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Het Bildt staakt proef
met afvalinzameling

Het college doet dit voorstel nadat
de huishoudens in Oudebildtzijl ze-
ker een jaar met uitgebreidere afval-
scheiding hebben geëxperimen-
teerd. De proef begon eind 2013, zou
eind 2014 stoppen, maar loopt nog
door tot de gemeenteraad de resulta-
ten heeft besproken.

Die vallen tegen. De doelstelling
was om 33 procent minder restafval
in te zamelen. Dit is blijven steken op
23 procent. De grijze container kon

met afv
OUDEBILDTZIJL De gemeente het
Bildt stopt met de inzamelproef
met afval in Oudebildtzijl en rolt
deze methode ook niet verder uit
over de hele gemeente.

ontlast worden doordat drankenkar-
tons apart opgehaald werden en er
een keukenemmertje beschikbaar
werd gesteld voor het keukenafval.

De proef leidde er wel toe dat 17
procent meer groente-, fruit- en
tuinafval (gft) gescheiden werd inge-
zameld en dat per inwoner 14 kilo
minder gft in de grijze bak terecht
kwam. Uit een enquête bleek dat
deelnemers de proef met een 7,2
waarderen. De meeste kritiek werd
geuit op het slechts eenmaal per drie
weken legen van de grijze container.

Nu de gescheiden inzameling van
drankenkartons in 2015 in Friesland
is gestopt omdat dit afval er met na-
scheiding wordt uitgehaald, komt

afvalinzameling
dit karton weer in de grijze contai-
ner. Dit zal voor veel mensen proble-
men opleveren. Daarom wil het col-
lege de proef niet verder in de ge-
meente invoeren. Over een sei-
zoensgebonden inzameling van de
groene container wordt nog wel na-
gedacht. In de winter hoeft deze con-
tainer minder vaak geleegd dan in de
zomer.

Hoewel het doel niet is gehaald,
wil het college toch de beloofde 2500
euro aan dorpsbelang beschikbaar
stellen. De uitkering was afhankelijk
gemaakt van het resultaat. Dorpsbe-
lang heeft door goed mee te werken
wel bijgedragen aan het goede ver-
loop van de proef, stellen b. en w.

alinzameling


