat we plastic niet hoeven voorscheiden en anderzijds zeggen dat 

we restafval moeten minderen. Harmannus Blok, dit kun je meteen alvast wel meenemen vanaf hier. Bij voorbaat dank. (y) 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Gemeente Het Hogeland dank voor jullie reactie. Als ik op de VANG site aanklik zie ik als eerste andere cijfers dan in die van de 

gemeente Het Hogeland. En eigenlijk verwacht ik een concreet antwoord met cijfers uit Het Hogeland onderbouwd. Een overzicht 

van de gemeten afvalstromen per soort zoals die gescheiden worden in de oude gemeenten, wat daarvan de kosten waren en op 

welke manier de kosten voor de burger of de gewenste milieu besparingen gerealiseerd gaan worden. Op dit moment zie ik het 

alleen maar terecht komen in een duurder systeem, met meer illegaal gestort afval, of gedoe tussen buren omdat iemand zijn 

afval in andermans container stopt. Probeer het nu eens om te draaien, mensen te verleiden tot gewenst gedrag, de voordelen 

aandragen, het voor de inwoners gemakkelijker maken in plaats van complexer. Staat er iemand stil bij de organisatie in een 

huishouden van gescheiden afval stromen, de hoeveelheid afvalbakjes, de materiaalstroom die dat van action oplossingen die dat 

in gang trekt, het aanvullende afval wat daardoor (kan) ontstaan, de extra handelingen van een inwoner eventueel gecombineerd 

met extra vervoersbewegingen. In de huidige aanpak wordt het vraagstuk vanaf de container naar de stortplaats bekeken. Maar 

de problematiek gaat veel dieper en verder. Cradle to cradle, oplossingen bij de bron, de verpakkingsindustrie, de supermarkten, 

de postorderbedrijven (lucht vervoeren). Zo kun je nog wel even doorgaan. Ik begrijp best dat je als gemeente dat niet allemaal in 

1x kunt oplossen. Maar zorg er wel voor dat je strategie in een totaal systeem past. En niet een eiland oplossing gaat worden 

waar uiteindelijk (ongezien) de burger de rekening voor gaat betalen. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Duidelijk niet al je etensresten in de groene kliko, geen vleesresten, geen botjes, geen visgraten, geen overgebleven kattenvoer 

uit blik. Hoewel etensresten , dat is geen gft. Graag inzamelingscontainer bij bv supermarkt, voor plastic, pet-flessen zonder 

statiegeld, voor kleding. Je moet het de mensen zo makkelijk mogelijk maken om afval weg  te brengen/ te scheiden. Ik hoef niet 

meer containers bij huis. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Wij produceren geen overbodige afval, dat doet de marketing. Zij produceren om op idee te komen dat er plastic om komkommers 

moeten, of tomaten in een plastic bakje met plastic er om heen, bloemkool en broccolie en noem maar op. Zonder dat scheelt 

weer plastic afval. Melkpakken net zo, vroeger zaten ze in glazen flessen, werd netjes opgehaald door de melkboer of lekker zelf 

een melkemmer naar de boer om verse melk te halen. Dat allemaal moeten ze weer terug halen en scheelt veel rommel. En er 

zijn veel dingen die je zelf kunt doen om milieu beter te maken en dan kom je straks op 30 kilo huisvuil die jullie willen hebben. 
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FB Gemeente Het 

Hogeland 

Tja.... Ik ben in mijn uppie en maak best wel wat rotzooi. 1 grijze & 1 groene Container Zijn voor mij voldoende Soms sla ik een 

week over Soms nog een week Soms vraag ik me ook wel eens af: ”: Hoeveel containers zou ik iedere week bij de weg moeten 

zetten, wanneer ik 12 kinderen zou hebben. Wat dan??? En wanneer ze volwassen zijn? En allemaal een auto zouden hebben? 

