NIEUWSBRIEF 100-100-100 – GEMEENTE HULST

Het 100-100-100-project is alweer de vierde week ingegaan. We zijn dus al bijna op een derde van
het project. Met 103 huishoudens streven we er naar om zo min mogelijk restafval te produceren.
Uit de eerste resultaten blijkt dat we het tot op heden erg goed doen.

Korte terugblik op de weekopdrachten
De eerste weekopdracht stond in het teken van het aantal verpakkingen die op een dag door
huishoudens worden geopend. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de grote hoeveelheden
aan verpakkingen, die op een dag voorbijkomen. De opdracht heeft geleid tot veel activiteit op het
web platform. Daar zijn er erg blij mee. De uiteindelijke resultaten worden meegedeeld op de
slotbijeenkomst.
De tweede weekopdracht ging in op de hoeveelheid afval een (warme) avondmaaltijd oplevert. De
opdracht heeft de nodige mooie foto’s en ideeën opgeleverd voor het bereiden van gerechten.
De derde weekopdracht had betrekking op zwerfafval en hoe u daarmee omgaat. Het valt op dat
veel deelnemers betrokken zijn bij dit onderwerp. Er zijn de nodige tips om hier een positieve
invloed op te hebben.
In deze vierde week zijn we op zoek naar tips en ideeën om afval te voorkomen. We hebben nu een
beter beeld van ons afval, maar hoe kunnen we dit nu beperken? We zijn erg benieuwd naar uw
inzicht.

Afvalmeter
Iedere twee weken wordt het zakje met restafval bij u aan de voordeur opgehaald. Daarnaast
worden ook de afvalzakken met plastic meegenomen. In uw brievenbus ontvangt u de weegbon van
het bij u opgehaalde restafval. Het aantal kilogram dient u te verwerken in de afvalmeter op de
website. Op de weegbon staat tevens het gewicht van het bij u opgehaalde KFF (kunststof flessen
en flacons) genoteerd. Dit is puur ter informatie en hiermee hoeft u verder niks te doen.
Er zijn een aantal meldingen binnengekomen over het late tijdstip waarop het afval werd
opgehaald. Het klopt dat het ophalen meer tijd vergt dat normaal. Een medewerker van de
Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) rijdt alle deelnemers, deur-voor-deur, langs. Hij dient het afval te
wegen, een weegbon te schrijven en het vuil in te zamelen. Dit vraagt meer tijd dan bij de
gebruikelijke inzamelingen.
Op de afvalmeter kunt u een curve zien die op de oneven weken naar o kilogram reikt en op de
even weken naar het gemiddelde van de ingevulde kilogrammen door de deelnemers. De afvalmeter

werkt per week. Achteraf wordt dit rechtgetrokken, zodat het correcte
gemiddelde als conclusie kan gelden.
Momenteel is het gemiddeld aantal kilogram aangeleverd restafval minder dan 1 kilogram. Het is 0,9
kg om precies te zijn.
Dit was tevens het eindresultaat van gemeente Kapelle, waar vorig jaar de pilot werd gedraaid.
Kunnen wij dat nog beter en de gemeente Kapelle overtreffen?!

Verstrekken Compost ‘Caddy’
Bij de eerste afval inzamelingsronde is er bij alle deelnemers een groen GFT-emmertje achter
gelaten. De biologisch afbreekbare zakjes uit het startpakket kunt u in het bakje hangen. Het
emmertje is geurvrij en de zakjes (gemaakt van zetmeel en mais) breken zeer snel af.
Niet te lang de zakjes in het emmertje laten hangen dus; na twee, drie dagen begint het zakje te
vergaan.

Wat hoort waar?
Er zijn verschillende bronnen die informatie geven over welke vorm van afval in welke afvalstroom
terecht dient te komen. Zo zijn er verschillen tussen de veel gebruikte recyclemanager app en het
afvalalfabet van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Ons advies is in geval van twijfel gebruik te
maken van het afvalalfabet van de ZRD. De link is gekoppeld op de pagina www.hulst.100-100100.nl, onder het kopje ‘wat hoort waar’.
Niet alle vormen van afval staan hierop. Zo kwam de vraag waar dopjes van bierflesjes naar toe
mogen. Deze vallen onder metaal/schroot en kunnen worden ingeleverd bij de milieustraat.
Misschien een idee: een verhuisdoos vol met bier- en andere dopjes op het einde van het jaar?
Algemene tip: Gooi het bij twijfel in de grijze rolemmer (restafval). Dat is beter dan wanneer het in
de verkeerde afvalstroom terecht komt, want die vervuilt daardoor.

Hoe komt u aan zoveel afval?
Op 18 april 2017 werd via sociale media een artikel geplaatst met als titel “Hoe komt u aan zoveel
afval?”. Hier zijn de nodige reacties en tips opgekomen. Zo blijkt het dat niet alle inwoners van
onze gemeente bekend zijn met de aanwezigheid van de verschillende inzamelcontainers, waar
plastic, glas en textiel kan worden ingeleverd.
Daarnaast blijkt er een behoefte te zijn aan extra mogelijkheden om van het groen tuinafval af te
raken. Veelal wordt, nadat de groene rolemmer gevuld is, de grijze rolemmer opgevuld met het
restant aan groenafval. Dit is natuurlijk niet wenselijk. Voor grote hoeveelheden heeft men de
gelegenheid om het overtollige afval kostenvrij op de milieustraat in te leveren. Desondanks komt
er naar voren dat een tweede groene container gewenst zou zijn. Dit is momenteel reeds mogelijk.
Dat kost momenteel echter jaarlijks wel 174,50 euro extra.
Verder valt op dat er veel reacties komen over de verpakkingen van de producten die we kopen.
Alles zit in één of meerdere verpakkingen. Ook producten waar dit wellicht helemaal niet voor
nodig is. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.meldpuntverpakkingen.nl

GFT, de groene rolemmer in!
Op 19 april 2017 is door de gemeente online gecommuniceerd over de inzameling van GFT-afval.
Ook hier zijn verschillende interessante tips en reacties op gekomen. Zo valt het op dat er
meerdere voorstanders zijn voor een extra rolemmer voor het plasticafval en om combinatiecontainers te voorzien. Bij een combinatiecontainer is er sprake van een rolemmer die is opgedeeld
in twee compartimenten; bijvoorbeeld voor restafval en GFT.
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