
Gedrukt
op 100% 

gerecycled 
papier

Inwoner-interview 
Afval scheiden 

met Anneke

Hillegom circulair 
Op naar een samenleving 

zonder afval ... het kan!

5 vragen  
over de nieuwe manier 

van afval inzamelen

Uitgelezen?

Gooi mij in de

papierbak!

5 meest gestelde vragen  
over de nieuwe manier van 
afval inzamelen.

Kleding 
en textiel 
wordt thuis
opgehaald

Voortaan wordt gebruikte kleding en textiel 6x per jaar bij u aan 

huis opgehaald. U kunt het ook altijd inleveren bij de milieustraat. 

Eerste hulp  
bij recycling

Lekker bezig Hillegom! Uw afval wordt al ruim vijf maanden 
volgens de nieuwe manier ingezameld. En de eerste cijfers zijn 
veelbelovend: het gaat vlot met het afval scheiden. Na de 
zomer zijn de exacte cijfers bekend, maar het is al duidelijk 
dat er flink meer PBD- en GFT-afval wordt ingezameld. Veel 
mensen bieden deze afvalsoorten wekelijks aan, met als gevolg 
dat ook de hoeveelheid Restafval is afgenomen.

Rondleiding Groene 
Energiefabriek

Uw GFT-afval wordt 

door Meerlanden ver-

werkt tot zes nieuwe 

producten. Komt u kijken 

hoe wij dat doen? Meld u 

aan voor een rondleiding in 

de groene energiefabriek in 

Rijsenhout. Per dag ontvan-

gen we max. 10 bezoekers. 

Meld u aan via het formulier 

op meerlanden.nl/hillegom. 

Na het aanmelden ontvangt 

u een bevestiging in de mail 

met alle informatie.

Wanneer?
27 en 29 september
11 en 13 oktober
Tijd: 19:00 - 21:00 uur

2 en 16 oktober
Zaterdag: 10:00 - 12:00 uur

1
 Wat doe ik als 

mijn minicontai-
ner geleegd had 
moeten worden? 

Maak hier eenvoudig een 
melding van via Fixi.nl of de 
Fixi app op uw mobiele te-
lefoon. Deze melding komt 
dan bij Meerlanden terecht, 
die u op de hoogte houdt 
over wat ermee gebeurt.

2  Waarom wordt het PBD- 
afval in Hillegom via haken aan 
lantaarpalen ingezameld?

De gemeente heeft voorafgaand aan het nieuwe 
beleid gesprekken gevoerd met de  inwoners. 
Daaruit is gebleken dat men liever geen extra 
container heeft naast die voor Restafval, GFT en 
Etensresten en Papier. Daarnaast is de ervaringen 
met de plastic zakken voor PBD-afval positief. 
De zakken zijn nu steviger dan voorheen. Tot slot 
houden we met deze keuze de weg vrij om in 
de toekomst eventueel het beleid aan te passen, 
zonder al te hoge investeringen.

4  Hoe krijg ik de afval- 
kalender te zien via de 
Meerlanden-app?

Bij de overstap naar het nieuwe systeem 
is een aantal postcodes per ongeluk niet 
meegenomen. Mensen met deze postco-
des konden de afvalkalender dus niet in-
zien, of kregen een lege kalender te zien. 
Dit probleem is nu verholpen. Kunt u de 
afvalkalender nog steeds niet raadplegen? 
Stuur dan een e-mail naar pi@meerlanden.nl 
en dan lossen we het voor u op.

3
 Waarom wordt oud 

Textiel op andere dagen 
opgehaald dan de 
aangekondigde?

Textiel wordt voor ons door een externe 
organisatie ingezameld. Deze organisatie 
had onverwacht te maken met een perso-
neelstekort door een corona-uitbraak. 
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de 
inzamelaar en we verwachten dat het 
Textiel weer op de geplande dagen 
wordt opgehaald.

5
 Vanwaar de toename in zwerfafval en 

wat doet de gemeente en Meerlanden eraan?

Doordat inwoners veel meer thuiswerken is er meer huishoudelijk afval dat naar de 
brengparkjes moet. Hierdoor zijn veel ondergrondse containers sneller vol. Met als 
gevolg dat er afval naast de containers wordt geplaatst. Dit afval kan wegwaaien 
en leiden tot gevaarlijke situaties. De gemeente en Meerlanden proberen dit pro-
bleem voor te zijn door de ondergrondse containers vaker te legen. Helaas heeft 
Meerlanden de maximale capaciteit bereikt en kan het dus gebeuren dat containers 
niet meteen dezelfde dag geleegd worden. Past uw afval niet in de container? 
Breng het dan naar een andere container en doe een melding via Fixi over de 

\container die vol is.

