
Uitnodiging  

 

Woensdagavond 6 november 2019, Almere 

Geachte raadsleden, 

De wereld van afval en grondstoffen is al jaren in beweging. De verwachting is dat dit ook 
de komende jaren zo zal blijven. Circulaire economie en hergebruik van grondstoffen worden 
steeds belangrijker. De gemeente Almere heeft de ambitie om in de toekomst een 
volwaardige circulaire stad te worden. 

Om te kunnen voldoen aan de eisen die deze ambitie voor de afvalinzameling met zich 
meebrengt, werken we al geruime tijd aan een toekomstbestendig afvalinzamelsysteem. Al 
in 2016 zijn we gestart met het uitvoeren van verschillende pilots om te onderzoeken welk 
inzamelsysteem het best past bij de ambities van deze groeiende stad. Een belangrijk 
uitgangspunt daarbij is het terugdringen van de totale hoeveelheid restafval door zoveel 
mogelijk zuivere grondstoffen in te zamelen voor hergebruik. 

Via verschillende raadsbrieven bent u eerder geïnformeerd over het proces om te komen tot 
keuzes voor dit nieuwe afvalinzamelsysteem (NAIS). In de raadsbrief van 9 juli 2019 hebben 
wij u gemeld dat wij een voorstel daarvoor graag vooraf laten gaan door een inhoudelijke 
informatieve bijeenkomst, waarin de verschillende mogelijke keuzes en de effecten daarvan 
met uw raad worden doorgesproken.  

Tijdens deze bijeenkomst delen wij graag onze in de afgelopen jaren opgedane bevindingen 
met u. Omdat het complexe materie is bieden wij u de informatie graag in twee stappen 
aan. 

Stap 1 
Wanneer u zich aanmeldt voor de bijeenkomst van 6 november ontvangt u in de week van 28 
oktober een link naar een online omgeving waar u kort, krachtig en to the point de verschillende 
opties krijgt toegelicht. 

Stap 2 
Op woensdagavond 6 november ontvangen wij u op een inspirerende en interessante 
bijeenkomst.  

  



Programma 

18.00 uur  Ontvangst met een lichte maaltijd 
18.30 uur  Welkom door de moderator 
   Klaas Drupsteen 
18.50 uur De wenselijke toekomst en jouw rol daarin. 
   Peter van der Wel, futuroloog 
19.45 uur  Pauze 
20.10 uur Korte pitch en klein interviews  
    Over belasting, gedrag en verschillende mogelijkheden  
21.15 uur Samenvatting en afsluiting 
21.30 uur  Borrel 

Locatie 
Upcyclecentrum Almere-Haven 

Inschrijven 
Onlangs heeft u een save the date ontvangen met een link naar inschrijvingen.  
Nog niet ingeschreven? Dan is dit mogelijk via deze link. 

https://p.easydus.com/project/c076d30d-ec58-4d10-af00-eeb4a528477c/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