Wat dan? Waar zet ik dan al die containers neer? Onze afval.... Goed dat we meer nadenken over dat wat we zelf veroorzaken 

We moeten ergens beginnen. Eerst bij onszelf.  Gemeente Het Hogeland  Succes 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Ja Tony Postma, ik ben ooit eens bij Omrin geweest Deze verwerkte het afval van oa gemeente eemsmond. Geweldig hoe daar 

de techniek alles zo kan scheiden. Ik denk alleen dat hoe beyer de afvalverwerking zich ontwikkeld des te minder de afval en 

verpakkingsbedrijven zich inspannen om minder te gebruiken zoals blister verpakkingen en elke koek in een eigen papiertje in 

een verpakking. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Ik heb nog geen enkel argument gelezen waaruit zou blijken hoe ik als consument de kilo’s van mijn afval kan verminderen. Per 

jaar 200kg per persoon meldt de gemeente. Dat moet terug naar 40kg. Maar... waar laat ik dan die 160kg? Zelf(s) scheiden maakt 

het gewicht echt niet minder. En je creëert alleen maar meer bewoners en of ophaaldiensten die zelf met afval gaan rijden, dus 

meer uitlaatgassen etc. de gemeente geeft aan dat het elders gelukt is, in welke gemeente is dat? En hoe heeft men dat voor 

elkaar gekregen? 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Minder afval is zeker belangrijk, maar die 30 kg pp pj, heb ik mijn twijfels. Wat ik ook weer vind, dat alles onder een vergrootglas 

wordt gelegd, je bent de hele dag bij wijze van spreken aan het nagaan van, verspil ik te veel dit of dat, te veel energie, water. Bij 

elke handeling is het, ben ik wel goed bezig! Chronisch ongezond, steeds over alles nadenken 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Jan Westerlaken Goeie vragen! Ik mis ook uitleg over wat zij signaleren als het probleem. Waarom is de hoeveelheid afval zoveel 

hoger dan elders? Worden er veel nog goede spullen weggegooid ofzo? Is er meer verpakkingsmateriaal dan elders in de regio? 

Is er meer voedselverspilling? Zolang het probleem niet precies geïdentificeerd wordt blijft het gissen naar de oplossing. Minder 

afval bereik je alleen door te voorkomen (minder verpakte boodschappen, meer bewustere aankopen doen, meer te hergebruiken 

of weg te geven/doneren, maar dit alles is vrij algemeen als de oorzaak van het probleem niet duidelijk is). Afval scheiden is heel 

mooi maar idd niet de oplossing om te kunnen verminderen als bewoner. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Sorteren en scheiden is echt top. Ben bereidt hieraan mee te werken op een paar voorwaarden: nl ik wil beloond worden en niet 

gestraft voor het werk wat ik hier aan heb, maw afvalstoffen heffing gelijk of lager en niet verhogen. gebeurd dit niet dan gaat hier 

echt alles in de grijze container immers er is geen enkele ambtenaar die voor niets aan het werk wil en ik wil niet voor niets aan 't 

werk voor de gemeente nl. 

FB FB conversatie (Gemeente Het Hogeland): Ik kreeg deze brief van jullie. Hartstikke mooi maar ik ben geen huis eigenaar. Dus hoe zorg je voor 

een beter milieu. Niet om dit soort onzin op oud papier te knallen. Als iedereen alles is plastic en karton stopt en ik ben verplicht 

om dit te kopen om mezelf in leven te houden dan is het zo. Dat er dan meer afval ontstaat is logische vervolg. En nu is de brave 

burger wederom de sjaak. . Nou dikke vinger. Kan mij wat schelen dat we 200kg afval per jaar maken. Als het netjes in de grijze 

wordt geflikkerd is er ook geen probleem. Recyclen prachtig voor op een vuilnisbelt. Kun je van die uitkeringstrekkers daarop 

zetten. Je moet niet andermans werk afpakken. Ja helaas hebben jullie die brief naar een verkeerde iemand gestuurd. Sinds dat 
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de aarde bestaat zijn er ook al meerdere klimaatveranderingen geweest. Zelf voor de mensheid. Mij hoor je niet klagen dat het 

zomers warmer wordt en ‘s winters minder koud. Ik werk niet mee met zo n achterlijk onderzoek. Dus kijk eerst naar bedrijven 

voordat we burgertje gaan pesten. Ben er wel klaar mee dat alles zomaar door je strot wordt gedouwd. Slecht idee van jullie direct 

van de agenda halen. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Vreemd, ik vond na een verwijzing door de gemeente de zeer interessante informatie op de site www.vang-hha.nl nog een 

introductie van ons raadslid wat zich bezig gaat houden met onze afvalstromen. Raar vind ik dat daar gesproken wordt over 

