
Groningen, 27 augustus 2020 
 
Geacht college, beste raadsleden, 
 
Graag maken we via deze weg gebruik van de mogelijkheid in te spreken over het voorstel Herijking 
afvalbeleid, waarvan de bespreking gepland staat op woensdag 2 september a.s. 
 
Iedere weldenkende bewoner van het A-Kwartier is doordrongen van het nut van afvalscheiding. En 
dat lukt ook goed tot zeer goed: men brengt het papier naar de papierbak, flessen naar de container, 
oude jassen en broeken naar de kledingcontainer, overbodige spullen naar de kringloop, enzovoort. 
Het verder terreinwinst boeken door middel van Diftar, heeft veel weg van het verder uitknijpen van 
een reeds uitgeperste citroen. Het opleggen van een soort van milieuboete acht 85% van de 
bewoners onnodig. Sommigen vatten diftar op als een verwijt van slecht gedrag, anderen geven aan 
na de invoering van diftar niet langer bereid te zijn het vuil van anderen op te ruimen en het 
merendeel voorziet problemen wanneer studenten en minima vanwege het kostenplaatje, vuil naast 
de container gaan zetten in plaats van erin. 
 
Aandachtspunten zijn wat ons betreft het gft, blik en plastic. Daar zijn in het A-Kwartier geen 
toegankelijke afvalvoorzieningen voor. Nauwkeuriger gezegd: de gescheiden inzameling van het gft is 
jaren geleden stopgezet vanwege de stank. De bewoners herinneren zich dat nog levendig: het was 
niet te doen, ook niet voor de vuilophalers. Bedenk wel: in de stad hebben mensen amper plek om 
hun fiets in huis of in een tuin te parkeren, laat staan een groencontainer. Bovendien: het wordt er in 
Wijster alsnog uitgehaald. Als dat een goede oplossing is, waarom moet het dan anders? 
  
Het plastic vormt een substantieel deel van het restafval. Het betreft de petflesjes, maar ook de 
melkpakken, enzovoort. Het zou prettig zijn, wanneer dergelijke verpakkingen, evenals blik, een 
eigen afvalvoorziening krijgen. Dat heeft toegevoegde waarde en Groningen loopt op dit punt 
behoorlijk achter. 
 
Tenslotte, adviseren we meer aandacht te besteden aan voorlichting over en inzicht in 
afvalscheiding. Met name wat er in Wijster gebeurt, maar ook over de afvalvoorzieningen in de stad. 
Te vaak gebeurt het dat studenten karton in de afvalcontainer proppen, omdat ze niet weten dat er 
een papiercontainer 200 meter verderop staat.  
 
Kortom: geen diftar, maar meer voorzieningen voor plastic en blik, meer informatie en voorlichting 
over afvalvoorzieningen, afvalverwerking en ieders verantwoordelijkheid daarin en vertrouwen op de 
goede intentie van onze buurtbewoners.  
 
Erop vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 
 
Met hartelijke groet,  
Buurtvereniging Het A-Kwartier 
 
Namens deze, 
Esther Klaver (voorzitter) 
Gerrit de Goede (penningmeester) 


