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Afvalcampagne Purmerend en Beemster – focus op bewustwording rondom
afvalscheiding.
Om de bewustwording rondom het hoe en waarom van afval scheiden te vergroten, is in
samenwerking met een communicatiebureau een campagne opgezet. In deze campagne
wordt in een vijftal filmpjes ingegaan op de meest voorkomende zaken rondom de
gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.
De filmpjes worden gedeeld via alle beschikbare social media kanalen van de gemeenten,
de Binnendijks en de Purmerend Totaal, de websites en de nieuwsbrieven van de
gemeenten. Ook is de speciaal hiervoor ingerichte webpagina www.openoverafval.nl
rechtstreeks te bezoeken.
Elk filmpje bevat ook een prijsvraag, de prijzen hiervoor zijn grotendeels gesponsord door
lokale ondernemers.
Aanvullend op de filmpjes is op 11 mei 2019 een Open Afvaldag georganiseerd op de
locaties van HVC compostering in Purmerend, waar de inwoners van Beemster en
Purmerend een rondleiding konden bijwonen om te zien wat er met hun gft afval gebeurt na
het inzamelen. Ook was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen over afval,
afvalscheiding en afvalverwerking.
In het nu volgende overzicht is aangegeven wanneer de verschillende filmpjes bekeken
konden worden.
November/december 2018
Filmpje over het scheiden van afval, hoe ervoor te zorgen dat de restafvalbak niet overvol is.
Te winnen prijs: een afvalbak met 3 compartimenten voor in de keuken.
Januari/februari 2019
Filmpje over wat er allemaal wel en niet bij het plastic/blik/drankkartons mag.
Te winnen prijs: een boodschappenpakket van Deen Supermarkten.
Maart/april 2019
Filmpje over het tegengaan van vieze lucht en ongedierte in de gft container.
Te winnen prijs: een geurpakket van Drogisterij Piet.
Mei/juni 2019
Filmpje over wat er met het gescheiden ingezamelde afval gebeurt.
Te winnen prijs: een weekend cabrio rijden.
Aanvullend op het bovenstaande is een aftermovie gemaakt van de open afvaldag en is een
aanvullend filmpje gemaakt over gft en etensresten afval. Dit naar aanleiding van alle
berichtgeving rondom het gft afval en de vervuiling hiervan. Deze filmpjes staan voor juni/juli
op de planning.
Het gft filmpje heeft ook een gekoppelde prijsvraag waarmee een compostvat voor
thuiscomposteren gewonnen kan worden.

