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Jongeren in Barneveld doen het. En jongeren in Ede, Veenendaal 
en Zeist ook: meepraten over de gemeente waarin ze wonen. 
Bijvoorbeeld over een veilige fietsroute naar school. Of een 
nacht-stap-bus. Via een jongerenplatform laten ze weten wat zíj 
belangrijk vinden. Benieuwd naar de plannen voor een jonge-
renplatform in Leusden? En ben je tussen de 14 en 19 jaar? Kom 
dan op vrijdagavond 27 september, om 20.00 uur naar De Til. 

In Leusden wonen ruim 2.300 jongeren tussen de 14 en 19 jaar. 
Een groep om rekening mee te houden, vinden Ank van Woer-
dekom (D66) en Klaas Roskam (VVD). Zij zijn de initiatiefne-
mers van de kick-off-bijeenkomst van het jongerenplatform in 
Leusden. 

Denk, praat en doe mee!
Van Woerdekom: “Als gemeenteraad willen we niet óver jonge-
ren praten, maar mét ze. En we vinden het belangrijk dat jonge-
ren ook echt een stem krijgen binnen de gemeente. Door mee 
te praten, kunnen ze meebeslissen over de plek waar ze wonen. 
Het jongerenplatform krijgt een kort lijntje met de gemeente en 
de gemeenteraad. Dat betekent dat de voorstellen en plan-
nen van de jongeren snel bij de juiste mensen terechtkomen. 
Voorstellen en plannen die wij waarschijnlijk zelf niet zo snel 
zouden bedenken. En dat is precies de bedoeling!”

Je bent jong en je wilt wat - hoe regel je dat?

Leusdenaren bieden hun huis-
houdelijk afval steeds beter 
gescheiden aan. Dit blijkt uit ge-
gevens die de gemeente bijhoudt 
over afval- en grondstoffenhoe-
veelheden. We bieden steeds 
minder restafval aan en sinds 
2017 vooral steeds meer geschei-
den plastic en metalen verpak-
kingsmaterialen en drankenkar-
tons (PMD). Bovendien neemt de 
kwaliteit van ons gescheiden aan-
geboden PMD over het algemeen 
toe. Dit goede nieuws betekent 
alleen niet dat we volgend jaar 
automatisch minder gaan betalen 
voor ons afval. De kosten voor 
het verwerken van afval blijven 
namelijk stijgen – ook in Leusden. 
De grote boosdoener is het ver-
werken van restafval. De kosten 
daarvan nemen sterk toe.

Restafval is afval dat moet 
worden verbrand door een 
afvalverwerkend bedrijf. Dat 
verbranden kost de gemeente 
geld. En elke ton restafval die de 
gemeente laat verwerken, kost 
jaarlijks steeds meer geld. Daar 
staat tegenover dat de gemeente 
geld krijgt voor grondstoffen die 
zij goed gescheiden aanbiedt 
aan een afvalinzamelaar: glas, 
papier en PMD. Maar de hoogte 
van deze vergoedingen is fors 
lager dan de kosten voor het 
verbranden van afval. Bovendien 
lopen de vergoedingen jaarlijks 
terug. Op deze prijzen hebben 
gemeenten nauwelijks invloed. 
Maar inwoners kunnen wél wat 
doen tegen de kostenstijging van 
afvalverwerking: beter scheiden. 
Beter scheiden betekent minder 
restafval en meer grondstoffen.

Niet scheiden kost geld
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 
de helft van het restafval van de 
gemeente Leusden bestaat uit 
nuttige grondstoffen zoals GFT, 
papier, textiel, glas en PMD. Wa-
ren deze grondstoffen gescheiden 
aangeboden, dan had dat een 

We scheiden ons afval steeds beter maar de 
kosten van afvalverwerking blijven stijgen

hoop geld gescheeld. Nu worden 
de grondstoffen vaak toch als 
restafval aangeboden, en worden 
ze onnodig en tegen hoge kosten 
verbrand. Daarmee belasten we 
bovendien het milieu extra. 

Ja/nee PMD
Chipszakken, tuinslangen, kle-
dinghangers, speelgoed, oude 
apparaten, glas, piepschuim 
en restafval hebben één ding 
gemeen: ze horen niét thuis in de 
PMD-bak! Als de afvalverwerker te 
veel van dit soort spullen aantreft 
in het PMD, kan hij de complete 
inhoud van een PMD-vrachtwagen 
afkeuren waarna de totale inhoud 
wordt verbrand. Dat is natuurlijk 
zonde. De kosten hiervoor komen 
uiteindelijk bij alle Leusdenaren 
terecht. 

Extra belasting van Rijk
Sinds 2015 legt de Rijksoverheid 
een extra belasting op per ton 
verbrand restafval. Deze aanvul-
lende belasting stijgt jaarlijks. 

Sindsdien betalen gemeenten 
steeds meer voor het laten ver-
branden van restafval. Deze extra 
belasting is inmiddels bijna ver-
drievoudigd. En die extra kosten 
moeten gemeenten weer doorbe-
rekenen aan hun inwoners.

Winst voor milieu
Eind 2019 bespreekt de gemeente- 
raad de tarieven voor de afvalstof-
fenheffing voor 2020. Een lastig 
onderwerp. Want hoe goed we in 
Leusden ook ons afval scheiden, 
de kosten voor het verwerken van 
afval blijven stijgen. Moeten we 
dan maar ophouden met afval 
scheiden? Dat is zeker geen goed 
idee. Financieel niet, omdat de 
kosten voor afvalverwerking dan 
nog harder zullen stijgen: restafval 
kost de gemeente immers steeds 
meer geld. En het is zeker niet 
goed voor het milieu. Als we ons 
afval niet scheiden, betaalt het 
milieu de hoogste prijs.

