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1. Inleiding 

De gemeente Eemsdelta heeft een inwonersonderzoek uitgevoerd als onderdeel van het opstellen van een 

geharmoniseerd grondstoffenbeleid. Maar ook om bij inwoners te toetsen welke mogelijkheden om afval te voorkomen, 

dan wel nog beter te scheiden, er volgens hen zijn. Er zijn 3.600 adressen (15% van het totaalaantal huishoudens) op 

aselecte wijze geselecteerd en door middel van een brief gevraagd mee te doen aan de enquête. Alle andere inwoners 

hadden ook de mogelijkheid de vragenlijst in te vullen. Via de gemeentelijke website, sociale media en de lokale krant zijn 

inwoners hierop geattendeerd. Voor representativiteit waren 1.012 ingevulde enquêtes nodig. In totaal zijn 1.188 enquêtes 

ingevuld. Dat betekent dat de uitkomst van het onderzoek representatief is voor alle huishoudens van de gemeente. De 

resultaten van het inwonersonderzoek worden in dit rapport bondig gerapporteerd.  

 

Note: in het inwonersonderzoek zijn geen vragen opgenomen over de invloed van corona op het afvalaanbiedgedrag van 

inwoners. Corona heeft sinds 2020 bij huishoudens in meer of mindere mate invloed gehad op het afvalaanbiedgedrag, en 

kan de mening over de afvalinzameling beïnvloed hebben.  

 

1.1 Leeswijzer 

In deze rapportage treft u eerst een samenvatting van de enquête. Vervolgens een uitgebreid overzicht van de uitkomsten 

van de enquête. Om daarna af te sluiten met een korte samenvatting van de verschillende inwonersbijeenkomsten. 
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2. Samenvatting 

Onder de inwoners van de gemeente Eemsdelta is een enquête afgenomen over hun ervaringen met het huidige 

grondstoffenbeleid en hun wensen voor het toekomstige grondstoffenbeleid van de gemeente Eemsdelta. De uitkomsten 

van de enquête zijn representatief.  

 

 

De respondenten is gevraagd naar hun voorkeur voor de soort afvalstoffenheffing. 55% geeft aan de voorkeur te hebben 

voor een afvalstoffenheffing waarbij minder afval aanbieden zorgt voor een lagere afvalstoffenheffing. Belangrijke redenen 

om te kiezen voor een dergelijke gedifferentieerde afvalstoffenheffing die worden genoemd zijn: 

• Het is eerlijker 

• Het motiveert om beter afval te scheiden 

• Als goede scheider verwacht men hierdoor zelf een lagere afvalstoffenheffing 

 

Ruim 29% geeft aan geen gedifferentieerde afvalstoffenheffing te wensen. Als reden geeft men hiervoor: 

• Het is oneerlijk voor grote gezinnen 

• Meer kans op dumpingen en zwerfafval 

• De kans dat men afval bij anderen in de container gaat doen. 

 

Daarmee lijkt er draagvlak om over te gaan naar een systeem met een gedifferentieerd tarief. 

 

Het scheiden van afval wordt door verreweg het grootste deel van de inwoners gezien als belangrijk. Daarbij geven veel 

inwoners aan zichzelf te zien als redelijk goede afvalscheiders. Voor alle verschillende afvalstromen hebben de 

respondenten aangegeven wat hen belemmert bij het scheiden van de specifieke stroom. 

 

Een aantal uitkomsten daarbij zijn:  

• Bij GFT (vooral Keukenafval) geeft ca. 30% aan het bij het restafval te doen als die container eerder wordt geleegd 

omdat het vies is of stinkt. 

• Bij Oud Papier en Karton geeft ongeveer 10% aan dat het niet vaak genoeg wordt opgehaald. 

• Bij Glas geeft 11% aan dat de container te ver van huis is. 

• Bij Textiel geeft 8% aan dat de container te ver van huis is en nog eens 8% geeft aan niet te weten waar ze het 

kunnen inleveren. 

