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Beste mevrouw, meneer, 

Afval heeft waarde! U kunt jaarlijks flink geld besparen en een bijdrage leveren aan 

het milieu, door het restafval terug te brengen.  

In Haarlemmermeer scheiden we zo’n 60%, maar we gooien nog steeds zo’n 200 kilo 

restafval weg. Dit verdwijnt grotendeels in verbrandingsovens. We verbranden zo 

waardevolle grondstoffen én het is slecht voor het milieu. Samen met u willen we het 

restafval flink terugbrengen naar 24 kilo per jaar. Dat levert kansen voor het milieu en de 

toekomst en het scheelt in uw portemonnee.  

Restafval verbranden kost geld, terwijl de verkoop van grondstoffen zoals papier en glas 

juist geld oplevert. Door minder restafval en meer grondstoffen in te zamelen, kunnen we 

de afvalstoffenheffing halveren tot € 120,00 per jaar. Daarom willen we met u en andere 

bewoners van Rijsenhout kijken naar andere manieren van inzamelen.  

Hoe doen we dat? 

Samen met u willen we allereerst antwoord vinden op de vraag “welke manier van 

inzamelen levert in uw situatie, meer grondstoffen, minder restafval, minder kosten en 

meer gemak op?”  

“Welk inzamelmiddel is het meest praktisch?”, “wat wordt weggebracht en wat 

opgehaald?” of “hoe vaak moet welke afvalsoort worden ingezameld?”, zijn hierbij 

belangrijke vertrekpunten. Maar we zijn ook benieuwd naar vragen en antwoorden, waar 

we zelf nog niet aan hebben gedacht. 

Doet u mee? 

U kunt meedenken en meedoen aan een nieuwe manier van inzamelen in 

Haarlemmermeer. Dit betekent dat u een belangrijke stem heeft bij het bepalen van een 

nieuw inzamelsysteem voor de hele gemeente. 
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Volgvel 2  

Participatieavond 
Kom daarom naar de participatieavond over de inzamelproef op  
 

donderdag 19 mei van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
Dorpshuis De Reede in Rijsenhout 

 
U krijgt op deze avond uitleg over de aanleiding, het doel en de aanpak van de proef. En 

wij zijn benieuwd naar uw ideeën.  

Kunnen we de afvalstoffenheffing halveren en de grijze afvalcontainer afschaffen? U mag 

het zeggen! 

Wij kijken uit naar uw komst. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

John Nederstigt 

wethouder Duurzame Economische Ontwikkeling, Innovatie, Onderwijs en Jeugdzorg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


