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Suggesties internet  

‘Meer doen met minder afval’ 
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Thema Omschrijving 

Consumptie Mayonaise in vierkante ijskoekjes en statiegeld op café bekers 

Consumptie Voedselverspilling tegen gaan 

Consumptie Eten dat over is verwerken tot maaltijden per buurt 

Milieu Statiegeld op pakken drinken 

Milieu Aparte bak voor kattengrit 

Milieu Belonen minder afval, vervuiler betaalt en een bereikbare papier/plastic 
container 

Milieu Goed onderbouwen hoe we die 30 kg kunnen halen en hoe we illegale 
stortingen kunnen voorkomen 

Milieu Papier in restafval verminderen en bakken om drankenkartons in te doen 

Milieu Scheiden bij de bron en hergebruik stimuleren 

Milieu Per gewicht betalen en illegale dumpingen zwaarder straffen 

Milieu Meer afval scheiden: plastic, blik, glas etc 

Milieu/Plastic Zo min mogelijk plastic zakken gebruiken in de winkel en minder afval 
compenseren 

Milieu/Plastic Plastic flacons/materiaal apart inzamelen en textiel die te slecht is voor 
kringloop recyclen 

Milieu/Plastic Compost verzamel plekken creëren; plastic en kunststoffen los inzamelen 

Milieu/Service Container voor blik, plastic en drankenkartons;  grofvuil ronde vaker en 
goedkoper 

Milieu/Service De schillenkar in Westerkwartier 

Milieu/Service Net als in het Westerkwartier 

Monitoring Weten hoeveel kilo je weggooit d.m.v. weegsysteem; cijfers concreet en 
begrijpelijk maken 

Plastic Een container voor plastic; tegengaan plastic in grijze container 

Plastic Containers voor plastic 

Plastic Geen overbodige plastic verpakkingen in de winkel 

Plastic Plastic apart ophalen en onderverdelen in zacht en hard plastic 

Plastic Oplossing voor bioplastics en composteerbare plastics 

Plastic Plastic apart inzamelen 

Plastic Geen overbodige plastic verpakkingen in de winkel 

Plastic Scheiden plastic afval en supermarkten stimuleren minder te verpakken 

Plastic Minder verpakkingen om producten in supermarkt 

Plastic Verminderen van plastic verpakkingen in supermarkt 

Plastic Container voor plastic 

Plastic Verzamelbakken voor plastic in elke supermarkt en minder plastic 
verpakkingen in supermarkt 

Plastic Container voor plastic 

Plastic/Consumptie Minder kopen, bij voorkeur streekproducten en plastic vermijden 
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Plastic/Kosten Plastic betalen per zak en restafval op gewicht 

Plastic/Milieu Plastic apart inzamelen; stimuleer mensen om afgedankte kleding in te 
leveren bij kringloopwinkel/container 

Plastic/Service Minder plastic verpakkingen en in de zomerperiode wekelijks beide 
containers legen 

Plastic/Service Scheiden plastic afval en inzamelen zoals in het Westerkwartier 

Plastic/Service Plastic apart inzamelen, mensen met tuin een compostbak geven 

Service Petflessen en blik apart ophalen, 3 maal per jaar gratis een hoeveelheid 
grofvuil in kunnen leveren en vervuiler betaalt (diftar) 

Service Straat als gemeente zelf schoonhouden van bladeren 

Service Een container voor luiers en incontinentiemateriaal 

Service Apart inzamelen net als in Westerkwartier 

Service Openingstijden gemeentewerken Schouwerzijlsterweg verruimen 

Service Subsidie voor wasbare luiers 

Service Aparte bak voor ijzer, plastic bij winkelcentra 

Service Ervoor zorgen dat inwoners makkelijker hun KCA kunnen inleveren, 
bijvoorbeeld inzamelplek in elke kern 

Service Tuinafval op een vaste plaats in de gemeente kunnen brengen 

Service Apart inzamelen net als in Westerkwartier 

Service Afvalscheiding zoals Retourette* 

Service Gratis vervoer regeling naar Usquert 

Service Mogelijkheid grof (tuin)afval op te laten halen 

Service/Plastic Gratis inleveren mogelijk maken, meer betalen voor grote gft container, 
leveranciers verplichten minder plastic te gebruiken 

  

*Retourette wil een  bijdrage leveren aan het milieu en ons leefklimaat. Meer afvalscheiding is hierbij 
ons “ding”. Al 20 jaar hebben we ervaring met het inzamelen van “schone materiaalstromen” die 
goed opnieuw te gebruiken zijn. Begin 2015 hebben we onze eerste winkel nieuwe stijl geopend in 
Rotterdam. Een plek in de wijk waar je alle herbruikbare materialen naar toe kunt brengen, mits je ze 
in een tas mee kunt nemen. Veel dingen die we nu nog afval noemen zijn eigenlijk grondstoffen voor 
nieuwe producten. Door het dit dichtbij huis makkelijk te maken materialen in te leveren,  zorgen we 
samen voor dat er binnen enkele jaren helemaal geen afval meer bestaat. 

 

  

 