• Bij KCA (Klein Chemisch Afval) geeft 14% aan dat de plek om het in te leveren te ver van huis is. 

• Ook bij elektrische apparaten geeft bijna 14% aan dat de plek om het in te leveren te ver van huis is. 

 

Daarmee lijkt het logisch vooral aandacht te besteden aan de mogelijkheden om GFT en dan vooral het keukenafval beter 

te kunnen scheiden. Hoewel de andere onderwerpen niet door veel respondenten specifiek worden genoemd is het 

uiteraard altijd goed aandacht aan mogelijke verbeteringen te blijven besteden. 

 

De inwoners geven aan tevreden te zijn over de informatievoorziening door de gemeente. 
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3. Kengetallen 

3.1 Gezinssituatie 

 

 

3.2 Woonsituatie 

 

3.3 Leeftijd 
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4. Huidige inzameling 

4.1 Inzamelmiddelen 

94% van de respondenten maakt gebruik van een minicontainer voor het restafval, 6 procent maakt gebruik van een 

verzamelcontainer. 

40% van de gebruikers van minicontainers gaf aan dat deze helemaal vol was per inzamelronde.  

Hoe vol is je grijze container gemiddeld per inzamelronde? 

 

 

De meeste gebruikers van vuilniszakken hadden minimaal 2 volle vuilniszakken per maand. 

Hoeveel volle vuilniszakken heb je gemiddeld per maand? 
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5. Voorkomen van afval 

Op welke manier ben je nu al bezig met minder afval produceren? Meerdere antwoorden zijn 

mogelijk. 
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6. Afvalscheiding 

We vroegen aan de respondenten hoe ze hun eigen afvalscheidingsgedrag zien: 

 

Welke van onderstaande uitspraken past het best bij jou? 

 

 

 

6.1 Afvalscheiden belangrijk? 

 

In hoeverre ben je het eens met onderstaande uitspraak? 
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Wat zijn voor jou redenen om jouw afval (nog beter) te scheiden en (nog) minder afval te 

produceren? 
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6.2 Welke afvalstromen? 

 

We vroegen de respondenten welke afvalsoorten ze gescheiden aanbieden. 

 

Geef per afvalsoort aan hoe vaak je dit gescheiden aanbiedt, dus niet in de vuilniszak of 

grijze container: 

 

 

 

6.3 Redenen om afval niet te scheiden 

 

6.3.1 Tuinafval 

 

Wat zijn voor jou redenen om jouw tuinafval niet altijd te scheiden? meerdere antwoorden zijn mogelijk 
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De reacties bij 'anders, namelijk' zijn vooral opmerkingen over zelf composteren en over geen tuin hebben. 

 

6.3.2 Keukenafval 

 

Wat zijn voor jou redenen om jouw keukenafval (groente, fruit, etensresten) niet altijd te scheiden? Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk 

 

 

 

6.3.3  Andere afval fracties 

 

Ook voor andere fracties is gevraagd naar redenen waarom men dit niet (altijd) scheidt. Opvallende uitkomsten daarbij 

zijn:  

• Bij Oud Papier en Karton geeft ongeveer 10% aan dat het niet vaak genoeg wordt opgehaald 

• Bij Glas geeft 11% aan dat de container te ver van huis is 

• Bij Textiel geeft 8% aan dat de container te ver van huis is en nog eens 8% geeft aan niet te weten waar ze het 

kunnen inleveren 

• Bij KCA (Klein Chemisch Afval) geeft 14% aan dat de plek om het in te leveren te ver van huis is 

• Ook bij elektrische apparaten geeft bijna 14% aan dat de plek om het in te leveren te ver van huis is. 
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6.3.4  Andere redenen om afval niet te scheiden 

 

In hoeverre ben je het eens met onderstaande uitspraken 

 

 

 

6.4 Wat zou de gemeente kunnen doen om te helpen 

 

Wat zou de gemeente volgens jou moeten doen, zodat mensen meer afval scheiden en minder 

afval produceren? Meerdere antwoorden zijn mogelijk 

 



 

Resultaten Bewonersonderzoek afvalscheiding 2022  15 

7. De afvalstoffenheffing 

We vroegen de respondenten welke vorm van afvalstoffenheffing hun voorkeur heeft. 

