Verslag 2e workshop bewonerspanel afvalproef Boschpoort Hoogbouw
&Laagbouw
Dinsdag 8 november, buurthuis Boschpoort
Aanwezig:
- Inwoners Boschpoort Hoogbouw: Kitty van Ingen, Irma Bakker, Harie Franssen, Harry Welters en
José Genotte-Wolters
- Inwoners Boschpoort Laagbouw: Ron van den Booren, Jean Muermans, Rianne van der Krogt,
Fred Grünfeld, Marij van den Bosch, Peter van Wissem en Alex Peters.
- Onsburo: Yvette Marijnissen (voorzitter), Ellen Logtens (spelleider), Peter Derksen (spelleider) en
Floor (spelleider)
- Gemeente Maastricht: Hennie van Eck, Anhilde de Jong, Ingrid Machiels (communicatie), Karin
Somers (communicatie) en Aaron Nijs (fotograaf)
1. Opening.
Yvette stelt de aanwezigen voor en legt uit wat we in deze tweede workshop gaan doen: om inzicht
te krijgen in de mogelijke keuzen in de afvalinzameling en de consequenties hiervan op financieel
vlak en op het scheidingspercentage, gaan we aan de hand van een spel een afvalinzamelsysteem
voor een gemiddelde stad in Nederland opstellen. Op basis van getallen zoals die gemiddeld voor
Nederlandse gemeenten gelden.
Vraag: Waarom gaan we ‘spelen’ met een spel? Er is al zoveel bekend in de wereld, waarom nemen
we die oplossingen niet hier over in Maastricht?
Antwoord: We zoeken juist naar draagvlak en maatwerk voor de gemeente Maastricht. Het kan zijn
dat wat elders werkt ook werkt in Maastricht, maar dat hoeft niet perse. We willen graag van jullie
horen wat jullie wensen zijn en kijken naar een passend systeem voor de Maastrichtse inwoners.
Vraag: We zitten al met een huidig bestaand systeem voor afvalinzameling. Gaan we in deze proef op
zoek naar verfijning van dit huidige systeem of kan het ook totaal anders worden?
Antwoord: Binnen de kaders (balans tussen service, milieu, kosten en werkgelegenheid) ligt alles
open en zijn grote aanpassingen dus mogelijk. Wel spelen de kosten een rol, dus bij invoering van
grote veranderingen zal wel gekeken worden naar huidige afschrijftermijnen en zal hier op
ingespeeld worden om kosten waar mogelijk te verminderen.

2. Het proefspel.
Het panel kan beslissingen nemen wat betreft de inzameling van GFT, Textiel, Luiers en Restafval.
Het panel gaat in drie groepen uiteen (1 hoogbouw en 2 laagbouw) en speelt het spel aan de hand
van de verschillende ronden.
Na afloop van het spel worden de resultaten per groep plenair besproken en word samen gekeken
naar de verschillen tussen de systemen en de ‘scores’ van deze systemen op milieu en kosten.

3. Vervolg
Er is nu gespeeld met een proefspel op basis van gemiddelde cijfers in Nederland. In workshop 3
zullen we aan de slag gaan met het vormgeven van een afval inzamelsysteem op basis van de
Maastrichtse cijfers en gegevens. Waarna we gezamenlijk kiezen voor het inzamelsysteem waarmee
we gaan proefdraaien in 2017. Tijdens de 4e en laatste workshop zullen we dit systeem verder
verfijnen en uitwerken en ook samen een start maken met de benodigde voorbereidingen voor het in
de praktijk proefdraaien met dit systeem.
Verder hebben we het in de vorige workshop gehad over het betrekken van de buurt bij de
Afvalproef. De suggesties van de panels zijn opgepakt en we gaan de volgende acties uitvoeren:
 Item op 1Maastricht over de Afvalproef
 Nieuwsbrief voor bewoners Boschpoort en Jekerkwartier over de Afvalproef
 Wisselend bord bij de milieuperrons in de proefbuurten met up to date informatie over de
Afvalproef
 Verzoek aan de buurtbladen om deze informatie ook in de buurtbladen op te nemen
 Verspreiding van deze informatie via Facebook en Thuis in Maastricht
Datum voor de 3e workshop van het bewonerspanel Boschpoort Laagbouw en Hoogbouw: dinsdag 6
december, buurthuis Boschpoort, 19.30 uur.
4. Afsluiting.
Alle aanwezigen worden van harte bedankt voor de actieve opstelling tijdens de eerste workshop.
Het verslag krijgen alle panelleden toegemaild. Het zal ook op de website worden gezet
(www.gemeentemaastricht.nl/afvalloos).

