Meer doen met minder afval: wat heeft u daarvoor nodig?
In Nederland, en zeker ook in Het Hogeland, produceren we veel huishoudelijk afval. 200
kilo per persoon per jaar... dat is veel. Een stuk meer dan het gemiddelde in Nederland,
dat op 141 kilo ligt.
Met alles wat we weggooien, gaan er grondstoffen verloren. Grondstoffen die we nog
goed zouden kunnen gebruiken. Dat is niet alleen zonde, dat is ook een probleem. Want
onze grondstoffen raken op. In het Hogeland willen we daarom terug van 200 kilo naar
30 kilo per persoon per jaar, in 2025. Dat is een landelijk doel.
Met deze vragenlijst willen we u vragen wat ú nodig heeft om te komen tot minder afval
in uw huishouden. Wat zou beter kunnen, vanaf het inkopen van spullen en eten tot aan
het weggooien ervan? Wat moet er anders? Als gemeente kunnen we daar de
afvalvoorzieningen in Het Hogeland op afstemmen.
Het afval in gemeente Het Hogeland wordt nu nog op vier verschillende manieren
opgehaald, zoals dat in de vier voormalige gemeenten ging. Per 2021 moet dat voor alle
inwoners gelijk zijn. Ook de afvalstoffenheffing wordt dan voor alle inwoners op dezelfde
manier berekend. Op welke manier vindt u dat dat moet? Ook dat is een vraag in de
vragenlijst.
Waar gebruiken we uw antwoorden voor?
Uw antwoorden gebruiken we om varianten op te stellen voor de afvalvoorzieningen in
Het Hogeland. Komend najaar vragen we aan inwoners wat zij de beste variant vinden.
Kiest u mee? U leest meer hierover aan het einde van de vragenlijst.
Vertrouwelijk en anoniem
De antwoorden die u geeft in de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Dat doet
onafhankelijk onderzoeksbureau Enigma Research uit Groningen, die het onderzoek
uitvoert. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Antwoorden zijn niet te herleiden
naar een persoon. De resultaten geven alleen weer wat voor mensen, uit welke
gebieden, welke antwoorden geven.
Vragenlijst
De vragenlijst gaat over huishoudelijk afval. Per vraag is er één antwoord mogelijk. Bij
sommige vragen zijn er meer antwoorden mogelijk, dan staat dat erbij. Wilt u alle vragen
beantwoorden? Alleen dan kunnen we uw antwoorden verwerken en telt uw mening mee.
Opmerkingen en tips over afval, of over het onderzoek, kunt u kwijt aan het einde van de
vragenlijst.
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 tot 15 minuten.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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Vergeet de vragen op de achterzijde niet te beantwoorden.

Er volgen nu eerst vijf achtergrondvragen. Die stellen we om verschillen te kunnen
ontdekken. Denken dertigers bijvoorbeeld anders over afval dan vijftigers? Verschillen de
antwoorden van inwoners uit de vier voormalige gemeenten van elkaar? De
achtergrondgegevens die u invult, koppelen we niet aan uw persoonsgegevens. Wat u
invult, verwerken we anoniem.
1. Wat is uw geslacht?

o Man
o Vrouw
o Anders
2. Wat is uw leeftijd?

3. Wat is uw postcode?
Deze vraag is om te bekijken of er verschil is tussen inwoners van de verschillende
voormalige gemeenten (Bedum, De Marne, Eemsmond of Winsum) en tussen inwoners
die in een dorp wonen of in het buitengebied. Uw postcode is niet inzichtelijk voor de
gemeente.