100kg per inwoner in 2020. En in de introductie van de gemeente van 200 naar 30kg per inwoner. https://www.vang-

hha.nl/nieuws-achtergronden/2019/ev en-voorstellen-4. Verder blijkt blijkt uit de site dat diftar ( per inwoner en per kg afrekenen) 

de minst succesvolle actie is, en het meest succesvol is betere communicatie met de burger. Voor mij zou gelden: lokaal 

inleverpunt voor diverse stromen (zoals glasbak, maar dan ook oud papier, vetten etc) en technische ontwikkelingen op na 

scheiden. Je wilt immers niet zelf moeten vervoeren (extra verkeerskosten door burgers betaald) of illegale stortingen. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Natuurlijk moet de afvalberg worden teruggedrongen, en zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. Tegelijk moeten de 

duimschroeven niet zo ver worden aangedraaid dat dit gaat leiden tot dumping zoals in onderstaand artikel. Verleiden werkt vaak 

beter dan verbieden!  Ingeleverde kleding voor goed doel steeds vaker oven in door vuilnisdump  

https://www.nu.nl/binnenland/5965287/in geleverde kleding-voor-goed-doel steeds vakereds-vaker-oven-in-door-vuilnisdump.html 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Zeg hoor eens waarom krijgen woningen niet per hoofdbewoner een brief. Mijn vriend en ik kregen er beide 1. Wat een 

verspilling. En nu geen gezeur van dan spreken we onze burgers persoonlijk aan, dat werkt. Belachelijk. En nu ik hier toch ben, 

stop dan ook met die overzichten van u heeft zoveel kg in gr grijze container gedumpt. zet maar in mijnoverheid of laat het 

achterwege. En ik hoop toch dat de gemeente haar licht elders heeft opgestoken mbt afvalscheiding/afvalvermindering. Dat 

hoeven we niet opnieuw uit te vinden 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Ik ben bang dat als het afval veel duurder word er nog meer illegaal gedumpt word (zo als ik het maar kwijt ben)en voor plastic 

een zak of container zou als een heel groot stuk schelen op de rest afval maar nog meer helpt om het bij de bron aan te pakken 

waarom om sommige artikelen eerst plastic zit en dan nog eens per stuk verpakt, dit is toch niet nodig lijkt me.  

FB Gemeente Het 

Hogeland 

En gratis afvalzakken uitdelen voor plastic, werkt echt goed. Het goedkoopste is achteraf scheiden, alles in 1 container. Toch pleit 

ik op persoonlijke titel voor scheiden van het afval. Vooral plastic scheiden is erg goed voor de bewustwording. Bij mij wel, ik koop 

geen crackers, die per 5 verpakt zijn in plastic bv. Het is verbazend hoeveel plastic we toch nog verzamelen 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Tijdens het afvalfestival in Leens heb ik aangegeven dat mensen bewuster worden van afval als je bijv. plastic thuis kunt 

scheiden. Kreeg als antwoord dat dit niet gaat gebeuren....plastic scheiden na inzameling is efficiënter en goedkoper. Dat zal 

ongetwijfeld maar hoe moeten we dan minder afval produceren als huishouden? Wij zijn met z’n tweetjes en wonen sinds een half 

jaar in Lauwersoog. In vorige gemeente kon je op veel plekken plastic inleveren, vlak vÃ³Ã³r onze verhuizing kreeg men een kliko 

voor plastic. Restafval kan dan in ondergrondse bakken in de straat. Dat kan niet overal, dat besef ik heel goed, maar wij hadden 

dus maar drie kleine zakjes restafval per twee weken en onze restafval kliko ging er maar eens per zes tot acht weken uit. 
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Ondanks effectief boodschappen doen hadden we wekelijks een volle zak plastic! Mensen willen vaak wel afval scheiden maar 

dat blijkt dus te duur te zijn in het Hogeland. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Rianne Vd Spek-de Pater ik nu mijn eerste dochter ook, en ben het met de volgende kids ook van plan, maar er zijn er genoeg die 

de keuze niet maken door de hoge kosten vooraf. En zeker nu het systeem zo veel verbeterd is ten opzichte van lange tijd 

geleden zou het zeker geen gek plan zijn. Mijn dochter is nu 14 maanden en er is in totaal één pakwegwerp doorheen gegaan bij 

af en toe opa en oma oppassen en tijdens de verhuizing. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

