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Beste Hillegommer, 

Vanaf volgend jaar (1 januari 2021) heeft Hillegom een nieuw beleid voor afval en 

grondstoffen. Het doel van dit beleid is om uw huishoudelijk (rest)afval zoveel 

mogelijk om te zetten in herbruikbare grondstoffen. Dit beleidsplan is eind 2019 

goedgekeurd door de gemeenteraad, nadat hierover uitgebreid is gesproken met 

verschillende inwoners. Via deze brief informeren we u over wat u van dit nieuwe 

beleid kunt verwachten.  

 

Ons nieuwe beleid heeft twee doelen: milieuwinst en kostenverlaging 

In eerste instantie willen we onze aarde beschermen door deze zo min mogelijk uit te 

putten. Hiervoor is het belangrijk om herbruikbare materialen als papier, glas, plastic 

en groente, fruit en tuinafval (GFT) zoveel mogelijk te scheiden. Het hergebruik van 

deze materialen bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld.  

 

Al het overige afval verbranden wij als restafval. Hierbij gaan niet alleen belangrijke 

grondstoffen verloren, het wordt ook steeds duurder. Met het nieuwe beleid 

verlagen we de kosten voor u op de lange termijn, door te voorkomen dat de kosten 

voor verbranding van restafval onnodig stijgen. In bijna de helft van alle gemeenten 

in Nederland is om die reden een soortgelijk afvalbeleid al ingevoerd.  

 

Afvalstoffenheffing en (aanbied)tarief 

Door uw afval straks goed te scheiden, kan dit dus in uw voordeel werken op de 

lange termijn. In 2021 kunt u uw restafval nog zonder (aanbied)tarief aanbieden, om 

alvast te wennen aan het nieuwe systeem. Vanaf 2022 geldt er, naast een lagere 

afvalstoffenheffing ten opzichte van 2021, een tarief voor het aanbieden van het 

restafval. 
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Wat verandert er voor u? 

Laagbouwwoningen 

De huidige restafval container van 240 liter vervangen wij voor een container van 140 
liter. Deze restafvalcontainer leegt Meerlanden eens per vier weken. Uw GFT-
container legen wij in de zomerperiode wekelijks (in plaats van tweewekelijks). 
Plastic, blik en drankkarton kunt u, in plaats van tweewekelijks, het hele jaar 
wekelijks aan de straat aanbieden. 
 
Hoogbouw (appartementen) 
We vervangen de huidige containers bij appartementen door een (ondergrondse) 
container voor restafval en we plaatsen een gezamenlijke GFT-container.  Plastic, blik 
en drankkartons kunt u in het nieuwe systeem ook het hele jaar wekelijks aan de 
straat aanbieden. 
  
Ons nieuwe beleid is een goede stap naar een duurzame en schone leefomgeving 

Uiteraard helpen we u graag bij het goed scheiden van uw (huishoudelijk) afval. We 

zullen u hierover blijvend informeren en u kunt een beroep doen op onze 

grondstofcoaches. Zij kunnen bij u langskomen en u adviseren over het goed 

scheiden van uw huishoudelijk afval. Heeft u bijvoorbeeld veel restafval door 

omstandigheden en buiten uw schuld? Dan kunt u beroep doen op de gemeente en 

kijken we hoe we u kunnen helpen. 

 

Heeft u nog vragen?  

In de bijlage vindt u een duidelijk overzicht van alle veranderingen. Deze vindt u ook 
op onze website, via: www.hillegom.nl/afval. Uiteraard kunt u ons ook bereiken per 
e-mail via afval@hillegom.nl of telefonisch met nummer 14 0252. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van Hillegom 
 
Jan van Rijn 
Wethouder gemeente Hillegom 
 
 

 


