Verslag 3e workshop bewonerspanel afvalproef Boschpoort Hoogbouw en
Boschpoort Laagbouw, Dinsdag 6 december, Buurthuis Boschpoort
Aanwezig:
- Inwoners Boschpoort Hoogbouw: José Gennotte-Wolters, Kitty van Ingen, Harie Franssen
- Inwoners Boschpoort Laagbouw: Ron van den Booren, Rianne van der Krogt, Bert van den Bosch,
Peter van Wissem, Alex Peters, Marij van den Bosch, Fred Grünfeld
- Onsburo: Yvette Marijnissen (voorzitter), Ellen Logtens (spelleider), en Peter Derksen(spelleider)
- Gemeente Maastricht: Hennie van Eck, Anhilde de Jong, Rene van Gastel
1. Opening.
Yvette Marijnissen heet de aanwezigen welkom en schets nogmaals de aanleiding, opzet,
doelstellingen voor de afvalproef zoals besloten door de gemeenteraad. Om vervolgens de opzet van
de 3e workshopronde uit te leggen. Deze avond gaan we aan de slag met de Maastrichtse cijfers. Het
Afvalspel van de vorige workshopronde, dat toen nog gespeeld werd met de gemiddelde cijfers uit
Nederland om een eerste gevoel te krijgen bij het afvalsysteem, de keuzemogelijkheden en de
gevolgen hiervan, is omgebouwd tot een Afval Gereedschapskist. Met behulp van dit ‘gereedschap’
stelt het bewonerspanel Boschpoort Laagbouw het afvalsysteem voor de proefbuurt Boschpoort
Laagbouw samen, rekening houdend met service, milieu, kosten en (sociale) werkgelegenheid. En het
bewonerspanel Boschpoort Hoogbouw doet dit voor de proefbuurt Boschpoort Hoogbouw.
Deze gereedschapskist bestaat deels uit voorgeselecteerde keuzemogelijkheden, deels uit blanco
opties die door het panel kunnen worden ingevuld. In drie groepen (2 x laagbouw en 1 x hoogbouw)
wordt gewerkt aan het afvalinzamelsysteem dat het beste past bij de doelstellingen. De gevolgen van
de gekozen opties binnen deze systemen worden voor de volgende workshop doorberekend (de
blanco kaartjes). In workshop 4 is er nog de mogelijkheid om het systeem aan te passen en bij te
schaven, vervolgens worden de systemen voorgelegd aan de proefbuurten: 2 systemen voor
Boschpoort Hoogbouw en 2 systemen voor Boschpoort Laagbouw. Dit gebeurt via een poll die de
gemeente gaat verzorgen en uitzetten. De bewoners kunnen hun voorkeur voor één van de twee
systemen via de poll kenbaar maken.
Vervolgens zal in een 5e –nieuw ingeplande- workshop de definitieve keuze voor een systeem
gemaakt worden, op basis van de resultaten van de poll. Deze workshop wordt ingepland op dinsdag
14 februari van 19.30 tot 21.30, Buurthuis Boschpoort.

2. Uitkomsten: de 2 afvalsystemen – excl. doorrekening van de blanco optie

3.Communicatie
Middels de volgende kanalen worden de bewoners op de hoogte gehouden over de Afvalproef:
 Nieuwsbrief over de Afvalproef die 19 december huis aan huis bezorgd wordt in de
proefbuurten Boschpoort en Jekerkwartier Noord
 Facebookpagina Gemeente Maastricht
 Thuis in Maastricht: www.thuisinmaastricht.nl (incl. interviews Janine Driessen (Jekerkwartier
Noord) en Kitty van Ingen (Boschpoort Hoogbouw)
 Afvalproef-website: www.afvalloosmaastricht.nl of www.gemeentemaastricht.nl/afvalloos
 Borden bij de milieuperrons Graanmarkt, Academieplein, Pierre Kerstenstraat, Patoustraat
 Interview Rianne van der Krogt (Boschpoort laagbouw) door TV Maastricht
 Na de 4e workshops wordt de poll uitgezet
4. Vervolg
De resultaten wat betreft de kilo’s, kosten en werkgelegenheid zijn nu ten dele nog indicatief,
doordat de nieuw ingebrachte opties nog moeten worden doorgerekend. Dit zal gebeuren voor
workshop 4, in workshop 4 worden de resultaten hiervan teruggekoppeld en is aanpassing/verfijning
van de gekozen systemen nog mogelijk.
Vervolgens worden de twee definitief gekozen systemen per proefbuurt voorgelegd aan de
proefbuurten via een poll. De resultaten hiervan zullen worden teruggekoppeld in workshop 5, op

basis waarvan een definitieve keuze voor één systeem wordt gemaakt. Met dit systeem gaan we
halverwege 2017 proefdraaien in Boschpoort Hoogbouw en Boschpoort Laagbouw.
5. Afsluiting.
De volgende workshop is op dinsdag 17 januari 2017, 19.30-21.30 in Buurthuis Boschpoort.
De 5e workshop moet nog worden ingepland, maar zal waarschijnlijk plaatsvinden op dinsdag 14
februari, 19.30-21.30 in Buurthuis Boschpoort.
Het verslag en de presentatie zullen per mail worden toegezonden naar de panelleden, alsook op de
website www.afvalloosmaastricht.nl geplaatst worden.

