
Welke keuze maakt u?
Nieuwe enquête
maakt wensen
inwoner duidelijk

Wethouder Peter Verschuren:
‘‘Wij hechten grote waarde
aan de wensen
van onze inwoners”

In de campagne Anders met Afval hebben we in de eer-
ste helft van 2018 geïnvesteerd in veel contactmomen-
ten met de inwoners om een goed inzicht te krijgen in
de wensen rond afvalinzameling en -scheiding.

We zijn blij met de grote inzet en betrokkenheid van
onze inwoners bij de zorg voor hun eigen leefomgeving.
De inwoners hebben ons positief verrast met hun grote
inzet voor afvalscheiding. Men wil graag nog betere
dienstverlening van de gemeente om het nog beter te
kunnen doen (mits dat ook een voordeel oplevert)!

Wij zijn blij met de inzichten uit de eerste periode en
hopen dat veel van onze
inwoners in de tweede
enquête willen aange-
ven welke keuzes ze wil-
len maken voor een
betere afvalinzameling
en scheiding.

Wij zijn heel benieuwd
naar de uitslag en
hopen dat er veel men-
sen meedoen aan de
tweede enquête!

In alle contactmomenten met inwo-
ners dit voorjaar, over afvalinzame-
ling en -scheiding, werd duidelijk
dat we ook heel veel nog niet weten
over dit onderwerp. Het blijkt soms
best ingewikkeld in wat er wel en
niet mag. Daarom organiseren we
op dinsdag 11 en woensdag 12 sep-
tember avonden voor onze inwo-
ners. Op deze avonden willen we
graag op al uw vragen antwoord
geven. En u (nog) meer inzicht
geven in hoe het zit met de afvalin-
zameling, het scheiden, de kosten,
de dienstverlening en wat dit dan
allemaal oplevert.

Bij deze avond geven we ook een
toelichting op de tweede enquête.
En willen we van u als inwoner
graag horen welke keuzes u maakt
als het gaat om afvalinzameling en
-scheiding. Ook geven we inzicht in
de gevolgen voor uw portemonnee,

de inzet van dienstverlening én de
gevolgen voor onze inzet voor de re-
cycledoelstellingen.

Wilt u meer weten over afval schei-
den? U bent van harte welkom om
op één van deze avonden. Alle infor-
matie delen we na afloop ook via
de gemeentelijke kanalen. Zo kun-
nen alle inwoners profiteren van de
nieuwe inzichten en informatie.

• Op dinsdag 11 september bent u
welkom in MFC Ruitenvelder,
Ruitenweg 39 in Froombosch.

• Op woensdag 12 september bent
u welkom in MFC de Menterne,
Julianaplein 1 in Muntendam.

De koffie staat beide avonden klaar
om 19.00 uur. We beginnen om
19.30 uur. Komt u ook?

In de eerste helft van 2018 heeft de
gemeente Midden Groningen heel
veel geïnvesteerd in het horen van
de eigen inwoners in relatie tot hun
wensen, zorgen en vragen betref-
fende afvalinzameling en schei-
ding.

Er is een enquête uitgezet waar heel
veel mensen hun inzichten en wen-
sen hebben gedeeld. Daarnaast or-
ganiseerde de gemeente drie goed
bezochte Afval Inspiratiebijeen-
komsten. Ook is gesproken met
zo’n 40 bewonersorganisaties om
een goed inzicht te krijgen in lokale
wensen en verschillen.

Overal was de inzet en betrokken-
heid groot. Overal deed men al het
nodige aan afvalscheiding en heeft
men nadrukkelijk de wens geuit
voor meer dienstverlening. Vlak
voor de zomer hebben we die rode
draad, de gedeelde wensen op een
rij gezet, en gepubliceerd met de
cartoon in de Regiokrant van 18 juli
jl.

Op dinsdag 11 september is de nieuwe afvalenquête be-
schikbaar van Anders met Afval. In deze tweede en-
quête vragen wij u als inwoner een keuze te maken uit
een aantal varianten. Bij elke keuze laten we zien wat
de winst is voor het milieu én wat de consequenties
zijn voor uw portemonnee.

De enquête is vanaf deze dinsdag digitaal beschikbaar
op onze website en kan tot en met 23 september wor-
den ingevuld. Ook sturen we 2.000 enquêtes naar een
representatieve groep inwoners. Daarnaast leggen we
de enquête klaar op verschillende plekken in de ge-
meente, zoals de gemeentehuizen en buurthuizen. Via
de gemeentelijke media zullen we u ook actief benade-
ren om ook uw mening kenbaar te maken in deze en-
quête.