   
Gemeente-informatie van A-Z
•  mijnafvalwijzer.nl (afvalinzameldata) 
•  leusden.nl/publicaties (bekendmakingen) 
•  leusden.nl/college (besluiten en activiteiten van het college)        
•  leusden.nl/inloopspreekuur (met wethouders) 

Komt u er niet uit? Neem dan contact op!

@

leusden.nl

14 033

Teletolk: bellen met gebarentaal of tekst

gemeente@leusden.nl

Whatsapp 06 - 12 18 01 17: op werkdagen van 8.30-17.00 uur

’t Erf 1, 3831 NA Leusden. ma t/m vr van 8.30-17.00 uur, 
op do tot 20.00 uur

Bij de afdeling burgerzaken kun je terecht met en zonder af-
spraak. Bezoek zonder afspraak: maandagochtend, dinsdagoch-
tend, woensdagochtend en vrijdagochtend van 9.00-12.00 uur.
Donderdagmiddag van 12.00-16.30 uur.
Bezoek alleen met afspraak: maandagmiddag, dinsdagmiddag, 
woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Donderdagavond van 17.00-20.00 uur.

 
Waarover vergadert de 
gemeenteraad?
Donderdag 5 september: uitwisseling
Op de agenda staan onder andere de onderwerpen: Leusdense 
opgave energietransitie, voortgang bouwplannen Lisidunahof en 
beperken van armoede.

Donderdag 12 september: informatieavond
19.30 uur: informatiemarkt. Alle onderwerpen van de informatie-
ronde van deze avond. Daarnaast zijn er informatietafels over:
• Treekerweg 5: gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
• Regionale Uitvoeringsdienst: 1e bestuursrapportage 2019
20.00 uur: informatieronde. Op de agenda staan de voorstellen:
• Hof van Liz: verdere uitwerking van woningbouwplannen rond  
  zorginstelling Lisidunahof
• ’t Ronde: voorbereidingskrediet renovatie en nieuwbouw van  
  Montessori Kind Centrum
• Zwembad Octopus: aanpassingen in exploitatieovereenkomst  
  tussen NV SRO en gemeente

De informatieavonden zijn openbaar. U bent van harte welkom 
op ’t Erf 1. Op leusden.nl/gemeenteraad kunt u de vergaderin-
gen online volgen en alle vergaderstukken terugvinden. Wilt u 
inspreken of raadsleden via een inwonerstafel een toelichting 
geven over een ander onderwerp dan hierboven staat? Neem dan 
contact op met de griffier via griffier@leusden.nl of 033-4961647 
of 033-4961624.

Uitwerking ‘Hof van Liz’ 
Woningstichting Leusden (WSL) en projectontwikkelaar Van Wij-
nen willen in het gebied rond zorginstelling Lisidunahof wonin-
gen bouwen. Het plan beoogt de bouw van 77 appartementen, 20 
twee-onder-een-kapwoningen en 5 vrijstaande woningen, zowel 
koop als huur. De appartementen bestaan voor 50% uit sociale 
woningbouw. 14 appartementen vallen in de categorie ‘midden-
huur’; de huur van 7 appartementen zal lager dan € 900 zijn. De 
twee-onder-een-kapwoningen vallen in het midden-koopseg-
ment. Alle woningen worden gasloos en vrijwel energieneutraal 
gebouwd. 
De appartementencomplexen worden gebouwd op de open 
ruimtes tussen de bomen, waardoor de meeste bomen kunnen 
worden behouden. WSL en Van Wijnen hebben ook omwonenden 
betrokken bij hun nieuwbouwplannen. Het college stelt voor het 
plan goed te keuren omdat het naar verwachting bijdraagt aan 
meer doorstroming en minder lange wachttijden voor een huur-
woning op de Leusdense woningmarkt. De gemeenteraad neemt 
op 26 september een beslissing over het plan.

Agendapunt uitgelicht

Kom naar de 
kick-off van het 

Jongeren Platform 

 
27 sePtember | De til

20.00-21.30 uur

denk
 mee

doe 
mee

leusden geeft 
jongeren een stem

praat 
mee

   
   % gewicht    kg/inwoner/jaar
GFT (vooral keukenafval): 31,2%       22 kg
PMD:     7,0%         5 kg
Herbruikbaar papier:   5,5%         4 kg
Textiel:     5,2%         4 kg
Glas:     2,9%         2 kg

Waar bestaat ons ingezamelde restafval uit?*

* Meting in november 2018. Resultaten zijn weergegeven in kilogrammen, 
  per inwoner, per jaar.

     % gewicht    kg/inwoner/jaar
Hard kunststof: 5,3%       4 kg
Hout:  3,0%       2 kg
Steen/puin: 2,8%       2 kg 
Metaal:  1,1%       1 kg
Apparaten: 0,4%       0 kg
KCA:  0,1%       0 kg

   Blauw: materialen die 
inwoners kunnen 
inleveren bij bijvoorbeeld 
de Milieustraat

  
 

Groen: dit zijn 
grondstoffen 
waarvoor aparte 
grondstoffen-
containers zijn
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(klein chemisch afval)
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