We hebben in Grootegast gewoond en daar is een schillenboer die alles op komt halen behalve restafval. Je kiest zelf wat je aan 

de weg zet, bijvoorbeeld blikken, textiel, frisdrankpakken, plastic, schillen, glas, papier. Het inzamelen is even wennen maar 

omdat ze elke week kwamen heb je nooit veel afval. En het restafval werd per kilo betaald, wat wel motiveert om de rest te 

scheiden. Je hoeft niet zelf slepen met je afval. Ik vond dit een prachtig systeem! 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Er wordt goed meegedacht zo te zien! Mijn persoonlijke favoriet is: voorkomen is beter dan opruimen. Niet alleen omdat het afval 

en geld bespaart, maar afval sjouwen.. mwah, ik weet wel leukere dingen om te doen. :) Er zijn in de provincie ook aardig wat 

markten, en zelfs shampoobar verkooppunten, bijvoorbeeld van werfzeep of ? skin care (hey, scheelt weer flessen):) 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Neem een voorbeeld aan de Gemeente Emmen 3 verschillende containers om afval te scheiden. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Niet naar de supermarkt gaan scheelt meer dan de helft van al het afval 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Afval werd altijd al gescheiden. Alleen dan door werknemers aan de lopende band bij het afvalbedrijf. Tegenwoordig vangt de 

gemeente twee vliegen in 1 klap. Door het thuis scheiden gaan straks de heffingen omhoog ( let maar op. Meer verschillende 

autoâ€™s dus duurder) en de werknemers bij de band hoeven ze al jaren niet meer te betalen. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Niet meer naar de supermarkt, scheelt heel veel afval. Gewoon volkstuintje, slager, bakker, groenteboer, melkboer. Check! 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Wat kieperen de mensen toch in de grijze container? Wij hebben nu de afgelopen 2 weken samen 5.5 kilo erin gedaan. En dat is 

het merendeel plastic. (verpakkingen) 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Geen vragenlijst, wel een brief twee zelfs een voor mij en een voor mijn vrouw ook in twee enveloppen Hoezo minder afval. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Ik heb hem wel gehad...was nog verbaasd dat hij speciaal aan mij gericht was...ipv aan de bewoners, net of ik verantwoordelijk 

ben voor al ons afval... 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Wel eerlijk maar dan krijg je het probleem dat mensen hun afval of verbranden of in kledingcontainer gooien of ..etc 
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FB Gemeente Het 

Hogeland 

Niets ontvangen. Als alleenstaande heb ik weinig afval en dus staat de container niet vaak bij de weg. Toch moet ik net zoveel 

betalen als degenen die wekelijks de container plaatsen. In mijn vorige woonplaats betaalde ik per gewicht. Een veel eerlijker 

verdeling dus. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Afval rondsturen das pas slim haha 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Meer scheiden geeft geen afval-vermindering maar afval-verdeling..... 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Wel opmerkelijk, plastic telt niet mee, geld alleen voor afval wat niet gescheiden is. Kan je wel allerlei constructies bedenken en 

zaken uitsluiten om tot de beoogde 30 kilo te komen. Afval is afval punt uit. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

In Almere hebben we gratis recyclingperrons. En nog gooit een ieder zijn meuk gewoon naast de vuilnisbak neer. Ach de 

gemeente haalt het wel weg . We hebben hier een groene gescheiden bak een blauwe bak voor plastic een blauwe voor papier 

en indien gewenst een groenafval container . 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