 

Voor het ophalen van afval betaalt je afvalstoffenheffing. Met welke uitspraak ben je het 

eens? 

 

 

Ruim 55% geeft aan de voorkeur te hebben voor een gedifferentieerd tarief waarbij minder afvalstoffenheffing wordt 

betaald als er minder restafval wordt aangeboden. 

 

Waarom kies je voor een systeem waarbij je meer betaalt als je meer afval aanbiedt? 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk 

 

 

 

Ruim 29% van de respondenten geeft aan dat de afvalstoffenheffing geen verschil zou moeten maken of er veel of weinig 

restafval wordt aangeboden. 

 

Waarom kies je voor een systeem waarbij iedereen evenveel betaalt? Meerdere antwoorden 

zijn mogelijk. 
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8. Informatievoorziening 

We vroegen de respondenten naar hun mening over de informatievoorziening door de gemeente. 

 

Wat vind je van de informatie die de gemeente nu geeft over afval scheiden en het minder 

produceren van huishoudelijk afval? 

 
 

 

9. Milieustraat 

We vroegen de respondenten hoe vaak en met welk afval ze naar de milieustraat gaan. 

 

Hoe vaak kom je per jaar bij een milieustraat? Een milieustraat is een plek waar je afval zoals 

grofvuil naar toe kunt brengen. 



 

Resultaten Bewonersonderzoek afvalscheiding 2022  17 

 

 

 

 

Welk afval heb je het afgelopen jaar naar de milieustraat gebracht? Meerdere antwoorden 

zijn mogelijk 
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10. Bijeenkomsten 

Naast de enquete zijn er  bijeenkomsten geweest om met inwoners van Eemsdelta in gesprek te gaan over afval en 

grondstoffenbeleid. Op een aantal locaties zijn overdag inloop/aanloopbijeenkomsten geweest. Hier werd steeds relatief 

kort met de inwoners gesproken. Daarnaast zijn er  vier avondbijeenkomsten geweest. Dit waren bijeenkomsten van ca. 

1,5 uur. Hierbij werd een presentatie gegeven en was er een interactief gedeelte waarbij deelnemers in groepjes aan de 

slag konden. 

 

Datum Plaats Tijd 

dinsdag 15 maart 2022 Westeremden 10.00 - 12.00 uur 

woensdag 16 maart 2022 Middelstum 09.30 - 11.30 uur 

woensdag 16 maart 2022 Delfzijl 16.30 - 17.30 uur 

donderdag 17 maart 2022  't Zandt 10.00 - 12.00 uur 

donderdag 17 maart 2022 Delfzijl 16.30 - 17.00 uur 

woensdag 30 maart 2022 Garsthuizen 10.00 - 11.30 uur 

donderdag 31 maart 2022 Delfzijl 16.30 - 17.30 uur 

   

Datum Plaats Tijd 

woensdag 16 maart 2022 Appingedam 19.30 - 21.00 uur 

donderdag 17 maart 2022 Garrelsweer 19.30 - 21.00 uur 

maandag 21 maart 2022 Meedhuizen 19.30 - 21.00 uur 

donderdag 31 maart 2022 Bierum 19.30 - 21.00 uur 
 

De bijeenkomsten overdag waren soms buiten. De bijeenkomsten overdag waren vaak ook samen met andere 

organisaties (Bv Cadanz en de Politie). Van de verschillende bijeenkomsten is steeds een kort verslag gemaak. 