4. Wat is uw gezinssituatie? NB: Als u thuiswonende kinderen heeft, hoeveel
kinderen wonen er thuis? Wilt u daarbij alleen de leeftijd van het jongste
kind invullen?

o
o
o
o
o

Alleenstaand zonder thuiswonend(e) kind(eren)
Alleenstaand met [
] thuiswonend(e) kind(eren). Leeftijd jongste kind: [
]
Gehuwd/samenwonend zonder thuiswonend(e) kind(eren)
Gehuwd/samenwonend met [
] thuiswonend(e) kind(eren). Leeftijd jongste
kind:[
]
Anders, aantal personen inclusief uzelf: [
]

5. In wat voor soort woning woont u?

o
o
o
o
o
o

Rijtjeshuis
Hoekwoning of twee-onder-één-kap woning
Vrijstaande woning
Appartement op de begane grond
Appartement op een verdieping
Anders, namelijk:
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6. Heeft u een grijze container thuis?

o Ja → Ga naar vraag 7
o Nee, ik maak gebruik van een algemene verzamelcontainer → Ga naar vraag 8
7. Hoe vol is uw grijze container gemiddeld per inzamelronde?

o
o
o
o
o

Helemaal vol
Ongeveer voor driekwart vol
Ongeveer voor de helft vol
Minder dan een kwart vol
Ik maak geen gebruik van mijn grijze container

Indien u vraag 7 heeft beantwoord, ga naar vraag 9.
8. Hoeveel volle vuilniszakken heeft u ongeveer per maand?

o Aantal vuilniszakken: [
o Weet ik niet

]

9. Hoe vaak komt u per jaar gemiddeld bij een milieustraat?
N.B.: Met een milieustraat bedoelen we de plek waar u als inwoner afval
zoals grofvuil naar toe kunt brengen.

o
o
o
o
o
o

Eens per 2 weken of vaker → Ga naar vraag 10
Eens per maand → Ga naar vraag 10
Eens per kwartaal → Ga naar vraag 10
Eens per half jaar → Ga naar vraag 10
Eens per jaar → Ga naar vraag 10
Minder vaak dan eens per jaar → Ga naar vraag 11

10.Welk afval heeft u het afgelopen jaar naar een milieustraat gebracht?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Grof huisvuil
Bouw- en sloopafval
Tuinafval
Koelkasten, televisies, computers en kleine huishoudelijke apparaten
Klein chemisch afval of asbest
Papier/glas
Iets anders, namelijk:

o Weet ik niet meer
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Vergeet de vragen op de achterzijde niet te beantwoorden.

11.Op welke manieren bent u nu al bezig met afval verminderen? En wat heeft u
van de gemeente nodig om dat nog beter te kunnen doen? U kunt dat na elk
antwoord aangeven.
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Ik scheid mijn afval zo goed mogelijk:

❑ Ik koop zoveel mogelijk producten zonder verpakking of neem mijn eigen
verpakking mee (bijvoorbeeld een groentezakje):

❑ Ik neem mijn eigen tas mee in plaats van een plastic draagtas te kopen in de
winkel:

❑ Ik gebruik zo min mogelijk plastic wegwerpproducten (bordjes, bekers, bestek en
rietjes):

❑ Ik schat zo goed mogelijk in hoeveel eten er nodig is, zodat ik zo min mogelijk
weg hoef te gooien:

❑ Ik koop veel tweedehands (kleding, fietsen etc.):
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❑ Ik probeer kapotte kleding, fietsen, speelgoed, elektrische apparaten etc. te
repareren voordat ik het weggooi:

❑ Ik koop zo min mogelijk producten waarvan ik weet dat ik ze niet veel ga
gebruiken:

❑ Ik deel en leen spullen die ik niet vaak gebruik (boormachine, hogedrukreiniger
etc.):

❑ Ik heb een “Nee-Ja” of “Nee-Nee” sticker op mijn brievenbus:

❑ Ik draag bij op een andere manier, namelijk:

o Ik draag niet bewust bij aan afval verminderen
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Vergeet de vragen op de achterzijde niet te beantwoorden.