De uitslag van deze enquête wordt verwerkt in een aan-
tal scenario’s die aan de gemeenteraad wordt voorge-
legd. Zo wordt bekeken hoe we onze
recycledoelstellingen kunnen realiseren, met oog voor
de wensen van de inwoners van Midden-Groningen.

DOE MEE AAN DE ENQUÊTE EN
MAAK UW WENSEN KENBAAR!

Informatieavonden op
11 en 12 september
Welke gevolgen heeft welke keuze?

Stappen naar
besluitvorming
nieuw afvalbeleid
In de campagne Anders met Afval hebben we zorgvul-
dige stappen opgenomen. We hebben in een uitge-
breide inventarisatie de inwoner gehoord, maar ook de
gemeenteraad en de medewerkers van team reiniging.
Met deze informatie is JMA, een gespecialiseerd bu-
reau, aan de slag te gaan om de gewenste keuzes te
vertalen naar de consequenties. Deze worden nu in de
tweede enquête getoetst.
In de tweede fase gaan we nogmaals bij u informatie
opvragen. Hierna neemt de gemeenteraad op basis
van alle inzichten een besluit. Ook dit besluit delen we
natuurlijk met u. Dit wordt gevolgd door een formele
inspraakronde waarbij bewoners nog hun zienswijze
kunnen indienen.

Het TIJDPAD:
11 september start 2e enquête
11 september informatieavond bij

MFC Ruitenvelder in Froombosch
12 september informatieavond bij

MFC de Menterne in Muntendam
23 september sluiting 2e enquête
17 oktober uitslag 2e enquête
19 oktober werkbezoek gemeenteraad bij Attero
26 oktober college stelt advies vast
15 november Raadscommissie
29 november besluitvormende raad

Het besluit van 29 november leggen wij in de formele
inspraakronde aan de inwoners voor, waarna het be-
leid begin volgend jaar definitief wordt vastgesteld
door de gemeenteraad.

Terugblik

Grote betrokkenheid inwoners
bij eigen leefomgeving

SCHEIDEN MOET WEL WAT OPLEVEREN

Zwerfafval is een grote ergernis
Campagne Schoon genoeg?!
Voor een zwerfvuilvrije
leefomgeving
In veel contacten met inwoners en bewonersorganisa-
ties bleek de grote ergernis over zwerfvuil in de eigen
leefomgeving. Hier moeten we écht wat aan doen. We
hebben er schoon genoeg van! Veel dorpen en buurten
gaven in de campagne Anders met Afval aan graag iets
aan het zwerfvuil te willen doen.

Daarom start de gemeente op korte termijn de cam-
pagne SCHOON GENOEG waar we samen met inwoners,
scholen en bewonersorganisaties willen ontdekken hoe
we de eigen leefomgeving zwerfvuilvrij krijgen én hou-
den.

Voor deze campagne zoeken we scholen, inwoners en
bewonersorganisaties die zich hier actief voor willen
inzetten en mee willen doen aan het proefproject
SCHOON GENOEG?! om samen te ontdekken hoe het
beter kan!

Daarnaast wordt overal de wens ge-
koesterd om oud-papierinzameling
door verenigingen/scholen in
stand te houden.

We zijn blij verrast met de ambities
van onze inwoners op het vlak van
duurzaamheid en gaan kijken hoe
we de dienstverlening kunnen ver-
beteren, de kwaliteit van het inge-
zamelde kunnen verhogen en we de
kosten laag kunnen houden!

De wensen op een rij
Inwoners willen meer doen, mits ze
voldoende geholpen worden
(dienstverlening) en het ook écht
iets oplevert (goedkoper en goed
voor milieu/duurzaamheid).
Inwoners willen graag betere
dienstverlening rondom plastic/
verpakkingsmateriaal (1 keer in de
twee weken). Ook willen onze inwo-
ners graag 3 keer per jaar gratis
gebruik kunnen maken van het
brengstation voor grofvuil en willen
ze meer mogelijkheden/dienstver-
lening rondom GFT.

HEEFT U OPMERKINGEN, VRAGEN, WENSEN OF SUGGESTIES?
LAAT ONS DIT WETEN! MAIL ONS:

ANDERSMETAFVAL@MIDDEN-GRONINGEN.NL