In Adorp geen mogelijkheid om je plastic afval in een container te doen. Zou toch bij de humanabak en de flessencontainer 

kunnen. Om daarvoor naar winsum te moeten rijden is wat onzinnig. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Plastic afval scheiden, anders geen vermindering mogelijk 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Net als in plaatsen dichtbij. Hrm haalt het op geloof ik. Zakken voor blik, plastic. enz. Denk dat dat al heel wat scheelt. Ranja 

flessen blikken. Frisdrank blikjes flesjes. Verpakkingen koekjes vlees enz. Weet dat anderen dat in speciale zakken aan de weg 

kunnen zetten 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Geef van hogerhand dan een voorstel waar iemand met meer afval, dit kan laten! 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Vertel ons wat in niet recyclebaar afval zit, geef ons alternatieven en klaar. Daar ben ik echt van overtuigd. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Gratis zakken voor al het plastic dat je verzameld bij je huisvuil. En in de buurt kunnen inleveren 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Denk dat er een heleboel moet veranderen, willen we dat bereiken. In grotere steden kunnen bijvoorbeeld blik en plastic gratis 

worden ingeleverd en zijn de (vaste) lasten voor het inleveren van afval, al dan niet via de container, veel lager. Zolang het op 

andere wijze inleveren van afval niet betaalbaar is, zullen de bakken vol blijven. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Ik hoef niet nog een bak erbij achter thuis voor plastic. Dan maar ergens een punt zoals glas, kleding waar je het heen kan 

brengen . 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Gratis zakken voor al je plastic afval. Afvalscheiden is voor de burger een kleine moeite toch? Zo niet, dan per kilo laten betalen. 
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FB Gemeente Het 

Hogeland 

Dank. ik heb nu om de twee weken 4 vuilniszakken die er niet meer bij kunnen/mogen. Kunnen jullie niet weer gewoon om de 

week afval ophalen? 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

heb hem ontvangen maar net verhuisd... hier in nieuwe gemeente , scheiden van afval zeer goed gepromoot met name PLASTIC 

apart inzamelen werkt echt. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Tiny Asselman containers voor plastic plaatsen bij de uitgang van supermarkten. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Wat een grap! Hier doen we alles in een container en gaan ze het later scheiden.  Wat een waanzin! Ik mag geen foto plaatsen 

maar heb na sparen 8 zakken plastic bij het grofvuil moeten gooien! Dus hou op met liegen! 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Nascheiden is effectiever gebleken op diverse materialen waaronder plastic. Papier en gft is bronscheiding waardevoller. 

Bronscheiding is echter wel wat goedkoper omdat de burger manuren verzet.  Conclusie: doe maar plastic apart, maar dan wel 

lagere afvalstoffenheffing! 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Oudpapier container er bij plastic container we bij. En we kunnen 50% minder in de grijze kwijt... 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Ruby Bentum als je geweest was, had je gehoord hoe men in onze gemeente met afval omgaat..... 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

tja en zo kwam er nog meer dump afval wat in de parken en bossen ligt. en dan niet willen begrijpen hoe dat komt zeker. Doe ff 

gewoon hoogeland en maakt gewoon grofvuil gratis bv elk huishouden 3 keer per jaar en je bent al van veel troep af. en ff van 

200 naar 30 hahahaha is dat wat minder?????? dat is 170 kg per persoon per jaar  

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Container bij de weg kost 80 cent per keer., grijze container betalen we 21 cent per kilo. En voor groen 7 cent per kilo. Er was wel 

een tariefplafond voor afval stoffen heffing in winsum 295.00 per huishouding per jaar. Zodat je nooit meer als dat bedrag 

betaald..... 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

In den andel, en alle dorpen van oud gemeente winsum betalen we per leiding van de container en per kg afval...Grote kans dat 

ze dit overleg invoeren.. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Water uit de kraan ipv uit plastic flesjes? Zomaar een suggestie! 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

afval festival? kost weer gemeenschapsgeld 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Heel leerzaam dit festival, mijn dank hiervoor. Door de gesprekken met diverse mensen heb ik gelukkig meer inzicht gekregen 

over het huidige afvalverwerkingssysteem met al z n voor- en nadelen en zijn een groot aantal vragen/onduidelijkheden 

beantwoord. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Liesbeth, het blijkt dat ons aangeleverde plastic in grijze container bij Omrin wordt gescheiden. 
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FB Gemeente Het 