De inzameling aan huis doet een ex-
terne partij in opdracht van Meer-
landen. De reden dat de onder-

grondse containers voor textiel weg zijn, 
is dat steeds meer kleding die we daarin 
verzamelden niet meer bruikbaar was. Dit 
komt omdat er te veel afval in de textiel-
bakken wordt gegooid. Bovendien sluiten 
de bakken niet altijd goed af waardoor er 
regenwater bij het textiel komt. En natte 
kleding gaat schimmelen en kan niet 
meer worden gebruikt. 

Wat mag er allemaal in de textielzak
Oude kleding en schoenen die u niet 
meer draagt stopt u in de zak voor textiel. 
Maar er mag meer in de textielzak dan 
alleen kleding en schoenen. Ook hand-
doeken, dekens, lakens, knuffelberen, 
gordijnen, petten, schoenen en tassen 
zijn welkom! En we zamelen niet alleen 
onbeschadigd textiel in, maar juist ook de 
gescheurde theedoek, de kapotte spijker-
broek, die ene schoen en de knuffelbeer 
met maar een oog. Heeft u twijfel of iets 
in de textielzak mag? Dan kunt u dit al-
tijd even checken in de scheidingswijzer 
in de Meerlandenapp. 

Ruim 80% van al het bruikbare tex-
tiel krijgt een tweede leven
Alle kleine beetjes helpen! Want van al 
het bruikbare, schone ingezamelde tex-
tiel krijgt ruim 80% een tweede leven in 
kringloopwinkels, binnen- en buitenland. 
De overige 20% wordt gerecycled tot 
poetsdoeken, isolatiemateriaal of wordt 
gebruikt als grondstof voor de productie 
van dekens en vloerbedekking. 

Gebruikt textiel = grondstof
De kledingindustrie is een van de vervui-
lendste ter wereld. Voor het maken van 
een T-shirt of spijkerbroek zijn duizenden 
liters water nodig, en het produceren van 
kleding brengt veel CO2-uitstoot met zich 
mee. Het is dus hard nodig dat we bewus-
ter en minder kleding kopen, maar ook 
zoveel mogelijk de grondstoffen uit kle-
ding gaan hergebruiken.

Wanneer wordt het textiel
opgehaald 
Wilt u graag weten wanneer het gebruikte 
textiel bij u aan huis wordt opgehaald? 
Ga dan naar de afvalkalender in de Meer-
landenapp.

Sorry, het ging mis bij de vorige
inzameling
Vlak voor de inzameling op 4 juni was er 
een corona-uitbraak bij de inzamelaar en 
kon er niet snel vervanging geregeld wor-
den. Om deze reden zijn er veel zakken 
op straat blijven staan. Vervelend!  
Meerlanden heeft zoveel mogelijk zakken 
alsnog zelf opgehaald en nieuwe afspraken 
gemaakt met de inzamelaar. In oktober 
wordt uw oud textiel weer volgens 
planning opgehaald. 

• Kleding
• Handdoeken en 

washandjes
• Lakens en de-

kens
• Theedoeken en 

vatendoekjes
• Tafellakens
• Gordijnen

• Lappen stof
• Knuffelbeesten
• Schoenen
• Tassen
• Riemen
• Sjaals
• Hoeden en 

petten

Wel - ook kapot en incompleet

•  Sterk vervuild textiel, 

met verfvlekken of 

chemicaliën

• Nat textiel

• Matrassen

Niet
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Hillegom moet de omschakeling maken 
naar een samenleving zonder afval. 
Het Rijk heeft hiervoor landelijke VANG-
doelstellingen opgesteld. VANG staat voor: 
Van Afval Naar Grondstof. Hierin staat 
beschreven dat alle gemeenten zoveel 
mogelijk afval moeten scheiden en het 
huishoudelijk afval moet dalen. Daarom 
gaat Hillegom over op een ander afval-
beleid om met alle inwoners zoveel mogelijk 
huishoudelijk afval opnieuw te gebruiken 
en zo min mogelijk restafval over te houden. 
Deze VANG-doelen staan niet op zichzelf, 
Nederland heeft in 2015 als één van de 197 
landen het Parijs Akkoord ondertekend. 
In dit akkoord zijn doelen afgesproken die 
de opwarming van de aarde tegengaan 
door de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen. 

