Een inwoner van de gemeente Meppel
gooit per jaar gemiddeld 155 kilo restafval
weg. Ons doel is maximaal 100 kilo
restafval.

Samen van afval naar grondstoffen

Meer huishoudelijk afval door corona
In 2020 zijn meer mensen thuis gaan
werken door corona. Hierdoor nam ook de
hoeveelheid huishoudelijk afval toe.
Zo zijn we van 134 kilo restafval in 2019 naar
155 kilo in 2020 gegaan. Wel zien we dat
onze inwoners hun afval beter scheiden.
We doen het dus goed, maar het kan nog
beter.

Dalende trend restafval
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Afval is grondstof
Door goed te scheiden, kunnen we afval
hergebruiken voor nieuwe producten. Zo is
afval geen afval meer, maar grondstof.

DIT GOOIT EEN INWONER VAN DE GEMEENTE
MEPPEL PER JAAR GEMIDDELD WEG
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Doel: maximaal 100 kilo restafval
De komende jaren gaan we samen het doel
van maximaal 100 kilo restafval halen.
Hoe? Bekijk in deze infographic hoe we dat
per afvalstroom gaan doen.

30
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Heeft u zelf ideeën?
Mail ze naar postbus@meppel.nl.

GLAS

28% restafval

GFT

12% restafval

72% gescheiden

88% gescheiden

Dit gaan we doen

Dit gaan we doen
156 kilo

Dit gaan we doen

Meer glasbakken
Verpakkingsglas is voor
100% te recyclen

32,3 kilo

Pilot GFT inzameling hoogbouw
Gratis 2e container GFT (aanvraag)
Zelf composteren; circulaire compostbak
Bewustwordingsactie inhoud container.
Zit er iets in wat niet hoort, dan wordt
de inwoner aangesproken

PMD

16% restafval

Verbeteren haalservice

Dit gaan we doen
Uitbreiden soorten afval
zoals harde kunststoffen,
piepschuim en metalen
Communicatie over de
VET-goed route
(flyer huis-aan-huis)
VET-goed staat voor Vetten,
Elektrische apparaten en Textiel

Grof vuil

64 kilo

92% gescheiden

84% gescheiden

36 kilo

papier/
karton

1,49 kilo

Dit gaan we doen

15% restafval

Gratis 2e container PMD (aanvraag)
Bewustwordingsactie inhoud container.
Zit er iets in wat niet hoort, dan wordt de
inwoner aangesproken
Teveel restafval in het PMD zorgt ervoor
dat de gemeente de vracht niet mag
aanbieden als PMD en ervoor moet
betalen als restafval.

85% gescheiden

Dit gaan we doen
72 kilo

VET-goed

Invoeren ja/ja sticker
Gratis 2e container papier/karton (aanvraag)
Bewustwordingsactie inhoud container.
Zit er iets in wat niet hoort, dan wordt de
inwoner aangesproken

Dit gaan we doen
Proef luierinzameling wijk
Nieuwveense landen
Onderzoek apart inzamelen
luiers en incontinentiemateriaal
voor recycling

TEXTIEL

27% gescheiden

Restafval is de duurste afvalstroom
Dit afval moet verbrand worden. Niet alleen
slecht voor het milieu, maar het kan ook
zorgen voor een stijging in de afvalstoffenheffing. Hoe meer restafval de gemeente
moet afvoeren, hoe hoger de kosten.

Restafval
Ontwerp VanVelzelsKitchen

155 kilo

Bewoners van het buitengebied hebben
een vierde container voor restafval.

73% restafval

21,6 kilo

9% à 10% van het restafval

Dit gaan we doen
Informatie wat mag er bij
het textiel (herdraagbaar en
niet-herdraagbaar textiel)
Communicatie Textiel
onderdeel VET-goed route

Bekijk ook www.meppel.nl/afval of www.afvalscheidingswijzer.nl

