
 
De Week van het Afval – uitwerking motie afvalbeleid 
Op 2 juni 2021 heeft uw raad in meerderheid een motie over afvalinzameling aangenomen waarin u 
ons oproept in gesprek te gaan met inwoners, organisaties en ondernemers, en ideeën op te halen 
over het verbeteren van het afvalbeleid. De uitgangspunten hierbij zijn maximaal milieurendement 
en gemiddelde lagere lasten voor de afvalstoffenheffing. U heeft ook gevraagd bij de gesprekken in 
de wijken en dorpen betrokken te worden.  
 
Voor de uitwerking van de motie organiseren we van 27 oktober t/m 5 november De Week van het 
Afval. In deze week gaan we actief de wijken en dorpen in om ideeën op te halen. Daarnaast 
organiseren we aanvullende activiteiten en geven we inspiratie om tot minder afval te komen. 
Allemaal vanuit het doel om in 2030 restafvalvrij te zijn. De week van het afval wordt afgesloten 
tijdens Lets Gro in het Forum. 
 
De doelen van De Week van het afval zijn: 

- Ophalen van ideeën en wensen van bewoners, organisaties en ondernemers rondom 
afvalinzameling en grondstoffenscheiding; 

- Bewoners informeren over gemeentelijke afval- en grondstoffenbeleid; 
- Bewoners bewust maken van hun scheidingsgedrag en stimuleren dit gedrag te verbeteren. 

 
Voor de week hebben we een conceptprogramma gemaakt. U treft dat als bijlage aan. De komende 
weken werken we dat uit. Een enkele opmerking bij het programma: 

- Locaties zijn onder voorbehoud van afspraken met locatiehouders. 
- Tijdens de uitwerking kunnen er nog wijzigingen ontstaan. 
- Naast de fysieke onderdelen komen er ook niet-fysieke onderdelen zoals een enquête, 

berichten via sociale media met vragen en inspiratie in de vorm van filmpjes en interviews.  
- Het programma gaat uit van bestaande coronamaatregelen. Bij eventuele aanscherping van 

de regels moeten we vanzelfsprekend bijsturen. 
 
Deelname vanuit de raad 
In de motie wordt gevraagd om u te betrekken bij de gesprekken in de wijken en dorpen. We 
nodigen u daarom uit om mee te gaan naar de verschillende momenten bij winkelcentra, markten en 
bibliotheken. Locaties en tijden staan in het programma. Wilt u uw beschikbaarheid doorgeven aan 
Patricia Abdallah, patricia.abdallah@groningen.nl? Zij verwerkt alle reacties. We proberen daarna 
een rooster te maken zodat een evenredige verdeling over de verschillende momenten ontstaat.  
Ter voorbereiding daarop willen we op woensdag 13 oktober een korte (digitale) bijeenkomst 
organiseren om deelnemende raadsleden bij te praten. Tijdens de bijeenkomst geven we praktische 
informatie over het programma, de invulling en werkwijze en kunt u vragen stellen. Een uitnodiging 
volgt. 
 
Vervolg 
We zetten ons in om er een leuke en inspirerende week van te maken die onszelf, inwoners en 
organisaties inspireert om het restafval verder terug te dringen, en die bijdraagt aan onze 
doelstelling om in 2030 restafvalvrij te zijn. Alle opgehaalde ideeën worden na De Week van het Afval 
gebundeld. We streven ernaar dit rond de jaarwisseling naar uw raad te sturen. 
 
 
Wethouder Glimina Chakor
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Uitleg programma De Week van het Afval 
 
 
OPENING 
Wanneer: woensdag 27 oktober, 11.00 uur 
Voor wie: genodigden, pers, aanwezigen / passanten Forum 
Wat: showcase van gerecyclde producten, enerzijds creatief en kunstzinnig, anderzijds alledaags en 
daardoor voor veel inwoners toegankelijk. Tevens startschot door de wethouder en uitnodiging 
richting inwoners om mee te praten / mee te doen 
Waar: atrium Forum Groningen 
 
OPHAALSESSIES 
Wanneer: 18 keer gedurende de projectweek 
Voor wie: inwoners van de gemeente Groningen 
Wat: we zijn op een opvallende manier op verschillende locaties in de gemeente Groningen aanwezig 
om met bewoners het gesprek te voeren over de toekomst van het afvalbeleid: wat is ervoor nodig 
om minder afval te creëren en in 2030 restafvalvrij te zijn? 
Waar: verschillende locaties in de gemeente waaronder markten, winkelcentra en bibliotheken 
Waarom: bewustwording van het thema en informatie ophalen voor het toekomstige beleid 
Overige: één van de sessies heeft alleen het thema zwerfvuil 
 
PANELDISCUSSIE  
Wanneer: zondag 31 oktober, 15.00 uur 
Voor wie: geïnteresseerden, raadsleden en pers  
Wat: gesprek met verschillende gasten en verschillende meningen. Geen ontkenners van de 
problematiek. Het gesprek gaat over verschillende mogelijkheden om tot minder afval te komen. 
Wat achten de panelleden haalbaar en welke suggesties en tips hebben ze? Intermezzo’s met 
filmpjes 
Waar: Floreshuis of Forum Groningen 
 
TALKSHOW 
Wanneer: vrijdag 5 november, 17.30 uur 
Voor wie: geïnteresseerden, raadsleden en pers  
Wat: talkshow als afsluiter van De Week van het Afval. Wat hebben we opgehaald? Eerste 
voorzichtige terugblik en duiding van de resultaten door verschillende wetenschappers en experts. 
Welk advies geven zij mee? 
Waar: zaal in Forum Groningen 
Waarom: als afsluiter om de week af te ronden en inwoners te laten zien wat het heeft opgeleverd 
Overige: onderdeel van Let’s Gro 
 