12.Op welke manier wilt u (nog meer) bijdragen aan afval verminderen? En wat
heeft u daarvoor nodig van de gemeente? U kunt dat na elk antwoord
aangeven.
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
❑ Mijn afval zo goed mogelijk scheiden:

❑ Zoveel mogelijk producten zonder verpakking kopen of een eigen verpakking
meenemen (bijvoorbeeld een groentezakje):

❑ Een eigen tas meenemen in plaats van een plastic draagtas te kopen in de winkel:

❑ Zo min mogelijk plastic wegwerpproducten gebruiken (bordjes, bekers, bestek en
rietjes):

❑ Zo goed mogelijk inschatten hoeveel eten er nodig is, zodat ik zo min mogelijk
hoef weg te gooien:

❑ Veel tweedehands kopen (kleding, fietsen etc.):
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❑ Proberen om kleding, fietsen, speelgoed, elektrische apparaten etc. te repareren
voordat ik het weggooi:

❑ Zo min mogelijk producten kopen waarvan ik weet dat ik ze niet veel ga
gebruiken:

❑ Spullen die ik niet vaak gebruik, delen en lenen (boormachine, hogedrukreiniger
etc.):

❑ Een “Nee-Ja” of “Nee-Nee” sticker op mijn brievenbus:

❑ Op een andere manier namelijk:

o Ik ben niet bereid om (nog meer) bij te dragen aan afval verminderen
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Vergeet de vragen op de achterzijde niet te beantwoorden.

13.In hoeverre bent u zich ervan bewust dat…
Hierbij staat een 1 voor “helemaal niet bewust” en een 5 voor “zeer bewust”.

… gescheiden afval meestal kan worden
hergebruikt om er weer iets nieuws van te
maken?
… een goede gescheiden inzameling en
verwerking van groot belang is, zowel voor
het milieu als economisch?
… plastic, metaal (zoals blik) en
drankpakken die u bij het huishoudelijk
afval gooit, er bij de verwerking
automatisch worden uitgehaald en
hergebruikt?

1 (helemaal
niet bewust)

2

3

4

5 (zeer
bewust)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

14.Welke van onderstaande uitspraken past het best bij u?

o
o
o
o

Ik
Ik
Ik
Ik

ben een voorbeeldige afvalscheider
scheid het merendeel van mijn afval
scheid een gedeelte van mijn afval
scheid mijn afval (meestal) niet

15.Geef per afvalsoort aan hoe vaak u dit gescheiden aanbiedt, dus niet in de
grijze vuilniszak of container:

Tuinafval
Keukenafval (groente, fruit, etensresten)
Papier en karton
Glas
Textiel (ook schoenen, gordijnen en kapotte
kleding)
Klein chemisch afval (zoals batterijen en verf)
Elektrische apparaten
Bouw en sloopafval
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Altijd

Meestal

Soms

Nooit

Niet van
toepassing

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

Vraag 16 t/m 22 zijn vervolgvragen op vraag 15. Indien u bij een afvalsoort in vraag 15
het antwoord “altijd” of “Niet van toepassing” hebt gegeven, dan hoeft u de vervolgvraag
over deze afvalsoort niet te beantwoorden.
16.Wat zijn voor u redenen om uw tuinafval niet altijd te scheiden?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Te veel moeite
Het interesseert me niet zo
Ik wist niet dat dat kon
Het wordt niet vaak genoeg opgehaald
Ik weet niet waar ik het kan inleveren
Ik heb te weinig opslagruimte daarvoor
Het gaat mee in de grijze container als deze eerder wordt geleegd, want het is
vies of stinkt
❑ Nascheiden is een veel betere methode
❑ Het heeft geen zin, omdat het afval uiteindelijk toch weer op één hoop terecht
komt
❑ Anders, namelijk:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

17.Wat zijn voor u redenen om uw keukenafval (groente, fruit, etensresten)
niet altijd te scheiden?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Te veel moeite
Het interesseert me niet zo
Ik wist niet dat dat kon
Het wordt niet vaak genoeg opgehaald
Ik weet niet waar ik het kan inleveren
Ik heb te weinig opslagruimte daarvoor
Het gaat mee in de grijze container als deze eerder wordt geleegd, want het is
vies of stinkt
❑ Nascheiden is een veel betere methode
❑ Het heeft geen zin, omdat het afval uiteindelijk toch weer op één hoop terecht
komt
❑ Anders, namelijk:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
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Vergeet de vragen op de achterzijde niet te beantwoorden.