Hogeland 

Kan helaas niet komen, maar zou zeker pleiten voor gescheiden plastic. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Meindert Bakker  hier is voormalige Gemeente Winsum, vroeger kon je in Winsum nog sappakken apart inleveren, maar toen een 

ander college kwam met o.a. CU, werd dit gestopt en kwam er gratis inzamelen van luiers voor in de plaats.... 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Het scheiden van afval maakt de totale hoeveelheid niet minder en heb je een extra container nodig voor het plastic.... 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Ja hier in wehe den hoorn is er geen plastic verzameling jammer want daar zit de afvalbak het volste mee 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

afval grijze container gewoon gaan wegen gebeurt al tijden in Zuidhorn vzv ik weet, de vervuiler betaalt al ik zie wat ik betaal om 1 

keer in de 6 - 8 weken een grijze container bij de weg te zetten en anderen die iedere keer weer een overvolle bak neerplanten, 

de vervuiler dient te betalen. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

ik schat dat zeker de helft van mijn restafval plastic is en scheiden bij de bron is nog altijd de meest zuivere methode. Maar in 

afvalland spelen allerlei belangen een rol. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

klagen mensen dat hun afval niet gehaald wordt. maar ze maken er zelf een bende wordt.. maar soms kan je er niet omheen hoe 

alles verpakt zit. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Het verpakken van groente in plastic voorkomt bederf en is netto beter voor het milieu dan bedorven groente weggooien 

https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/milieu-impact-van-verpakkingen/ 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Kaz Jolink het moet makkelijker gemaakt worden om je chemisch afval in te leveren. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Kaz Jolink gemeenten krijgen bij voorscheiden meer geld voor het gescheiden plastic afval dat apart wordt ingeleverd. Er zijn 

natuurlijk ook meer kosten maar ik verwacht dat dat tegen elkaar op weegt. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

vrij irritant dat deze gemeente goede sier maakt met een afval-evenement terwijl ze de basisdingen niet op orde hebben. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

pak mensen aan die afval in hun kachel verbranden. Al zo vaak melding van gemaakt en er wordt NIETS mee gedaan. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

deze gemeente zit in de tang van de afvalindustrie die zegt: gooi het maar op een hoop, wij scheiden het wel. En ondertussen 

kunnen wij burgers betalen voor elke ingeleverde m3 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Daan Giesen hier had ik het ook al met Ynte Pouwels over idd dat een container voor plastic ideaal zou zijn of toch weer elke 

week de grijze container legen want ook wij staan minimaal 1 x per week die container aan te stampen 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Plastic gaan scheiden, scheelt al een hele boel!! Gewoon Heroes zakken aan de mensen geven en het 1 keer in de 14 dagen 

ophalen....deed ik 6 jaar terug al in de gemeente Stadskanaal...waarom kan dat hier niet?? 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

In zoverre maakt het uit dat de afvalverwerker daar goed aan verdient met ons geld 
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FB Gemeente Het 

Hogeland 

Joyce Je als de afvalverwerker over een goede nascheidingsinstallatie beschikt maakt het niet zoveel uit of plastic en drinkpakken 

gescheiden worden ingezameld of met het restafval worden afgevoerd. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Papier, plastic en sappakken apart, scheelt al een hele boel. In Veendam zamelen ze plastic apart in en dat scheelt al een 

heleboel! Een container extra, so what! 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Ik snap niet waarom hier plastic niet apart wordt verzameld...oud papiercontainer heb je hier ook niet.... dit gebeurd in het zuiden 

al jaren en daardoor hou je zoveel meer ruimte over in de grijze container... 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Iedere week sta ik de grijze container aan te stampen ondanks we zoveel mogelijk het afval scheiden. Ik denk een aparte 

container voor plastic zou een uitkomst kunnen zijn. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Nou dat. En als de gemeente het op prijs stelt dat we massaal afval gaan scheiden. Dan is het misschien een idee. Meer/betere 