COMMUNICATIE 
Naast fysieke evenementen is er de hele week ook allerlei communicatie via sociale media, website 
gemeente, Groninger Gezinsbode, etc. Met deze communicatie willen we allereerst informeren (wat 
is er al, hoe werkt wat, etc.) om zo tot minder afval en betere scheiding te komen, maar ook 
betrekken en inspireren.  
Stadsdichter Myron Hamming werkt aan een uniek gedicht met videoperformance die gedurende de 
week op meerdere plekken is te zien (inclusief live performance). Met zijn bijdrage willen we 
nadrukkelijk andere inwoners bereiken die we doorgaans niet per se bereiken.  
We werken aan filmpjes waarin verschillende huishoudens met verschillende samenstellingen 
proberen een week lang afvalvrij te leven. Hoe gaat dat? Waar lopen ze tegenaan? En welk 
huishouden wordt aan het einde van de week winnaar? Met de filmpjes willen we andere inwoners 
inspireren, maar ook uitnodigen mee te doen met De Week van het Afval. 
In de Groninger Gezinsbode geven we tips om te komen tot minder afval.  
We interviewen ondernemers die zich inzetten voor minder afval. We gaan naar een repaircafé om 
te laten zien wat je daar kunt doen, etc. Zo is De Week van het Afval niet allen een plek om te geven 
(breng je ideeën), maar ook de plek om ideeën op te halen om samen tot minder afval te komen. 
 



Programma De Week van het Afval

datum tijd activiteit stadsdeel locatie bijzonderheden
woensdag 27 oktober 10 - 12.30 uur ideeën ophalen zuid markt Overwinningsplein
raadsdag 11 uur opening alle Forum modeshow, startschot door wethoude

11 - 13 uur ideeën ophalen centrum Forum aansluitend op start ideeën ophalen
15 - 18 uur ideeën ophalen oost Plein Oost Beijum

donderdag 28 oktober 11 - 14 uur ideeën ophalen centrum Universiteitsbibliotheek
15 - 18 uur ideeën ophalen west winkelcentrum Vinkhuizen

vrijdag 29 oktober 11 - 14 uur ideeën ophalen centrum Vismarkt
15 - 18 uur ideeën ophalen Haren markt Haren

zaterdag 30 oktober 10 - 13 uur ideeën ophalen oost Albert Heijn Rijksweg
14 - 17 uur ideeën ophalen zuid winkelcentrum Helpman
15 -17 uur gesprek met raadslid n.t.b. n.t.b. zwerfvuil opruimen en intussen in gesprek met raadslid

zondag 31 oktober 13 - 16 uur ideeën ophalen oude wijken Noorderplantsoen thema zwerfvuil
15 uur paneldiscussie alle Floreshuis of Forum

maandag 1 november 13 - 16 uur ideeën ophalen Haren bibliotheek Haren
dinsdag 2 november 14 - 17 uur ideeën ophalen Ten Boer bibliotheek Ten Boer

ideeën ophalen school (nader te bepalen) voortgezet onderwijs, twee klassen bezoeken of denktank
woensdag 3 november 10 - 13 uur ideeën ophalen oude wijken Wielewaalplein
raadsdag 10 - 12 uur gesprek met raadslid n.t.b. n.t.b. zwerfvuil opruimen en intussen in gesprek met raadslid

14 - 17 uur ideeën ophalen west bibliotheek Selwerd
donderdag 4 november 10 - 13 uur ideeën ophalen zuid afvalbrengstation Woldjerspoor

14 - 17 uur ideeën ophalen west bibliotheek Hoogkerk
18 - 20 uur ideeën ophalen centrum Tussen beiden Markten

vrijdag 5 november 17.30 uur talkshow alle Forum terugkoppeling resultaten en duiding tijdens Let's Gro



Programma straatsessies De Week van het Afval

datum tijd locatie stadsdeel doelgroep bijzonderheden
woensdag 27 oktober 10 - 12.30 uur markt Overwinningsplein zuid ouderen

11 - 13 uur Forum centrum mix, veel studenten onderdeel van de opening, zonder stand
15 - 18 uur Plein Oost Beijum oost minima

donderdag 28 oktober 11 - 14 uur Universiteitsbibliotheek centrum studenten
15 - 18 uur winkelcentrum Vinkhuizen west mix, inzet hoogbouw

vrijdag 29 oktober 11 - 14 uur Vismarkt centrum centrum en oude wijken
15 - 18 uur markt Haren Haren Haren

zaterdag 30 oktober 10 - 13 uur Albert Heijn Rijksweg oost mix: Lewenborg, Meerstad, Ten Boer
14 - 17 uur winkelcentrum Helpman zuid gezinnen

zondag 31 oktober 13 - 16 uur Noorderplantsoen oude wijken centrum en oude wijken thema: zwerfvuil
maandag 1 november 13 - 16 uur bibliotheek Haren Haren Haren
dinsdag 2 november 14 - 17 uur bibliotheek Ten Boer Ten Boer Ten Boer
woensdag 3 november 10 - 13 uur Wielewaalplein oude wijken minima

14 - 17 uur bibliotheek Selwerd west hoogbouw en diverse nationaliteiten
donderdag 4 november 10 - 13 uur afvalbrengstation Woldjerspoor zuid mix

14 - 17 uur bibliotheek Hoogkerk west Hoogkerk
18 - 20 uur Tussen beiden Markten centrum werkenden
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