
 

Van: 
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 21:04 
Aan: HLTsamen <info@HLTsamen.nl> 

Onderwerp: Textiel zakken 

 
Ter attentie van wethouder J. van Rijn. 
 
 
Aan de Gemeente Hillegom en de fracties in de gemeenteraad, 
 
Al sedert enige jaren heb ik contact met de Meerlanden over de bezorging van plastic zakken voor 
het inzamelen van textiel. In mijn poging milieubewust te leven en zo min mogelijk afval te 
produceren, word ik gehinderd doordat ik ongewild plastic zakken in mijn brievenbus aantref, die ik 
niet gebruik en dus nodeloos weer bij het afval verdwijnen. Textiel breng ik zelf naar de kringloop, of, 
wat niet bruikbaar meer is, gaat naar een daarvoor bestemde container, of naar de milieustraat. 
 
Ik maak mij grote zorgen over het huis aan huis verspreiden van al deze plastic-zakken - 5 keer per 
jaar - gezien ook het summiere gebruik van deze ophaaldienst van de gemeente. Er zijn slechts 
enkele zakken, soms niet eens een per straat te vinden op de ophaaldag. Hiervoor zijn er dus 
nodeloos veel plastic zakken in alle brievenbussen van Hillegom bezorgd. De Meerlanden heb ik vorig 
jaar een aantal suggesties gedaan om dit plastic afval te reduceren. De Meerlanden heeft deze 
ideeën opgepakt en uitgewerkt, maar naar ik begrijp heeft de Meerlanden bij de gemeente Hillegom 
daarvoor geen enkel gehoor gevonden. 
De plastic zakken worden bezorgd bij alle woningen van Hillegom. Er zijn 9849 woningen en dat maal 
5 x per jaar dat het Textiel wordt ingezameld; dat betekent bijna 50.000 plastic zakken die voor het 
merendeel niet worden gebruikt en dus weer bij het afval terecht komen. Schrikbarend veel dus. 
 
Ik ben mij zeer bewust van de klimaatverandering, het milieu leefbaar te houden voor de generaties 
na mij, de plastic soep tegen te gaan, afval te verminderen etc. Steekt de gemeente Hillegom voor al 
deze onderwerpen de kop in het zand?? Het kan toch niet zo zijn dat we proberen plastic afval te 
verminderen terwijl de gemeente toestaat dat er jaarlijks 50.000 zakken in brievenbussen worden 
bezorgd die weer in het milieu terecht komen? 
 
Het blijkt - na contact met de Meerlanden - dat er niet voor gezorgd kan worden dat de plastic zak 
niet in mijn brievenbus wordt gestopt. De Meerlanden 'hoopt' dat huishoudens die de zak niet 
gebruiken deze bij het PMD afval weggooien. Dit betekent dus een nodeloze reproductie, waarmee 
kapitaal is gemoeid (waar ik ook aan meebetaal), vervuilend voor het milieu is en zorgt voor co2 
uitstoot. 
 
In 2016 is er een verbod gekomen op gratis plastic tassen... per 3 juli a.s. gaan er Europese richtlijnen 
gelden voor minder wegwerp plastic. Op sommige plastics komt direct een verbod wat met 
meerdere plastics in de toekomst wordt uitgebreid.  
Het bezorgen van plastic zakken door de gemeente Hillegom (een overheid) lijkt in strijd met het 
terugdringen van plastic afval op basis van de richtlijnen. Een plastic beker mag niet, maar een plastic 
zak van de gemeente die zelfs niet eens wordt gebruikt mag wel? Van een overheid wordt verwacht 
dat deze het voorbeeld geeft en er mede op toeziet dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Ik 
voel mij - nu ik daar een bijdrage aan wil leveren - door de gemeente Hillegom niet serieus genomen. 
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Inwoners worden erop gewezen de afvalkalender van de Meerlanden te raadplegen voor het 
klaarzetten van hun afval. Voor de dag van de week dat PMD afval wordt opgehaald wordt geen zak 
in de brievenbus gedaan. Waarom dan wel voor textiel? Waarom kan textiel niet 5 keer per jaar 
worden aangeboden in de PMD zak. Dan hoeven geen extra ongebruikte zakken in het milieu te 
verdwijnen. 
Op de afvalkalender kan worden aangegeven hoe textiel aan te leveren. Als het textiel ook op de 
geplande dag wordt opgehaald kan er geen misverstand zijn over wat de inhoud van de zak is die aan 
de straat staat. De ophaaldienst van de Meerlanden zal neem ik aan toch echt wel het verschil zien 
tussen een zak met kleding of met plastic. Verder kan ik verwijzen naar de Meerlanden waar ik zoals 
eerder vermeld diverse ideeën heb neergelegd om het verspreiden van zoveel plastic dat ook nog 
eens nauwelijks wordt gebruikt te voorkomen.  
 
Overigens maak ik mij ook zorgen over het nieuwe afvalbeleid; nu elke week PMD wordt opgehaald, 
zie ik veel nauwelijks gevulde zakken. Dit beleid levert een hoger verbruik van plastic zakken op (en 
meer werk voor de Meerlanden).  
Uitgangspunt van het nieuwe beleid meen ik, is inwoners bewust te maken van hun afval en hen 
stimuleren om minder afval te produceren. Dit blijkt dus niet het geval; elke week PMD zakken is 2x 
zoveel meer het gebruik van een plastic zak.  
Voor het maandelijks ophalen van restafval hebben velen een 2e kliko staan. Daar is dus niets 
veranderd. Ik mis de communicatie/ de stimulans daarover en inwoners écht' betrokken te maken.  
Er zijn ook gemeenten waar een kliko wordt uitgegeven voor PMD. Dat scheelt héél veel PMD 
zakken.  
 
Voor het inzamelen van textiel maak ik ernstig bezwaar tegen het bezorgen van plastic zakken in mijn 
brievenbus en ik eis dat de gemeente Hillegom haar verantwoordelijkheid neemt en er voor zorgt dat 
ieder geval mijn brievenbus verschoond blijft van deze plastic zakken. Mijn brievenbus is alleen 
bestemd voor geadresseerde post. Ik heb niet voor niets een sticker daarvoor op mijn brievenbus.  
Echter ik verwacht van de gemeente Hillegom dat ook zij het leefmilieu/ de klimaatcrisis serieus 
neemt en stopt met het bezorgen van zoveel plastic zakken en gaat luisteren naar de oproep om o.a. 
plastic soep en co2 zoveel mogelijk te verminderen. Dit om juist als overheid bij te dragen aan het 
leefbaar houden van het milieu voor de huidige generaties, als ook voor generaties na ons. 
 
Graag verneem ik per omgaande: 
- waar ik de plastic zakken kan retourneren; 
- hoe de gemeente ervoor zorgt dat ik deze plastic zakken vanaf heden niet meer ontvang; 
- wat de gemeente gaat doen aan de nodeloze verspreiding van dit plastic en hoe de gemeente 
ervoor gaat zorgen dat het plastic afval afneemt; 
- hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat inwoners minder afval gaan produceren.  

Mét de Meerlanden ben ik zeker bereid over bovenstaand in gesprek te gaan.  

Dit bericht wordt tevens toegestuurd aan de fracties in de gemeenteraad van Hillegom. 

 
Vriendelijke groet 

 