mogelijkheden aan te beiden het gescheiden afval af te voeren. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Minder afval meer kosten??? Want zelfs als je no waste zou leven kom je niet onder de jaarlijkse afvalheffinf uit! 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Dan graag plastic apart inzamelen, doen ze overal al, behalve hier! 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Plastic scheiden? Misschien handig dat je er dan een container voor hebt. • dat hebben ze in Duitsland ook en ook in België 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Christiaan Eleveld per persoon..... Moet lukken... Men koopt teveel onnut... Flikkert het maar in de grijze bak.... Ik red 30 kilo niet 

eens in een jaar.... Creatief wezen. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Afval scheiden aan de bron is veel duurder dan scheiden bij de verwerker. Oud papier op laten halen door verenigingen (met 

hanteren van een fatsoenlijke, markconforme garantieprijs) en de rest allemaal in Ã©Ã©n container die wekelijks wordt geleegd 

tegen een vaste prijs is de beste en goedkoopste optie. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Hoe zit het eigenlijk met het gratis storten van afval in Usquert door inwoners van sommige dorpen? Wij hebben dat nooit gekund 

in de voormalige gemeente Winsum. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Vind het vreemd dat paar km verderop wel alles appart kan. Zakken vd gemeente voor plastic, blik, glas, schillenboer enz. Hier 

alles in een container 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

30 kilo per jaar met een huishouden van 2 volwassenen en 3 kids.... Ik denk dat het niet haalbaar is. Maar we zullen wel moeten, 

want afval laten ophalen wordt denk ik duur zodra het per kilo gaat. Wat betreft scheiden, graag dan 1 punt in de gemeente/dorp 

waar je zowel glas, oud papier, plastic kwijt kunt...... 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Plastic scheiden?misschien handig dat je er dan een container voor heb?• 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Laten ze dan eerst maar eens bij de winkels met al die extra verpakkingen eens nagaan of dat echt wel nodig is . En gooi op alle 

flessen maar statiegeld. En wij doen zelf ook aan recyclen 
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FB Gemeente Het 

Hogeland 

Mooi initiatief. Volgende stap chemisch afval• inzamelen per dorp en niet zoals nu, dat er een bestelbus met een noodgang door 

de straten gaat terwijl iedereen aan werk is. Veel van dit afval verdwijnt nu op een niet toegestane wijze. Zaterdag ‘s morgens 

achter de oud papierkar aan bv. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Janneke van Schalkwijk-Pas heb 3 vd 4 kinderen in katoenen luiers gehad. 24 22 en 20 jr geleden 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Zo gek is dat niet: https://www.trouw.nl/groen/-plastic-verpakking-is-juist-goed-voor-het-milieu-~a4c8e930/ 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Waarom produceren wij als Hogelandsters 60kg afval meer dan inwoners van een vergelijkbare gemeente? Is dat weleens 

onderzocht of komt dat omdat men het plastic hier niet gescheiden kan inleveren? 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Toppunt van gekkigheid. Kortgeleden zag ik een ontbijtkoek waarvan elk plakje apart verpakt was in plastic. Maar daar kan de 

gemeente niets aan veranderen, dat is een taak voor de burgers zelf. Ga bijvoorbeeld naar Goudgewas daar is het meeste niet 

verpakt. 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Statiegeld op alle blik en plastic, neem een voorbeeld aan de Scandinavische landen en Duitsland! 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Wasbare luiers scheelt heel wat kilo s afval ten opzichte van wegwerp. Denk dat dat bijna een container per kind per maand 

scheelt, misschien wel meer 

FB Gemeente Het 

Hogeland 

Begin bij de supermarkten. Tegenwoordig zit alles in plastic. 

