
Van: Beleidsmedewerker Openbare Ruimte HLTsamen 
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 16:25 
Aan: Inwoner Hillegom 
Onderwerp: RE: Textiel zakken 

 
Geachte # (geanonimiseerd door de griffie) 
 
In uw onderstaande email maakt u uw zorgen kenbaar over het gebruik van plastic zakken voor de 
inzameling van textiel. U stelt daarover vier concrete vragen die ik later in deze email zal proberen 

te beantwoorden. Allereerst zou ik u willen informeren over het nieuwe afvalbeleid. We gebruiken 
hiervoor liever de term grondstoffenbeleid. 
 
VANG- grondstoffenbeleid 
Gemeente Hillegom werkt aan een nieuwe beleid en inzameling van grondstoffen. Dit beleid is 
gebaseerd op de landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) – doelstellingen. Een doelstelling 
waarbij we huishoudelijk afval (grondstof) weer willen inzetten als grondstof. Dat kan bij alle 

fracties behalve bij restafval. Door de huidige hoeveelheid terug te brengen van 189 kilo per 
persoon per jaar naar maximaal 100 kilo per persoon per jaar gaan we deze landelijke doelstelling 

realiseren. Dit beleid is samen met onze gemeenteraad en, middels een uitgebreide 
participatietraject, met onze inwoners gemaakt. En textiel was een onderdeel van dit nieuwe 
beleid. 
 

Textiel 
Het inzamelen van textiel deden we in het verleden met ondergrondse wijkcontainers. En 
aanvullend het twee maal per jaar huis-aan-huis inzameling. De kwaliteit van het ingezamelde 
textiel uit de ondergrondse containers, overigens een landelijk probleem, was slecht. Onze 
textielverwerker heeft ons hier op gewezen en nadrukkelijk gevraagd om over te schakelen naar 
bovengrondse inzameling. Bij voorkeur een huis-aan-huis inzameling met plastic zakken. Hier 
hebben we in ons nieuwe beleid gehoor aan gegeven. 

 
Vragen 
- waar ik de plastic zakken kan retourneren; 
Antwoord: U kunt de plastic zakken altijd retourneren bij onze milieustraat aan de Marconistraat 16 
in Hillegom. 
 

- hoe de gemeente ervoor zorgt dat ik deze plastic zakken vanaf heden niet meer ontvang; 

Antwoord: We betreuren de door u ervaren overlast. Echter één adres onttrekken uit de distributie 
is echter niet mogelijk. 
 
- wat de gemeente gaat doen aan de nodeloze verspreiding van dit plastic en hoe de gemeente 
ervoor gaat zorgen dat het plastic afval afneemt; 
Antwoord: Het verspreiden van de plastic inzamelzakken zien wij niet als nodeloze verspreiding. 

Afname van het plastic afval willen we realiseren door deelname aan landelijke acties. Waaronder 
de Statiegeldalliantie. Recent heeft dat tot succes geleid. Op kleine flesjes wordt nu statiegeld 
geheven. Dit leidt ongetwijfeld tot afname van het plastic afval. 
 
- hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat inwoners minder afval gaan produceren. 
Antwoord: Door ons nieuwe grondstoffenbeleid gaan we zorgen dat onze inwoners minder afval 
gaan produceren. Op onze website www.hillegom.nl/afval gaan we hier uitgebreid op in. 

 
 
Ik verwacht met het bovenstaande u vragen voldoende te hebben beantwoord. 

 
Namens het college van B&W van Hillegom 

 

http://www.hillegom.nl/afval