Over het algemeen waren de gesprekken zeer positief. Inwoners hadden veel belangstelling voor de 

Afvalscheidingswijzer en de uitleg daarbij. Bovendien zijn bij deze gelegenheid een aantal BEST tassen aan inwoners 

gegeven. Inwoners van de oude gemeente Loppersum gaven aan tevreden te zijn met diftar. Inwoners van de andere 

‘oude’ gemeenten gaven aan niet direct tegen de invoering van diftar te zijn. 

Bij de verschillende informatiebijeenkomsten in de avonden kon langer worden stilgestaan bij het afval- en 

grondstoffenbeleid. De bijeenkomsten waren zeer interactief en hadden allen een goede sfeer. De avond bestond uit een 

presentatie over de huidige stand van zaken met betrekking tot afval in Eemsdelta. Na een korte afvalquiz gingen de 

inwoners in groepjes aan de slag om hun eigen ideale ‘afvalkalender’ te maken. 

Niet bij alle bijeenkomsten waren voldoende inwoners aanwezig om in groepjes aan de slag te kunnen. 

De verslagen van de bijeenkomsten zijn als bijlage bijgevoegd. 
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11. Bijlage verslagen bijeenkomsten 

Verslag informatiebijeenkomst Westeremden 
Datum: dinsdag 16 maart 2023 

Aanwezig: 15 inwoners 4 mannen, 11 vrouwen, Klaas Bult en Peter Bouman (gemeente Eemsdelta) 

Leeftijd: 60 plus 
 

Gestart met bewoners te informeren over de harmonisatie en de huidige methodes van het inzamelen. 

Inwoners zijn zeer tevreden hoe de inzameling nu loopt in de voormalige gemeente Loppersum. 

Willen Diftar houden. 

Reden: Vervuiler betaald, er wordt beter afval gescheiden. 

 

Ook betalen op de Milieustraat zo houden. 

Reden: Vervuiler betaald, er wordt beter afval gescheiden door verschil wat gratis is en waar je voor moet 

betalen (verschillende prijzen per product). Opmerking aanwezige: " ik kom maar 1 keer in de drie jaar op de 

Milieustraat, wat ik moet betalen valt dan mee en ik heb dan geen kosten als ik niet kom. 

 

Gft-E inzameling van 2e container graag wat goedkoper dan nu. 

Kosten per jaar in 2022 

Vastrecht: € 134,00 per jaar 

Legen grijze container: € 1,35 per keer 

Gewicht grijze container: € 0,22 per kilo 

Legen groene container: gratis 

Gewicht gft-afval: gratis 

Extra grijze container: € 137,00 per jaar (excl. de kosten voor het legen en de kilo's) 

 

Mogelijkheid om een gft-bakje aan te vragen wat groter is. Was een klein bakje dat je kon aanvragen. 

 

De afvalwijze op A4 was heel gemakkelijk. Dit jaar niet gekregen. 

Verteld dat we nu een boekje hadden rondgestuurd over de inzameling en dat de afvalkalender nu digitaal op 

te vragen is. Verder dat we ook wekelijks een pagina over Afval Scheiden in de krant hebben staan. 

Niet iedereen had het afvalboekje gehad. De uitgedeeld en die werd duidelijk gevonden. 

 

Vraag gehad over waarom wordt er niet plastic vooraf gescheiden. 

Uitgelegd hoe dat nu werkt. Bron scheiden waar kan en nascheiden waar mogelijk. 

 

E-waste-race die nu gehouden wordt vonden ze een goede actie en dat we die elk jaar moeten houden. 

 

6 BEST-tassen uitgedeeld. Doorgegeven dat je die ook kan aanvragen. 
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Verteld over de papiercontainer en dat we dat met verenigingen willen blijven doen. Goed ontvangen. 

 

Het idee om een kleine Milieustraat rond te laten rijden voor als je een klein beetje afval hebt en daarvoor naar 

een Milieustraat te rijden eigenlijk te ver is, vonden ze een goed initiatief. 

 

Geïnformeerd over hoeveel afval in de grijze container zit wat er niet in hoort. Ook laten zien dat er in 

voormalige gemeente Loppersum beter gescheiden wordt en er minder restafval is. 

