
Nieuw afvalbeleid:  
wat  verandert er voor u?

Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente Hillegom 
over op een nieuw beleid voor  de inzameling 
van uw huishoudelijk afval. Het doel is om zoveel 
mogelijk huishoudelijk afval opnieuw te gebruiken, 
en zo min mogelijk restafval over te houden.
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Nieuw systeem

In het nieuwe systeem betaalt u voor het aanbieden van uw restafval.  

Wie het huishoudelijk afval goed scheidt, houdt de kosten voor de 

afvalstoffenheffing laag. Om dit te kunnen doen komen er kleinere 

minicontainers voor restafval met een chip bij laagbouwwoningen. 

De hoogbouw krijgt ondergrondse containers voor restafval en 

verzamelcontainers voor GFT en Etensresten. Beide containers zijn te 

openen met een pasje. 

Plastic en GFT en Etensresten

Iedereen kan over enkele maanden makkelijker Plastic verpakkingen, Blik 

en Drinkpakken (PBD) en GFT en Etensresten (GFTe) aanbieden. PBD haalt 

Meerlanden straks iedere week op. De minicontainers voor GFTe kan in de 

zomer iedere week aan de straat worden gezet. De inzameling van Glas, 

Papier en Grofvuil verandert niet. Wel komen er extra containers bij op de 

bestaande milieu-eilandjes. De ondergrondse textielcontainers gaan daar 

weg en komen op andere plekken te staan. 

Wanneer gaat u hier iets van merken? 

Het aankomende jaar, 2021, is een schakeljaar waarin we het nieuwe 

afvalbeleid invoeren en samen met u testen. Vanaf 1 januari 2022 gaat 

het nieuwe beleid definitief in. Vanaf 1 januari 2022 gaat ook het apart 

betalen voor restafval in. Hoe verlagen we gezamenlijk het restafval het 

makkelijkst? Door beter en meer afval te scheiden.

Heeft u nog vragen? 

Kijk dan op de webpagina www.hillegom.nl/afval. Kunt u uw antwoord 

niet vinden? Neem voor vragen over het afvalbeleid contact op met 

Gemeente Hillegom door te mailen naar afval@hillegom.nl. Voor vragen 

over de afvalinzameling kunt u Meerlanden publieksinformatie bellen via 

telefoonnummer 0297-381717.


