Afvalproef Boschpoort Hoogbouw en Laagbouw
Klankbordgroepsessie 3
14 november 2017, Buurthuis Boschpoort
Aanwezig:
Leden klankbordgroep: Harie Franssen (l), Harrie Welters (h), José Genotte-Wolters (h),
Peter van Wissem (l), Kitty van Ingen (h), Rianne van der Krogt (l)
Gemeente: Yvette Marijnissen, Peter Derksen, Hennie van Eck, Anhilde de Jong
1. Agenda van de avond:
1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen
Vervolg Afvalproef
Bedankt & laatste feedback Klankbordgroep
Inloopavond voor de buurt

2. Opening en mededelingen
Hennie van Eck licht toe dat er helaas nog geen voorlopige eindresultaten zijn voor de
Afvalproef. Deze laten nog even op zich wachten in verband met de benodigde analyse.
Daarnaast moet de eind-enquete nog plaatsvinden. Deze is huis aan huis verspreid onder de
bewoners en zowel schriftelijk als digitaal in te vullen. Daarnaast zullen we op 22 november
van 15 tot 21 huis aan huis aanbellen in de buurt, om de enquêtes in te vullen of op te halen.
De enquête kan tot eind november worden ingevuld, en Hennie roept de buurtbewoners op
dit vooral te doen.
 Harie biedt aan dat in het vervolg ook het Buurthuis Boschpoort als inleverpunt of
uitgiftepunt voor de enquêtes gebruikt kan worden.
 De Klankbordgroep geeft aan de enquête ook in het Engels aan te bieden.
3. Vervolg Afvalproef
De komende periode zal gewerkt worden aan verwerking van de resultaten van de
Afvalproef, alsook de ervaringen van de bewoners met de proef op basis van de eindenquete. Op basis van deze analyse worden in 2018 aanbevelingen gedaan aan de Raad voor
wat betreft aanpassingen in het afvalinzamelsysteem. Vanaf 2019 zullen deze worden
doorgevoerd.
Voor nu betekent dat voor de buurtbewoners dat we vanaf 1 december 2017 terug gaan
naar het ‘oude’ / ‘reguliere’ inzamelsysteem. De Klankbordgroep wordt gevraagd naar
adviezen om de bewoners hier, naast de Nieuwsbrief, borden bij de milieuperrons en
Afvalkalender, over te informeren.

De volgende adviezen worden aan de gemeente meegegeven:
 Zorg voor een poster om op te hangen bij de hoogbouwcomplexen (verspreiding via
Harie Franssen en Handhaver Muammer).
 Maak vooral ook duidelijk dat we terug gaan naar het oude systeem totdat de
resultaten van de Afvalproef bekend zijn en op basis daarvan aanpassingen worden
ingevoerd (vanaf eind 2018/2019).
 Geef goed aan of en zo ja hoe de kleine GFT emmers en de luier-emmers weer
kunnen worden ingeleverd.
4. Laatste feedback
De Klankbordgroep geeft de volgende input mee voor de evaluatie van de Afvalproef / heeft
de volgende vragen:
 Werkt het recyclen van luiers nu echt? Zijn er dan geen problemen met bacteriën?
Antwoord: Dit kan echt. De fabrieken die de luiers recyclen gebruiken dusdanige
technieken die zo veilig zijn dat alle bacteriën gedood worden.
 Er blijkt in andere gemeenten vaak veel restafval bij het textiel te zitten. Is dat in
Maastricht ook zo?
Antwoord: Dit komt inderdaad wel eens voor, maar vooralsnog niet op dusdanig
grote schaal dat het textiel niet meer te recyclen is. Uit de resultaten van de
Afvalproef moet blijken hoeveel vervuiling er is aangetroffen in de textiel-container.
 Houd bij de evaluatie van de Afvalproef goed de kosten en baten van het recyclen
van afval in het oog. De baten moeten wel opwegen tegen de eventuele extra kosten.
 Veel positieve geluiden onder de buurtbewoners over het gebruik van de GFTemmer.
 Probeer nav de afvalproef het gebruik van de GFT-emmers bij de hoogbouw te
stimuleren: probeer te zorgen dat ze dit ook nu, na afloop van de proef, blijven
gebruiken.
 Zorg dat de afbreekbare zakjes die te koop zijn bij supermarkten qua formaat
overeenkomen met de GFT-emmer.
 De boodschap voor op het bord bij de milieuperrons moet heel kort en krachtig.

5. Bedankt en start inloopavond
De leden van de Klankbordgroep worden nogmaals hartelijk bedankt namens de wethouder
Willems, voor hun bijdrage en medewerking tijdens de Afvalproef. En sterker nog: een groot
deel van de klankbordgroep was ook al betrokken bij de voorbereidingen van de Afvalproef.
Heel erg bedankt voor de inzet en de moeite die de leden van de klankbordgroep in de
Afvalproef hebben willen steken. Dankzij het meedenken met de Afvalproef, het delen van
ervaringen, ook vanuit de buurt, het geven van feedback en het helpen bij het informeren en
betrokken houden van de buurt, hebben we de Afvalproef kunnen realiseren. Bedankt!
Om 20.00 start de inloopavond tot 21.00. Alle buurtbewoners zijn hiervoor uitgenodigd en
kunnen hun ervaringen en feedback op de Afvalproef met ons delen.

