Veelgestelde vragen | Afvalchallenge minder afval Harlingen
1. Waarom is er een afvalchallenge in de gemeente Harlingen?
De gemeente Harlingen wil graag samen met jou van Harlingen een duurzame gemeente maken.
Hiervoor zetten we nieuwe acties in voor betere afvalscheiding en minder huishoudelijk afval.
Waaronder deze challenge.
Samen met jou maken we Harlingen een duurzame gemeente! Met minder dan 100 kilo restafval per
inwoner per jaar.
Waarom is dit belangrijk? De wereldbevolking groeit en grondstoffen raken uitgeput. Daarom is het
steeds belangrijker om herbruikbare materialen uit afval zo goed mogelijk te benutten. Bovendien
moet de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland flink verminderen. De rijksoverheid heeft
hiervoor VANG-doelstellingen opgesteld. VANG staat voor: Van Afval Naar Grondstof. Het doel is om
75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat we de grondstoffen opnieuw kunnen
gebruiken. Het tweede doel is om te komen tot een maximum van 100 kilogram restafval per
inwoner per jaar. Voor de gemeente Harlingen zit de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner
per jaar daar ruim boven.
2. Wat is de afvalchallenge ‘Minder afval Harlingen’
De afvalchallenge ga je met jezelf aan. Het doel is om je afval steeds beter de scheiden. Hierdoor
heb jij minder restafval en worden de herbruikbare materialen uit jouw afval beter benut.
In de afvalapp zie je per leging het gewicht van het afval in de grijze of groene container.
Ook zie je het gemiddelde gewicht van al je legingen en het gemiddelde gewicht van de legingen
van alle deelnemers aan de challenge. Zo kun je jezelf uitdagen om door beter te scheiden steeds
minder kilo’s restafval aan te bieden en meer gft en etensresten.
In de afvalapp staat iedere week een nieuwe afvaltip voor de deelnemers klaar. Zo helpen we graag
een handje. De tips variëren van het verminderen van afval tot de ultieme scheidingstips.
3. Hoe doe ik mee aan de afvalchallenge?
Meedoen aan de afvalchallenge is eenvoudig. Download de Omrin afvalapp en maak een gratis
account aan. Na het aanmaken van het account ontvang je thuis een brief met daarin een QR-code.
Na activatie ziet je voortaan het gewicht van jouw restafval en gft in de Omrin afvalapp.
4. Waar staan de wekelijkse afvaltips?
Bekijk de wekelijkse afvaltips bij het onderdeel afvaltips. Heb je een account? Dan staat de tip ook
bij jouw gewichten in de afvalapp. Heel veel succes!
5. Weegt Omrin alle containers in Harlingen?
Alleen wanneer jij jouw account in de afvalapp hebt geactiveerd, verwerkt Omrin het gewicht van
jouw afval. De gewichten van jouw containers worden uitsluitend met jou (als inwoner) gedeeld in
de Omrin Afvalapp. In de afvalapp kun je dus precies zien wat de gewichten zijn van het afval in
jouw afvalcontainers. Je kunt dus niet de gewichten van het afval van bijvoorbeeld je buurman
zien. Wel kun je het gemiddelde gewicht van het rest- en gftafval van alle deelnemers gezamenlijk
zien in de afvalapp. Controleer het gewicht in de afvalapp en zie hoeveel afval jij hebt! Lukt het
jou om iedere keer minder afval te krijgen?

6. Waarom zie ik mijn oude gewichten niet in de afvalapp?
Zodra je een account aanmaakt, geef je toestemming voor het verwerken van de gewichten. Deze
toestemming gaat dan per direct in en dan zie je ook meteen de gewichten bij de eerstvolgende
lediging verschijnen. Het is het niet mogelijk om de oude gewichten te bekijken, omdat Omrin
alleen de gewichten verwerkt als hier toestemming voor is gegeven.
7. Hoe stop ik mijn account?
Wil je niet meer het gewicht van jouw afval kunnen bekijken? Het is altijd mogelijk om je account
te beëindigen. Je kunt je account beëindigen via de knop ‘instellingen’ en dan ‘account
verwijderen’. Omrin stopt dan met het verwerken van het gewicht van jouw afval en je ziet deze
dan niet meer in de afvalapp. Wel is het dan nog mogelijk om bijvoorbeeld de ophaaldagen van je
restafval en gft te zien en de scheidingswijzer te bekijken.
8. Wanneer stopt de afvalchallenge?
Deelnemers aan de afvalchallenge zien tot 1 september 2022 het gewicht van hun afval in de
afvalapp. Daarna stopt de challenge automatisch en ook het verwerken van de gewichten. Je ziet
de gewichten niet meer in de afvalapp.
9. Ik deed mee aan het afvalonderzoek, wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?
Tot voor kort voerden gemeente Harlingen, Omrin en Tilburg University een afvalonderzoek uit.
Vanwege onvoldoende deelnemers voor een wetenschappelijk onderzoek is dit gestopt. De
Gemeente Harlingen deelt geen gegevens meer met Tilburg University. Omrin deelt in opdracht van
gemeente Harlingen ook geen gegevens meer over de kilo’s huishoudelijk restafval en gft met
Tilburg University.
De gemeente Harlingen en Omrin gaan op een andere manier verder. Samen zetten we nieuwe
acties in voor betere afvalscheiding en minder huishoudelijk afval. De afvalchallenge is een van
deze acties. Wij hopen dat je hier aan meedoet. Hiervoor hoef je niets te veranderen aan je huidige
account in de Afvalapp. In de afvalapp kun je zien wat de gewichten zijn van jouw afvalcontainers.
Controleer het gewicht in de afvalapp en zie hoeveel afval jij hebt! Lukt het jou om iedere keer
minder afval te krijgen?
10. Welke acties worden er nog meer georganiseerd voor Minder afval Harlingen?
Samen met de inwoners van gemeente Harlingen zorgen voor minder afval en een betere scheiding
van hun afval. Dat is het doel van de acties die gemeente Harlingen en Omrin inzetten. Gedurende
het jaar 2021 presenteren we verschillende initiatieven. Zo zijn er al biobakjes uitgedeeld waarin je
gft voor de biobak kan doen. In het najaar geeft een afvaladviseur gastlessen op scholen en we
geven presentaties bij wijkpanels, verenigingen en dorpsbelangen. Houd de website
www.harlingen.nl/minderafval en www.omrin.nl/minderafvalharlingen in de gaten, want in 2021
lanceren we nog meer acties.