Van landelijke doelen naar 
een lokale aanpak 
Om de Parijse klimaatdoelstellingen 
te halen zal de wereld een circulaire 
economie moeten worden. Daarin 
worden veel minder grondstoffen ge-
bruikt en materialen hergebruikt. Af-
val bestaat dan niet meer. De Rijksover-
heid heeft met allerlei partijen zoals 
gemeenten afspraken gemaakt hoe 
Nederland deze doelen gaat behalen. En 
gemeenten vertalen deze duurzame 
ambities naar concrete regionale en 
lokale acties.  

Hillegom is op weg 
naar een circulaire 
samenleving

HILLEGOM
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 +

Anneke van der slot (67) woont tot volle te-

vredenheid in een appartement in de wijk 

Vossepolder. Als trotse oma past ze graag op 

haar drie kleinkinderen. De jongste zit nog 

in de luiers en laat graag van zich horen tij-

dens het interview. Ook al is het soms wat 

passen en meten in haar appartement, afval 

scheiden is voor Anneke een vanzelfsprekende 

bezigheid.

Einde fossiele brandstoffen in zicht
Het grootste deel van alle CO2-uitstoot 
wordt veroorzaakt door het winnen 
en verwerken van grondstoffen tot 
nieuwe producten. Bij de verbranding 
van brandstoffen komt namelijk veel 
CO2 vrij, wat bijdraagt aan de opwar-
ming van de aarde. Daarnaast raken 
de fossiele brandstoffen op. We moeten 
producten gaan hergebruiken, anders 
gaan we de Parijse klimaatdoelen 
niet halen. 

Circulaire economie als onderdeel 
van de oplossing
Een belangrijk onderdeel om deze 
klimaatdoelen wel te bereiken is de 
circulaire economie. Want met een 
circulair systeem blijft de opwarming 
van de aarde op een aanvaardbaar 
niveau en houden we voldoende 
grondstoffen beschikbaar voor toe-
komstige generaties. 

Reduce, reuse & recycle
Een circulaire economie werkt volgens 
de aanpak: reduce, reuse & recycle. 
We gebruiken zo min mogelijk grond-
stoffen (reduce) en benutten deze 
optimaal. Producten worden zo ontwor-
pen dat deze zo lang mogelijk worden 
hergebruikt (reuse). En als het echt 
niet anders kan wordt het materiaal 
uit oude en kapotte producten te-
ruggewonnen om grondstoffen her 
te gebruiken (recycle). 

90% van alles wat we gebruiken 
wordt weggegooid
De circulaire economie moet dus de 
milieuschade beperken en grondstoffen 
besparen. Dit lukt echter nu nog niet. 
De wereld wordt juist steeds minder 

circulair. Voor het eerst gebruikte de 
wereldeconomie in 2020 meer dan 100 
miljard ton aan materialen in 1 jaar. 
En daarvan wordt minder gerecycled 
of opnieuw gebruikt. Om de Parijse 
klimaatdoelen te halen zal de wereld 
heel anders met grondstoffen en ma-
terialen om moeten gaan. 

Bedrijven moeten hergebruik veran-
keren in ontwerp en productie
Mensen denken bij circulair vaak aan 
het scheiden van plastic, het inzamelen 
van textiel of papier, of het slopen van 
kapotte apparaten – het einde van de 
kringloop. Hiernaast zit een deel van 
het probleem al aan het begin: de 
ont  werp- en productiefase van onze 
producten. Want als je spullen en 
verpakkingen zó maakt dat je vanaf 
het begin weet hoe je het gebruikte 
materiaal opnieuw kunt hergebruiken, 
dan pas kun je een kringloop sluiten. 
Want er zijn duurzamere alternatieven. 
Het is mooi om te zien dat steeds meer 
consumenten bewuster omgaan met 
waar ze hun producten kopen, namelijk 
bij bedrijven die producten duurzaam 
ontwerpen. Zo komt de circulaire sa-
menleving steeds meer in zicht.

Met een circulair 
systeem blijft de 
opwarming van 
de aarde op een 
aanvaardbaar 
niveau.

 

Om de Parijse 
klimaatdoelstel-
lingen te halen zal 
de wereld een
circulaire economie 
moeten worden. 

Inwoner-interview:

Afval scheiden 
met Anneke

Leuk om je te spreken Anneke! De eer-
ste vraag die we altijd stellen is: hoe 
keek je bij de aankondiging naar het 
nieuwe afvalbeleid?
Eerlijk gezegd had ik in het begin wel 
mijn twijfels. Je vraagt je toch altijd een 
beetje af hoe het voor jou uit gaat 
pakken. Ik heb bijvoorbeeld twee katten 
en een hond. Mijn eerste gedachte is 
dan ’waar laat je het kattengrit?’ 
Maar ik moet zeggen dat het mij na 
twee maanden erg meevalt. Er mag nu 
best veel bij het PBD-afval (plastic, blik 
en drinkpakken - red). Daardoor hou 
ik veel minder restafval over, zelfs als 

ik de luiers van de kleine meereken. 
Dat zijn toch wel grote hoeveelheden. 
Gelukkig kwam mijn dochter in aan-
merking voor maatwerk.

