Veelgestelde vragen (FAQ)
Antwoorden op algemene vragen over de afvalproef (achtergronden, wat heeft de gemeenteraad
besloten, welke proefbuurten zijn gekozen, etc.): www.maastrichtafvalloos.nl
Aanvullend daarop vindt u hieronder antwoorden op specifieke vragen over de poll en over de
afvalproef:
Waarom worden alleen de vijf genoemde afvalsoorten meegenomen bij de proef? En de rest dan?
De vijf genoemde afvalsoorten zijn gekozen omdat met die soorten op korte termijn (2016-2020) de
meeste winst te behalen valt wat betreft door de raad gestelde doelstellingen (o.a. halvering van het
restafval per 2020).
Andere afvalsoorten, bv. papier, glas, plastic verpakkingen / metalen verpakkingen / drankenkartons
(PMD), etc., komen later aan de orde (2020-2030). Tijdens de proef verandert niets aan de
inzameling van die andere stromen. Zo kunt u bijvoorbeeld op de milieuperrons gewoon uw glas, oud
papier en PMD kwijt.
Hoe is het bewonerspanel samengesteld?
In de tweede helft van 2016 is iedere inwoner van de drie proefbuurten (Boschpoort Hoogbouw,
Boschpoort Laagbouw, Jekerkwartier Noord) op diverse manieren - o.a. via een huis-aan-huis
verspreide brief en via informatie-avonden in de buurt - attent gemaakt op de afvalproef en op de
mogelijkheid om mee te praten over de afvalproeven via een bewonerspanel. De leden van de
bewonerspanels hebben zich naar aanleiding daarvan aangemeld.
Kunnen we nog iets anders kiezen dan de varianten die ons in de poll worden voorgelegd?
U kunt voor de proefperiode kiezen tussen variant A of variant B. U kunt dus geen andere variant
voorstellen of onderdelen aan de varianten A en B veranderen. De voorgelegde varianten zijn
“slimme varianten” die door het bewonerspanel, medebewoners uit uw eigen buurt, na uitgebreid
overleg zijn voorgesteld. Ook u hebt de gelegenheid gehad deel te nemen aan dat bewonerspanel
en mee te denken over de varianten.
Ben ik verplicht om mee te werken aan de afvalproef?
Met het systeem dat de meeste stemmen krijgt wordt een half jaar proefgedraaid. Dat betekent dat
in dat halve jaar de gebruikelijke inzameling van de vijf afvalstromen, die onderdeel uitmaken van de
proef, geheel of gedeeltelijk stop wordt gezet en dat daar andere inzameling voor in de plaats komt.
Op www.maastrichtafvalloos.nl leest u de details van de voorgestelde varianten per buurt. Het
bewonerspanel en de gemeente heeft graag dat u actief mee doet met de proef. We willen ervaring
opdoen met diverse inzamelmethodes. En kijken of de door de gemeenteraad gestelde doelen op
een slimme manier behaald kunnen worden.
Wat gebeurt er ná de afvalproef?
Na de afvalproef worden alle resultaten verzameld en geëvalueerd. Op basis daarvan wordt in de
loop van 2018 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor toepassing van nieuwe
inzamelsystemen voor heel Maastricht. Die zullen vanaf 2019 worden ingevoerd.
Wat betreft concrete inzameling bij u in de proefbuurt: de afvalproef duurt een half jaar. Na dat
halve jaar vallen we weer terug op het oorspronkelijke (huidige) inzamelsysteem. Tót het moment
dat de gemeenteraad besluit voor heel Maastricht over te gaan naar een nieuw systeem (vanaf
2019).

Gaat de afvalproef mij extra geld kosten?
Tijdens de afvalproef betalen de inwoners van de proefbuurten niet meer of minder dan andere
inwoners van Maastricht.
En wat gebeurt met de kosten als heel Maastricht over gaat naar een nieuwe inzameling?
Als de gemeenteraad in 2018 gaat besluiten over nieuwe afvalinzamelsystemen voor heel
Maastricht, zal ook in beeld worden gebracht wat dat kost. En wat dat voor gevolgen heeft voor de
afvalstoffenheffing voor de Maastrichtse inwoners. De gemeenteraad heeft al meegegeven dat de
nieuwe voorstellen een optimale mix moeten opleveren tussen milieudoelstellingen, kosten, service
voor de inwoners en (sociale) werkgelegenheid.
Lossen we met deze aanpak het afvalprobleem op?
Met de proef concentreren we ons op een deel van het huishoudelijke afval. Waar u als inwoner
dagelijks mee van doen heeft. Voor oplossing van het afval- en grondstoffenprobleem is meer nodig.
Ook producenten (van bv. verpakkingsmaterialen) zijn aan zet. En industrie met bedrijfsafval. Op dat
front gebeurt al het nodige. Zo draagt iedereen zijn steentje bij .