 

Verslag informatiebijeenkomst Hippolytushoes te 

Middelstum. 
Datum: dinsdag 17 maart 2023 

Aanwezig: 4 inwoners van de Dorps coöperatie MiddelSoam (contactpersoon Jaap Vriesema), Klaas 

Bult en Fekko Sebens (gemeente Eemsdelta) 

Leeftijd: 60 plus 
 

Gestart met de toehoorders te informeren over de harmonisatie en de huidige methodes van het inzamelen. 

Toehoorders zijn zeer tevreden hoe de inzameling nu loopt in de voormalige gemeente Loppersum. 

Willen Diftar houden. 

Reden: Vervuiler betaald, er wordt beter afval gescheiden. 

 

Ook betalen op de Milieustraat zo houden. 

Reden: Vervuiler betaald, er wordt beter afval gescheiden door verschil wat gratis is en waar je voor moet 

betalen (verschillende prijzen per product).  

 

Gft-E inzameling van 2e container graag wat goedkoper dan nu. 

Zie ook bijeenkomst Westeremden. 

 

BEST-tassen uitgedeeld. Doorgegeven dat je die ook kan aanvragen. Ze geven aan dat ze graag meer tassen 

willen hebben. Kunnen ze via hun vrijwilligers netwerk verspreiden. (15 tot 20 stuks) – Kan wellicht in overleg 

met servicemedewerkers Anne Huitsing iets worden afgesproken over de inzameling. Contact met de 

servicemedewerkers is goed. Weten elkaar goed te vinden. Zo wordt er door de gemeenten via het de dorps 

coöperatie hondenpoep zakjes verstrekt aan hondenbezitters. (minder overlast)   Er is toegezegd dat we gaan 

kijken naar de mogelijkheden op dit gebied. 

Verzoek is ook om een zwerfafval inzamelaar te voorzien van faciliteiten zoals grijper, vuilniszak en 

handschoenen. Toezegging gedaan dat we hierin mee gaan. (via contactpersoon Jaap Vriesema – 06-

15079361) 

 

De afvalwijzer wordt als prettig ervaren, goede info. 

 

Nascheiding is bekend bij de toehoorders 
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Hadden gelezen van de E-waste-race in de courant. Goede actie. 

 

Voorstanders voor de inzameling van oud papier met mini containers. 

 

Het idee om een kleine Milieustraat rond te laten rijden voor als je een klein beetje afval hebt en daarvoor naar 

een Milieustraat te rijden eigenlijk te ver is, vonden ze een goed initiatief. 

 

Geïnformeerd over hoeveel afval in de grijze container zit wat er niet in hoort. Ook laten zien dat er in 

voormalige gemeente Loppersum beter gescheiden wordt en er minder restafval is. 

 

 

 

Verslag bijeenkomst Harmonisatie Grondstoffenbeleid 
buurthuis Westerdraai in Appingedam, 16 maart 2022 

 

Aanwezig: 8 inwoners, allen 60 + uit Appingedam. Vier hebben de enquete ingevuld. 

Vraag: betaalt de verhuurder van een huis waarin arbeidsmigranten wonen afvalstoffenheffing voor een 

eenpersoonshuishouden of voor een meerpersoonshuishouden? Antwoord: aangezien arbeidsmigranten niet 

geregistreerd worden bij de gemeente betaalt de verhuurder vermoedelijk het tarief voor een 

eenpersoonshuishouden. 

Vraag: wordt Diftar ook gebruikt bij de GFT-container? Antwoord: dat is mogelijk, daar beslist de 

gemeenteraad over. In Loppersum gebeurt dat niet. Vragensteller is daar blij mee, want hij stopt veel blad van 

gemeentelijke bomen in de buurt van zijn woning in zijn GFT-container. 

Vraag: kan bij invoering van Diftar plastic apart ingezameld worden, zodat je daar niet voor hoeft te betalen? 

