UITNODIGING
Talkshow als afsluiting Week van het Afval

Met aan tafel experts, gedicht van Myron Hamming en winnaar afvalchallenge
Vrijdag 5 november, 17 uur Forum Groningen (zaal 5)

Graag nodigen we u uit voor de afsluiting van de Week van het Afval op vrijdag 5
november om 17 uur in Forum Groningen. Deze dag is tevens de laatste dag van de
Week van het Afval. Als het goed is, hebben we dan veel ideeën opgehaald bij
bewoners. Veel gehoord en gezien. Maar hoe nu verder? In de afsluitende talkshow
gaat Lara Harbers in gesprek met experts om de eerste resultaten te duiden. Wat
adviseren zij? Aan tafel Kees Keizer, adviseur en onderzoeker op het gebied van
gedrags- en belevingsbeïnvloeding en assistent professor aan de Rijksuniversiteit
Groningen, Koos van Dael, adviseur Van Afval Naar Grondstof, Willem Groeneveld,
journalist en blogger over zwerfvuil en wethouder Glimina Chakor, verantwoordelijk
voor het afvalbeleid. Tijdens de talkshow ziet u ook wie de afvalchallenge wint en krijgt
u een unieke performance en hartenkreet van stadsdichter Myron Hamming. De
talkshow vindt plaats in zaal 5 in Forum Groningen.
Afvalchallenge
Hoe zorg je ervoor dat je zo min mogelijk restafval produceert in één week tijd? Een makkie of
een hels karwei? En waar loop je tegenaan? Vijf huishoudens gaan met elkaar de strijd aan.
Welk huishouden produceert het minste restafval? We volgen hen tijden de Week van het Afval.
Afgelopen vrijdag presenteerden we de kandidaten, zie https://www.oogtv.nl/2021/10/groningerhuishoudens-proberen-week-lang-afvalvrij-te-leven/. Vanaf vanavond ziet u hun dilemma’s en
beslommeringen op OOG TV en YouTube. Aanstaande vrijdag wordt in de laatste aflevering
bekend wie wint en of het is gelukt.
Afvalbar

T/m donderdag trekt onze mobiele afvalbar nog langs wijken en dorpen. Bij deze stand voeren
we gesprekken met bewoners. Wilt u zelf deelnemen aan de afvalbar, laat het ons dan weten. U
vindt alle locaties waar we staan op www.haalallesuitjeafval.nl.
Uitwerking motie
De Week van het Afval is een uitwerking van de motie De toekomst van het Afvalbeleid. U
vroeg de gemeente in de motie in gesprek te gaan met bewoners en daar zelf actief bij
betrokken te worden. We hebben dat vertaald in de Week van het Afval met een programma in
wijken en dorpen en in Forum Groningen.
Coronamaatregelen
Forum Groningen volgt de landelijke coronamaatregelen. Daarom geldt voor de talkshow een
verplicht coronatoegangsbewijs + geldig identiteitsbewijs. Het Forum adviseert een kwartier
voor aanvang aanwezig te zijn.
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