
 
 
 
 
 
 
 
Aan de bewoners van  

 

 
 

  Postbus 55  
3140 AB Maassluis  
  
T  14 010  
E  gemeente@maassluis.nl  
I   www.maassluis.nl  

  
  
  
ons kenmerk   datum  augustus 2022 

contactpersoon   doorkiesnummer  14010 

onderwerp  Beter afval scheiden.  
Samen halen we meer uit afval! 

bijlage(n)  1 

  
 
Beste bewoner,  
 
In ons huisvuil zitten nog veel materialen die we kunnen hergebruiken, zoals verpakkingsplastic, 
papier, etensresten of tuinafval. Dat zijn grondstoffen waar nieuwe producten van kunnen worden 
gemaakt, zoals biogas, behang of toiletpapier. Op die manier gaat er minder restafval de 
verbrandingsoven in, omdat alle bruikbare grondstoffen er al uit zijn gehaald. Daarom is afval 
scheiden een goed idee: we belasten de aarde een stuk minder. 
 
U kunt daar ook uw steentje aan bijdragen. Dus doe mee! Natuurlijk is dat even wennen,  
maar u hoeft het niet alleen te doen. Onze afvalcoach staat voor u klaar om te laten zien waar welk 
afval in moet. Heeft u vragen of wil u praktische tips? Bel dan 14010.  
 
Alle veranderingen hebben we voor u op een rijtje gezet, u vindt ze in de flyer bij deze brief. 
 
Door ons afval beter te scheiden zetten we een stap dichterbij een gezondere en duurzame 
leefomgeving. Samen halen we meer uit afval. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Caroline Kouwenhoven 
Projectleider Beter afval scheiden 

P.S. Op de achterzijde van deze brief leest u de antwoorden op veelgestelde vragen  



 
 
 
 
 
 
 
Veelgestelde vragen 
 
1. Wie heeft bepaald dat de nieuwe manier van inzamelen wordt ingevoerd? 

Iedere gemeente kan en mag afvalbeleid op haar eigen manier invullen. In 2019 heeft de 
gemeenteraad van Maassluis besloten om de nieuwe manier van afval scheiden in Maassluis in 
te voeren.  
 

2. Moet ik gaan betalen per inworp? 
Nee, hier is geen sprake van. Ook wordt er niet geregistreerd hoe vaak u afval weggooit. 
 

3. Wat is restafval? 
Restafval is afval dat overblijft nadat inwoners afval hebben gescheiden. Met afval scheiden 
bedoelen we het apart houden van materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan groente-, fruit- en tuinafval, papier, glas, textiel, plastic verpakkingen, blik en 
drinkpakken.  
 

4. Wanneer gaat er in mijn wijk iets veranderen? 

Zodra uw wijk aan de beurt is wordt u tijdig geïnformeerd.  

 
5. Ik vind het lastig dat ik mijn restafval zelf weg moet brengen. Hoe ga ik daarmee om? 

Wij begrijpen dat het best even wennen is. Uit de ervaringen van inwoners uit andere 
gemeenten blijkt dat inwoners met deze nieuwe manier van afval aanbieden nog maar weinig 
restafval over houden. Als u beter gaat scheiden, heeft u minder restafval en hoeft u dit ook 
minder vaak weg te brengen.  
 

6. Hoe gaat het plaatsen van ondergrondse containers in zijn werk? 

Om deze nieuwe manier van inzamelen mogelijk te maken komen er nieuwe ondergrondse 
containers in uw wijk. Het plaatsen van deze containers gebeurt niet zomaar, maar volgens een 
wettelijke procedure inclusief een inspraakprocedure. U ontvangt hierover nog een brief met 
toelichting en uitleg.  
 

7. Meer weten? 
Kijk op www.maassluis.nl/haal-samen-meer-uit-afval. Heeft u het antwoord op uw vraag  
niet kunnen vinden? Dan ontvangen we deze graag via afvalscheiden@maassluis.nl.  

 

 
 