   

twitter 
 

Het afvalfestival van Het Hogeland was goed georganiseerd vandaag. #samenhalenwealleseruit #afvalspel in Leens gezien, 

enkele branchegenoten en mijn #Omrin collegaâ€™s op een koord. https://t.co/wXwwMyGqkz 

twitter   Hoe is het toch mogelijk ! Het gemiddelde van 200 kg afval wil men terug brengen naar 30 kg. Ja ja het moet toch ergens anders 

verdwijnen. Ook in gemeente Gemeente Het Hogeland zijn er plannen om dit terug te brengen. Maar we gaan goede doelen 

toch... http://a.msn.com/01/nl-nl/AAEl34f?ocid=sf 

twitter 
 

Minder afval? Ik heb wel een idee... stuur post maar 1 keer in plaats van naar meer personen op hetzelfde adres (of mail het) 

@HetHogeland https://t.co/wT8CoMpDnY 

twitter 
 

Ook in blikjes zit plastic, blijkt uit een experiment van @RecyclingNet. Voor een aanpak van #plasticvervuiling hebben we dus 

#statiegeld nodig op flesjes en blikjes! RT als je dit ook wil! Woensdag dient @GroenLinks hier een voorstel voor in.  

https://t.co/Qb8omdHk2Z 

twitter Bezoek 

afvalfestival 

het Hogeland #goedvoorelkaar https://t.co/dd2r59US1J 

http://a.msn.com/01/nl-nl/AAEl34f?ocid=sf
https://t.co/wT8CoMpDnY
https://t.co/Qb8omdHk2Z
https://t.co/dd2r59US1J
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twitter @ite_vve2 Ik 

neem alt 

Ik neem altijd plastic flesjes cola mee. Maar als ze leeg zijn kan ik ze dus met ðŸ’§ hervullen! 

twitter @JanBloemerts 

@ttcirc 

Je mag altijd drinken in plastic of pakjes meenemen...niks nieuws onder de zon! 

twitter @MeijnsKiekebos 

@Joha 

Deze wasbare zakjes kregen wij onlangs bij het afvalfestival van onze gemeente @HetHogeland. Heel handig om mee te nemen 

naar de supermarkt of groenteboer! https://t.co/973YmZbsu6 

twitter @RemkovdSluis 

@berndd 

Maar de vraag ligt toch al lang bij de producenten? Het probleem is dat veel producenten heel moeizaam en traag overstag willen. 

Kijk naar het verzet tegen statiegeld. 

twitter @RemkovdSluis 

@HetHog 

En zo komt er steeds meer afval en geen statiegeld op verpakkingen. Laat het naar aan de markt over. #not enige vermindering 

van plastic kwam door verbod op gratis plastic zakjes. Niet aan de markt overlaten. 

twitter @RemkovdSluis 

@HetHog 

Dat houdt o.a de VVD al jaren tegen. Durven geen eisen te stellen aan de producenten. Diftar geeft burgers in ieder geval wat 

invloed en een beloning bij weinig afval. 

twitter @RemkovdSluis 

@HetHog 

Het werkt anders al jaren prima in Winsum. We willen toch minder afval. De vervuiler betaalt! 

twitter @rutger_ Ik vrees 

dat 

Ik vrees dat je het vaker gaat zien....per kilo afval betalen, dus ga je zorgen dat je het elders kwijt kunt. Ondergrondse 

vuilcontainers die constant vol zitten, drama! Deed onlangs zo’n kledingcontainer open en die stonk enorm.. begrijp me go 

twitter @timbinkhorst 

Dat wee 

Dat weet ik...ben afgelopen jaar verhuisd van IJmuiden naar Lauwersoog. Hier is het afvalbrengstation twee uurtjes open....per 

week....en dan moet je er ook nog voor betalen. Dat werkt dumpingen in de hand kan ik je zeggen..Ik mis de @hvcgro 

blendle Dromen over 

minder op 

Dromen over minder op Hogelandster Afvalfestival Inwoners van de nieuwe gemeente Hogeland produceren te veel huishoudelijk 

afval, zo’n 200 kilo per jaar. Het landelijk gemiddelde ligt op 141 kilo per persoon. De gemeente â€˜droomtâ€™ van veel minder. 

Dromen over minder afval gebeurde zaterdag letterlijk op het Hogelandster Afvalfestival in Leens. Je kon daar bijvoorbeeld in 

gesprek met ‘afvaldromers’. Hardop dromen over de vraag hoe de keuken van de toekomst eruitziet: een keuken die van alle 

gemakken is voorzien maar ook vrij is van afval. 

https://t.co/973YmZbsu6
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