18.Wat zijn voor u redenen om papier en karton niet altijd te scheiden?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Te veel moeite
Het interesseert me niet zo
De bak waar ik het in moet gooien is te ver van mijn huis
Ik wist niet dat dat kon
Het wordt niet vaak genoeg opgehaald
Ik weet niet waar ik dat kan inleveren
Ik heb te weinig opslagruimte
Het gaat mee in de grijze container als deze eerder wordt geleegd, want dan ben
ik het maar kwijt
❑ Nascheiden is een veel betere methode
❑ Het heeft geen zin, omdat het afval uiteindelijk toch weer op één hoop terecht
komt
❑ Anders, namelijk:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

19.Wat zijn voor u redenen om glas niet altijd te scheiden?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Te veel moeite
Het interesseert me niet zo
De bak waar ik het in moet gooien is te ver van mijn huis
Ik wist niet dat dat kon
Het wordt niet vaak genoeg opgehaald
Ik weet niet waar ik dat kan inleveren
Ik heb te weinig opslagruimte
Het gaat mee in de grijze container als deze eerder wordt geleegd, want het is
vies of stinkt
❑ Nascheiden is een veel betere methode
❑ Het heeft geen zin, omdat het afval uiteindelijk toch weer op één hoop terecht
komt
❑ Anders, namelijk:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
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20.Wat zijn voor u redenen om textiel (inclusief schoenen, gordijnen, kapotte
kleding) niet altijd te scheiden?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Te veel moeite
Het interesseert me niet zo
De bak waar ik het in moet gooien is te ver van mijn huis
Ik wist niet dat dat kon
Het wordt niet vaak genoeg opgehaald
Ik weet niet waar ik dat kan inleveren
Ik heb te weinig opslagruimte
Het gaat mee in de grijze container als deze eerder wordt geleegd, want dan ben
ik het maar kwijt
❑ Nascheiden is een veel betere methode
❑ Het heeft geen zin, omdat het afval uiteindelijk toch weer op één hoop terecht
komt
❑ Anders, namelijk:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

21.Wat zijn voor u redenen om klein chemisch afval (zoals batterijen en verf)
niet altijd te scheiden?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Te veel moeite
Het interesseert me niet zo
De bak waar ik het in moet gooien is te ver van mijn huis
Ik wist niet dat dat kon
Het wordt niet vaak genoeg opgehaald
Ik weet niet waar ik dat kan inleveren
Ik heb te weinig opslagruimte
Het gaat mee in de grijze container als deze eerder wordt geleegd, want dan ben
ik het maar kwijt
❑ Nascheiden is een veel betere methode
❑ Het heeft geen zin, omdat het afval uiteindelijk toch weer op één hoop terecht
komt
❑ Anders, namelijk:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
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Vergeet de vragen op de achterzijde niet te beantwoorden.

22.Wat zijn voor u redenen om elektrische apparaten niet altijd te scheiden?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Te veel moeite
Het interesseert me niet zo
De bak waar ik het in moet gooien is te ver van mijn huis
Ik wist niet dat dat kon
Het wordt niet vaak genoeg opgehaald
Ik weet niet waar ik dat kan inleveren
Ik heb te weinig opslagruimte
Het gaat mee in de grijze container als deze eerder wordt geleegd, want dan ben
ik het maar kwijt
❑ Nascheiden is een veel betere methode
❑ Het heeft geen zin, omdat het afval uiteindelijk toch weer op één hoop terecht
komt
❑ Anders, namelijk:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

We willen u nu een vraag stellen over wat u denkt dat andere inwoners vinden.
23.Wat denkt u dat de twee belangrijkste redenen zijn waarom sommige
inwoners afval niet goed scheiden?
U kunt maximaal twee antwoorden geven.
❑ We doen al genoeg
❑ Het heeft geen zin, omdat het huishoudelijk afval uiteindelijk toch weer op één
hoop terecht komt
❑ Het kost te veel geld
❑ Nascheiding is een veel betere methode
❑ Anders, namelijk:
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En nu terug naar wat u vindt, van afval scheiden.
24.In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken?
Hierbij staat een 1 voor “helemaal niet mee eens” en een 5 voor “helemaal mee eens”.