Antwoord: plastic wordt nagescheiden en dit wordt verrekend. 

Aanwezigen vinden het een goed idee om Diftar in te voeren. Er moet dan wel een oplossing gevonden 

worden voor ingezameld zwerfafval. Waar kan zwerfafval dan ingeleverd worden? Ook moet voorkomen 

worden dat anderen afval in je container doen als je deze bij de straat hebt gezet. Reactie gemeente: indien 

nodig zijn hiervoor slotjes beschikbaar.  

Vraag: welke afspraken zijn gemaakt over betaling voor de inzameling van oud papier? In Delfzijl is de 

vergoeding hoger dan in Appingedam. Antwoord: de kosten van inzameling zijn in Appingedam hoger en het 

rendement is lager. Met ingang van 1 januari 2023 zijn deze verschillen opgeheven.  

In twee groepjes is doorgepraat over toekomstig afvalbeleid.  

Suggesties van groep 1: serviceniveau niet verhogen; 3 x gratis afval brengen naar de milieustraat; betalen 

voor restafval (Diftar); voor grofvuil een grote container in de buurt plaatsen. 

Suggesties van groep 2: in de wintermaanden de GFT-container 1 x per maand ledigen; 3 x gratis afval brengen 

naar de milieustraat; kerstbomen door kinderen laten ophalen en hen daarvoor belonen; voorstander van 

Diftar zoals in Loppersum; kleine bijdrage betalen voor snoeiafval. 
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Bijeenkomst Harmonisatie Grondstoffenbeleid dorpshuis 

Garrelsweer, 17 maart 2022 

Aanwezig: 9 personen, voornamelijk uit voormalige gemeente Loppersum. 1 persoon heeft de vragenlijst 

ingevuld. 

Vraag: is er meer zwerfafval bij Diftar? Antwoord: de eerste 3 maanden moeten inwoners erg wennen, ze 

nemen bijvoorbeeld afval mee naar kantoor. Het dumpen van afval gebeurt de eerste weken wel, maar 

eigenlijk valt dat erg mee. Na een paar weken is er geen verschil meer met gemeenten die geen Diftar 

hanteren. Ook uit de antwoorden van de vragenlijst blijkt dat in de voormalige gemeente Loppersum niet 

meer zwerfafval voorkomt dan elders in de gemeente. De blikvangers werken erg goed. 

Opmerking: de milieustraat in Usquert is erg ver weg. Reactie: klopt, in dit plattelandsgebied heeft een 

milieustraat een groot verzorgingsgebied nodig. 

Reacties uit de groepjes: 

• keukenafvalbakjes zijn na 4 jaar toe aan vervanging. Graag iets groter formaat en alleen verstrekken 

aan inwoners die aangeven er behoefte aan te hebben. 

• oud papier inzamelen 1 x per 6 weken, container bij huis. 

• restafval 2 x per maand inzamelen 

• GFT 2 x per maand inzamelen; in de winterperiode is 1 x per maand voldoende 

• snoeiafval 2 x per jaar gratis laten ophalen na aanmelding. Goed systeem, handhaven 

• iedereen is voorstander van Diftar 

• betalen bij de milieustraat is geen probleem, maar door de grote afstand gaan we er niet vaak 

naartoe. Tussenoplossing: mini milieustraat in de eigen gemeente. 

• de BEST-tas is niet bekend bij inwoners in de voormalige gemeente Loppersum. Reactie: klopt, zijn 

we dit jaar mee begonnen.  

• bedenk een beter systeem voor het ophalen van KCA, niet op doordeweekse dagen tijdens werktijd, 

dan is niemand thuis. 

 

 

Bijeenkomst Harmonisatie Grondstoffenbeleid 

dorpsherberg Lanting in Meedhuizen, 21 maart 2022 

Aanwezig: 4 personen 

opmerking: er zijn veel kleine bedrijven in Loppersum, zij hebben een container voor bedrijfsafval en hebben 

daardoor geen grijze container nodig. Maar ze betalen wel vastrecht. Ook buren van deze bedrijven stoppen 

hun restafval in de bedrijfscontainers.  