Hoe is de situatie nu ten opzichte van 
vroeger?
Vroeger gooide ik soms wel twee keer 
per week een zak restafval weg. We 
hadden containers onder in het gebouw, 
daar kon je je zak te pas en te onpas 
in kwijt. Daardoor vergat je wel eens 
hoeveel je afval je produceerde. Nu heb-
ben we buitencontainers en word je 
gestimuleerd om te scheiden. Dat zet 
je toch aan het denken. Zelf merk ik 
het al bij het boodschappen doen, want 
ik koop zo min mogelijk in plastic 
verpakte spullen. Mijn groente kan 
bijvoorbeeld prima mee in papier. 
Door dat nieuwe bewustzijn blijf ik ook 
lekker bezig qua opvoeden, want laatst 
zei ik het weer tegen mij dochter: 

’neem je wel een tas mee?’ Tja, anders 
koopt ze er weer een, haha.

Wat doe je als je twijfelt over wat in 
welke bak hoort?
Die is makkelijk, dan kijk ik in de af-
valwijzer die we in de bus hebben 
gehad. Heel handig en overzichtelijk. 
Maar ik kijk net zo makkelijk even 
online hoor. Laatst stond ik vertwijfeld 
met het wikkeltje van de boter in mijn 
handen. Dat mag dus niet bij het plastic, 
want het is vervuild en dus restafval. 
Dat soort dingen onthoud je dan in 
het vervolg. 

Gebruik je verder nog hulpmiddelen 
bij het scheiden?
Ik heb van Meerlanden ooit een GFT-
containertje gehad. Daar doe ik bio-
logische afbreekbare zakken in, met 
zo’n keurmerk, en dat gaat dan in de 
grote GFT-container. Verder heb ik twee 
bakken in keuken staan voor het oud 
papier en het glas. De zak voor het 
plastic hangt in de gangkast naast de 
warmtepomp. Zo kom ik precies uit qua 
indeling. Zou het handiger zijn om meer 
ruimte te hebben? Vast wel, maar je 
moet je aanpassen aan de ruimte die 
je hebt. Met een beetje planning is er 
ook in een klein huis veel mogelijk.

Zijn er nog tips voor uw mede-
bewoners?
Vanuit mijn appartement kijk ik recht 
op de papiercontainer. Handig, want 
dan kan ik precies zien wanneer hij 
geleegd wordt. Maar soms zie ik ook 
mensen die de boel niet doorduwen 
of er vanuit een auto echt enorme 
kartonnen dozen inpersen. Dan denk 
ik wel eens: ’rij dan toch even door naar 
de milieustraat, dan ben je het ook 
kwijt’. Een ander puntje zijn zakken 
met plastic die te vroeg aan de paal 

worden gehangen. Katten en meeuwen 
trekken ze kapot en dan ligt het afval 
overal. Ik denk overigens niet dat het 
opzet is, maar dat mensen zich op-
recht in de dag vergissen.

Dat is een mooi bruggetje naar mijn 
volgende vraag: zou de gemeente je 
nog ergens mee kunnen helpen?
Er schijnen extra oranje palen met ha-
ken bovenaan te komen, die bieden 
meer ruimte en helpen de boel van 
de grond te houden. Dat is een tijdje 
geleden toegezegd door de grond-
stofcoach waar ik goed contact mee 
heb. Zelf denk ik overigens dat PBD-
containers nog beter en hygiënischer 
zouden zijn. Dan maakt het tijdstip ook 
niet meer uit. Natuurlijk heeft ieder-
een zijn verantwoordelijkheid, maar 
het helpt wel als de gemeente het 
scheiden zo makkelijk mogelijk maakt.

Niet iedereen is even enthousiast over 
afval scheiden, heb je daar begrip voor?
Ik begrijp het omdat de regels soms 
niet altijd even consequent of door-
dacht lijken. Maar dat zouden wat 
mij betreft geen excuses mogen zijn 
om dan maar helemaal niets te doen. 
Er is voor iedereen een goede reden 
te bedenken om afval te scheiden. 
Zelf doe ik dit voor mijn kleinkinderen. 
Die wil je toch niet later met de ellende 
opzadelen?

“Zelf doe ik
dit voor mijn 
kleinkinderen.”


