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Stad loopt warm voor afvalproject
RICHOLD BRANDSMA

GRONINGEN De hoop was honderd
Stadjers zover te krijgen dat ze 100
dagen 100 procent afvalvrij leven.
Inmiddels heeft bijna het dubbele
aantal zich gemeld.

In het project proberen mensen ge-
durende een periode zo min moge-
lijk afval te produceren. Dat kan bij-
voorbeeld door zo strikt mogelijk
het afval te scheiden. Papier, glas,

chemisch afval, groente-, fruit- en
tuinafval worden apart gehouden
en komen niet in de afvalzak. De
berg restafval wordt zodoende zo
klein mogelijk.

Het doel is bewoners bewust te
maken van het belang van afval-
scheiding. Ook kan op deze manier
goed in beeld komen in hoeverre er
vraag is naar voorzieningen om af-
val in te zamelen.

De Groninger gemeenteraad staat
aan de vooravond van een her-

In drie weken
tijd meldden zich
175 Groningers aan

nieuwde discussie over de invoering
van diftar. In dat systeem betalen
burgers niet meer jaarlijks een afval-
stoffenheffing, maar wordt afgere-
kend per aangeboden huisvuilzak.
De raad is erover verdeeld. Of het

idee steun krijgt van een meerder-
heid kan afhangen van één stem.
Waarschijnlijk laait de discussie
over diftar in maart op in het stad-
huis.

Gezien de belangstelling voor het
zogeheten project 100-100-100 lij-
ken Groningers toe te zijn aan een
systeem van betalen per vuilniszak.
Drie weken geleden opende de ge-
meente de inschrijving voor het pro-
ject in de hoop dat 100 Stadjers mee
wilden doen. Deze week bereikte de

teller het aantal van 175 inschrijvin-
gen. Het project start 9 februari. De
deelnemers krijgen dan ook toegang
tot een internetplatform waar ze on-
der meer bijhouden hoeveel kilo-
gram afval ze aanbieden.

Studentenhuizen
Een doelgroep die achterblijft bij de
inschrijvingen zijn de studenten. De
gemeente hoopt dat studenten zich
alsnog aanmelden via de website:
groningen.100-100-100.nl.

Studentenhuizen