GFT in de grijze container en Diftarsysteem: dit komt vooral voor bij hoogbouw en bij kleine woningen en 

eenpersoonshuishoudens. Er is geen ruimte voor een GFT-container of mensen willen snel van dit afval af.  

Discussie over verpakkingsmateriaal: 

- verantwoordelijkheid van de producenten; gemeente oefenen via de VNG druk uit om minder 

verpakkingsmateriaal te gebruiken 
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- inwoners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid: bij aanschaf van producten beter letten op het 

verpakkingsmateriaal.  

 

Van de gemiddeld 45 kilo plastic per inwoner die jaarlijks ingezameld wordt, kan ongeveer 50% hergebruikt 

worden. Dat geldt bij zowel voor- als nascheiding.  

 

Opmerking: wel of niet afval scheiden maakt niet uit, het wordt toch alleen maar duurder. Gemakshalve gaat 

alles in de grijze container. Het probleem wordt bij de burger neergelegd en bedrijven worden ontzien. Dat er 

vanavond weinig inwoners aanwezig zijn, zegt genoeg. Mensen zijn er niet in geïnteresseerd.  

 

Reactie: de recyclewaarde van grondstoffen stijgt nog steeds. Dat maakt de gescheiden inzameling steeds 

aantrekkelijker. 

 

Opmerking: maak het tarief afhankelijk van de levensloop van mensen; in bepaalde periodes van je leven heb 

je meer of juist minder afval dan het gemiddelde. Conclusie: Diftar is daarvoor geschikt.  

 

 

Verslag informatiebijeenkomst Bornholm, Eetcafé Ons 

Stee, Skagerak 

Datum: dinsdag 17 maart 2023 

Aanwezig: ongeveer 25 personen en Eline Frans (Cadanz), Jirsi van Riemsdijk (Cadanz), Felix Hirman 

(Acantus), Robin Houtman (Acantus), Alwin Siegersma (politie), Bert Balkema (gemeente 

Eemsdelta) en  Fekko Sebens (gemeente Eemsdelta) 

Leeftijd: gemêleerd, van alle leeftijden. 
 

Deze bijeenkomst heeft als doel om gezamenlijk in gesprek te gaan met de bewoners over allerlei zaken die 

spelen in de buurt en/of wijk. Daarom zijn ook vertegenwoordigers van de welzijn organisatie Cadanz, de 

Woningstichting Acantus, de wijkagent en de gemeente aanwezig. De bijeenkomst was buiten. 

Door het uitdelen van een scheidingsfolder, waarin staat vermeld welk afval waar thuis hoort, en in gesprek te 

gaan met verschillende bewoners leveren mooie gesprekken op. Vaak worden eigen ervaring op dit gebied 

gedeeld. Wat op valt is dat de aanwezige bewoners duidelijk een beeld hebben hoe het er hun wijk voorstaat. 

Er zijn bewoners die geen of weinig interesse hebben in de afvalproblematiek en dit is terug te vinden in hun 

woon omgeving.  

BEST-tassen uitgedeeld. Doorgegeven dat je die ook kan aanvragen.  

 

Een bewoner van Oldiek Flat wil graag een ondergrondse afvalcontainer bij hun flat. (nu staan er inpandig een 

aantal containers) Ook wil ze graag de mogelijkheid om GFT apart in te leveren.   
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In deze bijeenkomst zijn we alleen in gesprek gegaan over de scheidingswijzer. Dus hoe je het huishoudelijk 

afval het beste kunt scheiden. Door hier op te wijzen ontstaat er enige bewustwording. Het blijkt dat 

dergelijke bijeenkomsten hier van nut zijn.  

