
 

 

 Met dank aan Kantor Kantoor & Automatisering voor het verzorgen van het drukwerk. 

Geachte dames en heren, beste vertegenwoordigers van bewonersorganisaties,  
 
De gemeente Midden-Groningen is druk doende om nieuw afvalbeleid vorm te geven en daar willen we de 
inwoners actief bij betrekken. Op het gemeentehuis noemen we dit nog Harmonisatie Afvalbeleid, maar 
eigenlijk willen we gewoon nieuwe afspraken vastleggen rondom afvalinzameling en -scheiding.  
 
Doordat we als Midden-Groningen zijn ontstaan uit de gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-
Sappemeer moeten we de verschillende manieren van afvalinzameling én afvalscheiding op één manier gaan 
regelen. Op 1 januari 2020 moeten er nieuwe afspraken zijn gemaakt en de nieuwe werkwijze zijn ingevoerd.  
 
De gemeente is kortgeleden de campagne: ANDERS MET AFVAL gestart. Met deze campagne willen we 
inwoners actief betrekken om het nieuw afvalbeleid vorm te geven. Dit doen we door enquêtes uit te zetten 
onder onze inwoners via 2.000 willekeurig gekozen adressen. Ze ontvangen de enquête per post. Daarnaast 
kunnen alle inwoners diezelfde enquête digitaal invullen. Communicatie hierover volgt via oa de 
Gemeentepagina in het lokale Huis aan Huis-blad alsook via de gemeentesite en andere kanalen.  
 
Ook willen we met u, als vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en/of dorps- en wijkverenigingen, in 
gesprek gaan. Samen met een groepje inwoners (namens uw organisatie) willen we in gesprek over uw/hun 
wensen en zorgen rondom afvalinzameling en afvalscheiding in uw leefomgeving. We hopen hiermee heel veel 
bruikbare informatie te verzamelen.  
 
WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE  
 
Met alle informatie die we hebben verzameld gaan we met de gemeenteraad in juni/juli in gesprek over de 
(on-)mogelijkheden rondom afvalinzameling en afvalscheiding. De zomervakantie gaan we benutten om, op 
basis van alle verzamelde informatie, scenario's te maken waarbij we bij elke keuze ook de consequenties in 
beeld brengen. Wat zijn de gevolgen voor de kosten voor u als inwoner en wat zijn de gevolgen voor de inzet 
van mensen en materieel.  
 
In september 2018 komt de gemeente bij alle inwoners terug om te peilen welk scenario het meeste 
aanspreekt. Alle informatie, inclusief uw wensen betreffende de scenario's, zal beschikbaar gesteld worden aan 
de gemeenteraad voor een gewogen besluit welk scenario er wordt gekozen en of er ook uitzonderingen per 
specifieke locatie kunnen worden gemaakt. De gemeenteraad zal eind 2018 tot een besluit moeten komen.  
 
Heel 2019 zal worden benut om de verkozen werkwijze afvalscheiding en inzameling goed georganiseerd te 
krijgen. Op 1 januari 2020 zal het nieuwe afvalbeleid en de nieuwe werkwijze van kracht zijn.  
 
UW MENING IS VAN BELANG  
 
Mijn naam is Arjen van Leeuwen. Ik ben gevraagd, als externe en onafhankelijke adviseur, om de campagne 
ANDERS MET AFVAL te begeleiden en inwoners actief te betrekken. Namens de gemeente Midden-Groningen 
zoek ik nu met alle bewonersorganisaties contact. De gemeente vindt het erg belangrijk om alle 
bewonersorganisaties te spreken en te horen over dit onderwerp. We hopen dat u hier tijd voor wil maken!  
 
Graag zou ik met u een afspraak maken om in gesprek te gaan over uw wensen, zorgen en suggesties rondom 
afvalinzameling en afvalscheiding. De gesprekken zou ik graag samen met een groepje  
Met vriendelijke groeten, namens de gemeente Midden-Groningen,  
 
 
 
Arjen P. van Leeuwen  
 
Van Leeuwen Communicatie 