Ik vind het belangrijk om mijn
huishoudelijk afval zo goed mogelijk te
scheiden.
Ik ben bereid extra moeite te doen om
mijn huishoudelijk afval goed te scheiden.
Ik vind het belangrijk om mijn afval te
verminderen.
Ik ben bereid extra moeite te doen om
mijn afval te verminderen.

1 (Helemaal
niet mee eens)

2

3

4

5 (Helemaal
mee eens)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

25.Wat zijn voor u redenen om uw afval (nog beter) te scheiden en (nog)
minder afval te produceren?
Hierbij staat een 1 voor “helemaal geen reden voor mij” en een 5 voor “heel belangrijke
reden voor mij”.
1 (helemaal
geen reden
voor mij)
Ik draag bij aan het milieu en aan
hergebruik van grondstoffen.
Ik bespaar kosten.
Ik zie dat iedereen in mijn omgeving zijn
of haar afval scheidt.

2

3

4

5 (heel
belangrijke
reden voor mij)

○

○ ○ ○

○

○
○

○ ○ ○
○ ○ ○

○
○

Heeft u nog een andere reden om uw afval (nog beter) te scheiden en (nog) minder afval
te produceren?
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26.In hoeverre bent u het eens met de onderstaande uitspraken?
Hierbij staat een 1 voor “helemaal niet mee eens” en een 5 voor “helemaal mee eens”.
1 (Helemaal niet
mee eens)

2

3

4

5 (Helemaal
mee eens)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ik twijfel weleens wat ik met bepaald
huishoudelijk afval moet doen: waar ik
het in moet gooien of in moet leveren.
Ik weet eigenlijk niet goed wat er
gebeurt met het afval dat ik gescheiden
heb.
Als ik zou zien dat er iets nieuws wordt
gemaakt van het afval dat ik gescheiden
heb, zou ik afval nog beter scheiden.
Ik mis mogelijkheden om mijn afval
goed te kunnen scheiden.
Ik mis mogelijkheden om mijn afval te
verminderen.

Indien u weleens twijfelt over wat u met bepaald huishoudelijk afval moet doen: waar u
het in moet gooien of in moet leveren.
27.Kunt u dit kort toelichten?

28.Wat kan de gemeente doen om ervoor te zorgen dat…
twijfel over wat u met bepaald afval moet doen zoveel mogelijk wordt weggenomen?

het (nog) duidelijker wordt hoe mensen afval kunnen scheiden?

het (nog) makkelijker wordt om afval te scheiden?
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het (nog) makkelijker wordt om afval te verminderen?

29.Wat zou u helpen uw GFT-afval (groente, fruit en tuinafval én etensresten)
beter te scheiden?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
❑ Als de gemeente daar hulpmiddelen voor verstrekt (bijvoorbeeld een
keukenemmertje)
❑ Als de groene container elke week wordt geleegd
❑ Als de groene container in de zomer vaker wordt geleegd
❑ Als ik duidelijke en goede informatie krijg over wat wél en wat níet bij het GFTafval hoort
❑ Een andere mogelijkheid, namelijk:

o Het GFT-afval wordt bij mij niet apart opgehaald; ik kan mijn groente- en
o
o

fruitafval (keukenafval) dus niet gescheiden aanbieden. Als deze mogelijkheid
komt, ga ik mijn keukenafval wel scheiden
Geen, ik scheid GFT-afval al goed, voor mij hoeft er niets te veranderen
Geen, omdat:
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30.Wat zou u helpen uw papier en karton beter te scheiden?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk
Als papier en karton eens per twee weken of vaker wordt opgehaald
Als ik een papiercontainer (blauwe kliko) bij mijn huis krijg
Als er een verzamelcontainer in de buurt staat
Als ik duidelijke en goede informatie krijg over wat wél en wat níet bij het
papieren en kartonnen afval hoort
❑ Een andere mogelijkheid, namelijk:
❑
❑
❑
❑

o Geen, ik scheid papier en karton al goed, voor mij hoeft er niets te veranderen
o Geen, omdat:

31.Voor het ophalen van afval betaalt u afvalstoffenheffing. Met welke uitspraak
bent u het eens?

o Als ik minder afval aanbied, wil ik minder afvalstoffenheffing betalen dan iemand
die meer afval aanbiedt → ga naar vraag 32

o Of je nu meer of minder afval aanbiedt, iedereen betaalt evenveel
afvalstoffenheffing → ga naar vraag 33

o Geen voorkeur → ga naar vraag 34
32.Waarom kiest u voor een systeem waarbij je meer betaalt als je meer afval
aanbiedt?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑
❑
❑
❑

Het is een eerlijk systeem waarbij de vervuiler betaalt
Het motiveert inwoners om hun afval beter te scheiden en te verminderen
Ik scheid mijn afval goed, dus ik kom dan waarschijnlijk uit op een lager bedrag
Een andere reden, namelijk:

o Weet ik niet
Indien u vraag 32 heeft beantwoord, ga naar vraag 34.
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33.Waarom kiest u voor een systeem waarbij iedereen evenveel betaalt?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑ Betalen voor afval is oneerlijk voor grote huishoudens en mensen die meer afval
hebben waar ze weinig invloed op hebben, zoals luiers of incontinentiemateriaal
❑ Ieder mens is gelijk. Ook andere diensten van de gemeente zijn voor iedereen
gelijk, onafhankelijk hoe vaak je er gebruik van maakt
❑ Het is beter om mensen die minder afval hebben te belonen, in plaats van
mensen die veel afval hebben, te ‘straffen’
❑ Het is moeilijk om te controleren hoeveel afval mensen aanbieden
❑ Ik verwacht dat er anders meer afval gedumpt wordt en dat er meer zwerfvuil
ontstaat
❑ Ik verwacht dat veel mensen hun afval in de container van anderen stoppen
❑ Een andere reden, namelijk:

o Weet ik niet
34.Wat vindt u van de informatie die de gemeente nu geeft over afval scheiden,
en over verminderen van huishoudelijk afval?
Hierbij staat een 1 voor “Helemaal niet mee eens” en een 5 voor “Helemaal mee eens”.

Die informatie is er voldoende.
Die informatie is eenvoudig te vinden.
Die informatie is goed te begrijpen.
Die informatie wordt op het juiste moment
en de juiste plek aangeboden.

1 (Helemaal
niet mee eens)

2

3

4

5 (Helemaal
mee eens)

Weet ik
niet

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

Wat kan er beter, in de informatie die de gemeente geeft over afval scheiden en over
verminderen van afval?
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Vergeet de vragen op de achterzijde niet te beantwoorden.

35.Wat zou de gemeente volgens u moeten leveren, zodat mensen beter afval
kunnen scheiden en verminderen?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
❑
❑
❑
❑
❑

Meer inzamelplekken voor afval
Meer afvalsoorten ophalen
Vaker containers legen
Betere of meer informatie
Anders, namelijk:

o Ik heb geen tips
36.Heeft u nog opmerkingen over afval, of over het onderzoek? Dan kunt u die
hier kwijt:

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Uw antwoorden gebruiken we om verschillende varianten op te stellen voor de
afvalvoorzieningen in Het Hogeland. Bijvoorbeeld over wat een goede manier van
afvalinzameling zou zijn, en wat mensen nog zouden moeten weten over afval scheiden.
Komend najaar vragen we inwoners van Het Hogeland wat zij de beste variant vinden.
De gemeenteraad van Het Hogeland beslist uiteindelijk over welke variant het wordt.
Kiest u mee? Volg Het Hogeland op social media, of hou het gemeentenieuws in de
Noorderkrant in de gaten!
Heeft u nog vragen over afval? Kijk dan op www.hethogeland.nl/minderafval.
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