Verslag informatiebijeenkomst Kwelderland, pleintje bij 

Slenk en Wegastraat 

Datum: woensdag 16 maart 2022 

Aanwezig: ongeveer 25 personen en Eline Frans (Cadanz), Alwin Siegersma (politie), Olger Jonker 

(politie), Bert Balkema (gemeente Eemsdelta), Maik Coppinga (gemeente Eemsdelta), Edwin 

Broekman (gemeente Eemsdelta) en Peter Bouman (gemeente Eemsdelta) 

Leeftijd: gemêleerd, van alle leeftijden. 
 

Deze bijeenkomst heeft als doel om gezamenlijk in gesprek te gaan met de bewoners over allerlei zaken die in 

de buurt en/of wijk spelen. Daarom zijn ook vertegenwoordigers van de welzijn organisatie Cadanz, de 

Woningstichting Acantus, de wijkagent en de gemeente aanwezig. De bijeenkomst was buiten. Wij hebben 

ons aangesloten bij deze bijeenkomst. Kwelderland is een nieuwe wijk en de inwoners waren daarom vooral 

meer geïnteresseerd voor andere zaken dan het nieuwe grondstoffenbeleid. 

We hebben wel met meerdere inwoners gesproken over het afvalbeleid. Bewoners geïnformeerd over de 

scheidingsresultaten en de scheidingswijzer. 

We hebben de keuze diftar ook benoemd. Hier was niet echt een negatieve reactie op. 

 

Verslag informatiebijeenkomst 't Zandt 
Datum: donderdag 17 maart 2022 

Aanwezig: 12 inwoners 2 mannen, 10 vrouwen, Klaas Bult en Peter Bouman (gemeente Eemsdelta) 

Leeftijd: 2 keer 30 plus (man) verder 60 plus 
 

Gestart met bewoners te informeren over de harmonisatie en de huidige methodes van het inzamelen. 

Er blijkt dat er door enkele bewoners in het 't Zandt slecht afval wordt gescheiden. Het dumpen van afval in 

het bos bij het dorp komt regelmatig voor. Of we daar meer aandacht aan willen besteden. 

 

Veder zijn inwoners zijn tevreden hoe de inzameling nu verloopt. 

Willen Diftar houden, ondanks het dumpen en slecht scheiden van afval door enkele bewoners. Zien het 

voordeel van diftar wel voor hunzelf. 

Ook betalen op de Milieustraat werd niet gezien als een probleem. Willen wel graag ook naar de Milieustraat 

in Farmsum kunnen komen. 

 

6 BEST-tassen uitgedeeld. Doorgegeven dat je die ook kan aanvragen. 
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Verteld over de papiercontainer en dat we dat met verenigingen willen blijven doen. Goed ontvangen. 

 

Geïnformeerd over hoeveel afval in de grijze container zit wat er niet in hoort. Ook laten zien dat er in 

voormalige gemeente Loppersum beter gescheiden wordt en er minder restafval is. 

 

 

Verslag telefoongesprekken n.a.v. informatiebijeenkomst 

Hippolytushoes te Middelstum. 
Datum: dinsdag 17 maart 2023 

Telefoongesprekken Peter Bouman 

 

Omdat er helaas een verkeerd adres in de krant stond over waar de bijeenkomst was en deze daarom niet 

hebben kunnen vinden, hebben twee inwoners gebeld over wat ze van de huidige inzameling vinden. 

Beide vroegen of er ook gescheiden kon worden ingezameld. Ik heb uitgelegd waarom wij niet voorscheiden 

maar nascheiden. Eén bewoner wil de inzameling zo het nu in voormalig Loppersum is houden. 

De andere beller gaf aan heel goed afval te scheiden en zou graag willen dat iedereen beter zijn afval gaat 

scheiden. Wil graag dat de gemeente goed gaat kijken wat er is te hergebruiken en meer afvalstromen apart 

gaat scheiden. 

Beide waren blij dat ze ook telefonisch alsnog hun verhaal kwijt konden. We hebben ons verontschuldigd dat 

het adres verkeerd in de krant was gekomen. 
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