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Verslag Informatiebijeenkomst Afvalproef Boschpoort Hoogbouw 26 september 2016

Op maandagavond 26 september heeft de informatiebijeenkomst over de afvalproef in Boschpoort
voor de hoogbouwwoningen plaatsgevonden. In deze bijeenkomst, van 19u30 tot 21u00, zijn de
bewoners geïnformeerd over de afvalproef die in de wijk gaat plaatsvinden en gevraagd om deze
samen met de gemeente vorm te geven en op te stellen.
De avond begon met extra uitleg over achtergrond en doel van de Afvalproef. Deze informatie is
terug te vinden op www.gemeentemaastricht.nl/afvalloos .
Vervolgens volgt een presentatie OnsBuro over afval en hergebruik, een presentatie van
Stadsbeheer over de huidige verwerking van afval in de gemeente Maastircht, en een afvaltest: wat
zit er nog in de restzak en waar hoort dat eigenlijk thuis?
Overzicht van vragen die tijdens de bijeenkomst gesteld zijn, inclusief beantwoording:
 Op welke manier kan afval scheiden bijdragen aan werkgelegenheid?
Het extra inzamelen en extra uitsorteren brengt (sociale) werkgelegenheid met zich mee.
Ook het vermarkten van de stromen kan tot extra werkgelegenheid leiden.


Worden de producenten en supermarkten betrokken bij deze afvalproef?
De Afvalproef richt zich op huishoudelijk afval en de inzameling daarvan. Hierin worden
producten(verantwoordelijkheid) en/of supermarkten niet meegenomen.
Producentenverantwoordelijk ligt niet in de invloedsfeer van de gemeente. We richten ons op
onze mogelijke bijdrage aan een afvalloze samenleving en proberen daarnaast al s
gemeente, verenigt in de VNG, wel de landelijk overheid aan te sporen de
productenverantwoordelijkheid op te pakken.
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PMD staat voor plasticverpakkingen, metaalverpakkingen en drankenkartons. Hard plastic
hoort hier niet in thuis. Wat gebeurt er als dit toch in het PMD terecht komt?
Dit verstoort het verwerkingsproces. Wanneer er te grote hoeveelheden ‘onjuist afval’, dus
geen PMD, in het PMD aanwezig is, leidt dit tot afkeuring van de partij door de verwerker.



Waarom mogen er in Maastricht geen biologische afbreekbare zakken in de groene
container gebruikt worden?
Het probleem zit hem niet in de zak, maar in het vastbinden van de zak aan de container.
Veel bewoners binden de zak vast aan de container, zodat de zak meermaals gebruikt kan
worden. Dit levert problemen op bij het legen van de containers: veel GFT blijft in de zak
hangen en/of valt naast de container bij het terugzetten van de container door het
terugvallen van de zak. Wanneer niet vastgebonden aan de container maar netjes
dichtgevouwen in de container, worden de containers met dergelijke zakken geleegd door
Stadsbeheer.



Wat is nu eigenlijk de kern van het probleem? De voorzieningen zijn er, het lijkt meer een
kwestie van het opvoeden van de Maastrichtse bewoners?
Ten dele is het een kwestie van het informeren en communiceren van de voorzieningen
richting bewoners, het ‘opvoeden’. Daarnaast sluiten huidige voorzieningen en
inzamelsystemen mogelijk niet geheel aan voor (een deel van) de bewoners van Maastricht.
Beide aspecten worden in de afvalproef meegenomen. Er is namelijk hoe dan ook extra
inspanning nodig om de doelstellingen wat betreft afvalscheiding te behalen.



Waar zijn de jongeren in de zaal?
Wanneer alle aanmeldingen voor het bewonerspanel binnen zijn, zullen we kijken of er nog
extra inspanning nodig is om meer jongeren betrokken te krijgen.

Opgeven bewonerspanel Boschpoort Hoogbouw voor 5 oktober via afvalloos@maastricht.nl
Eerste bijeenkomst:
17 oktober 2016
Tweede bijeenkomst: 14 november 2016
Derde bijeenkomst:
12 december 2016
Vierde bijeenkomst:
23 januari 2017
Aanmelden voor het bewonerspanel kan via afvalloos@maastricht.nl of telefonisch via 14 043.
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