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Datum  6 november 2017 Contactpersoon  Paul de Lorme v Rossem 

Ons kenmerk  Z/17/1180712 Doorkiesnummer  071-5165358 

Onderwerp  Informatieavond afvalbeleid    

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De gemeente Leiden nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over het nieuwe afvalbeleid dat 

voor inspraak is vrijgegeven.  

 

Nieuw afvalbeleid 

Leiden wil aanzienlijk minder huishoudelijk afval produceren, zwerfafval terugdringen en 

hergebruik bevorderen. De gemeente zet met name in op maatregelen voor afval waar bij 

afvalscheiding de meeste CO2 reductie oplevert: plastic, metaal en drankenkartons (PMD), papier 

en karton en textiel.  

 

De belangrijkste keuzes in het nieuwe beleid zijn het machinaal laten nascheiden van PMD uit 

het huishoudelijk restafval en intensivering van de bronscheiding van het andere afval.  

Om dit te bereiken blijven de papier-glas- en textielcontainers in de stad bestaan en krijgen 

inwoners van de laagbouw een extra minicontainer voor huis-aan-huis inzameling van papier en 

karton. Daarnaast wil de gemeente het inzamelen van textiel aan huis stimuleren, een 

haalbaarheidsonderzoek doen naar een tweede milieustraat en een onderzoek naar nascheiding 

van aan huis ingezameld grofvuil. Hiermee wil de gemeente bereiken dat in 2022 minimaal 50% 

van het Leidse afval wordt gescheiden.  

 

Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Leiden  is vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders en voor inspraak vrijgegeven. Tot 30 november is het mogelijk 

hierop te reageren. De nota wordt vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd. Kijk op 

www.leiden.nl/afval om de nota afvalbeleid te bekijken. 

 

Informatiebijeenkomst  

Op dinsdag 21 november organiseert de gemeente een bijeenkomst voor inwoners, 

wijkverenigingen en andere belangstellenden over het nieuwe afvalbeleid. U bent van harte 

welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

 

Datum: dinsdag 21 november 2017 

Tijdstip: 20.00 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) 

Locatie: Atrium van het stadhuis, Stadhuisplein 1, Leiden 

 

http://www.leiden.nl/afval


Datum  6 november 2017    Gemeente Leiden 

Kenmerk  Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.    
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Meer informatie 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden via 14 071. Of 

neem contact op via het online contactformulier: www.leiden.nl/contact. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Paul de Lorme van Rossem 

beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling 
 


