
 
 
Verzonden: donderdag 3 september 2020 07:11 
Aan: Raad <Raad@groningen.nl> 
Onderwerp: Diftar  
 

Groningen 03-09-2020 
 
Goedemorgen, bezorgd volg ik de discussie over het Diftar gebeuren. 
Bezorgd in die zin dat er blijkbaar ook het idee bestaat om per keer dat ik 
afval weggooi te laten betalen voor die actie. Ik woon in een appartement 
zonder buitenbalkon. 2 x per week gooi ik dat afval weg maar in de 
zomer vaker. Kleine zakjes dan want ik waak mij voor fruitvliegjes en 
ander gespuis rond mijn pedaalemmer. En wat doen de bewoners die 
wel een buitenterrein/tuin hebben? Wordt daar het afval buiten 
opgeslagen totdat er een grote vuilniszak vol is? Dit in geval van niet per 
kg maar per handeling af te rekenen. Dan zal ik dus voor een paar ons 
afval net zoveel betalen als iemand die een overvolle zak in de 
ondergrondse stopt. 
Wanneer het onzalige besluit valt om niet per gewicht maar per 
handeling te betalen het volgende; ook nu zie ik dus dat buurtbewoners 
al zakken in de ondergrondse proberen te stouwen die helemaal niet 
passen. Is dat de toekomst? Is het een idee om eens te informeren bij de 
gemeentelijke afvalafhandeling hoe vaak men wordt opgeroepen omdat 
de ondergrondse container klem zit? Naast het feit dat er regelmatig 
vuilniszakken naast de ondergrondse staan. Dat zal dan zeker 
toenemen. Een gemeentekar haalt ze immers dan wel op? Ook wanneer 
de zakken onderzocht worden op privégegevens voor het geven van een 
boete.  
 
Het systeem van Diftar juich ik trouwens wel toe. Temeer omdat ik zie 
hoe ook oud papier door een aantal mensen in de ondergrondse voor 
restafval wordt gestopt terwijl 200 meter verder op de ondergrondse 
staat voor oud papier en glas.   
Overigens zou ik dan ook graag een mogelijkheid zien om plastic, zoals 
oud papier, gescheiden in te leveren.  
 
Ik wens de gemeente een doordachte beslissing toe. Met vriendelijke 
groet, Rina Heegen 
 
 


