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AFVAL SCHEIDEN: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK.
VLIEGENDE START NIEUW AFVALINZAMELSYSTEEM.
Zo min mogelijk restafval overhouden. Dat is de uitdaging die we samen aangaan in Oudewater. De invoering van
het nieuwe afvalinzamelsysteem begin dit jaar helpt u daarbij en stelt u in staat om uw afval nog beter te scheiden.
In deze vijfde nieuwsbrief vindt u tips en nieuwe informatie over afvalscheiding en afval verminderen. De laatste
editie verschijnt in juni.

Hoe werkt het ook alweer?
Het nieuwe afvalinzamelsysteem in één oogopslag:
• De manier van afval ophalen verandert niet (m.u.v. aantal binnenstad bewoners; zij gaan gebruik maken van
verzamelcontainers ipv minicontainer/kliko).
• Een chip registreert hoe vaak u restafval aan de weg zet of in de verzamelcontainer gooit.
• U betaalt aan het begin van het jaar afvalstoffenheffing zoals u gewend bent.
• U krijgt afvalstoffenheffing terug als u minder restafval aanbiedt. U betaalt nooit meer dan de afvalstoffenheffing
die u al heeft betaald.
• En dat kan door beter afval te scheiden (en afval te verminderen).

WE ZIJN BEGONNEN!
“En: hoe gaat het afvallen bij u thuis? Ik bedoel natuurlijk niet úw gewicht, maar dat van uw afvalzakken. Ook een
gewichtige zaak als u bedenkt dat we vanuit de overheidsdoelstelling eind dit jaar moeten zijn ‘afgevallen’ tot 100
kilo restafval per persoon. Haalbaar? Zeker! Kijk maar naar het inspirerende voorbeeld van de 17 Oudewaterse
huishoudens die twee maanden lang meededen aan de ‘Zero Waste Afval Challenge’. Zij hielden bijna geen
restafval over.
We doen er alles aan om het afvallen ook voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Zoals met het nieuwe
afvalinzamelsysteem, het plaatsen van PMD-perscontainers en meer verzamelcontainers. Maar ook door een extra
stimulans te geven met de teruggave van een deel van de afvalstoffenheffing (zie de staffel verderop). Ook
maakten we het inleveren van de meeste soorten afval op de Milieustraat helemaal gratis.
Natuurlijk doen we als gemeente zelf ook mee met ‘afvallen’. Bijvoorbeeld door hierna nog maar één papieren
editie van deze afvalkrant te verspreiden. Uiteraard blijven we u informeren en inspireren over afvalscheiding via
onze andere mediakanalen.
Afvallen? Dat doen we samen!”
Bas Lont
Wethouder Afval & Reiniging
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NIEUW: MEESTE AFVAL GRATIS INLEVEREN BIJ MILIEUSTRAAT
Om afval scheiden nog makkelijker te maken, kunt u het meeste afval gratis inleveren bij de Milieustraat. Daarnaast
is het inleveren van bouw- en sloopafval goedkoper geworden. Om het teruggavesysteem rond het minder vaak
aanbieden van restafval eerlijk te houden, is het inleveren van huishoudelijk restafval bij de Milieustraat niet meer
gratis. Jaarlijks heeft u met uw afvalpas twaalf keer gratis toegang tot de Milieustraat. In de praktijk blijkt dit voor de
gemiddelde gebruiker ruim voldoende.

DIT IS VERANDERD OP DE MILIEUSTRAAT
• Het inleveren van het meeste afval (zoals grof huishoudelijk afval, tuinafval, elektrische apparaten, glas,
autobanden, ijzer en andere metalen etc.) is gratis.
• Het inleveren van bouw- en sloopafval is goedkoper geworden: u betaalt nog maar € 10,- per ¼ m3 in plaats van € 15,-.
• Was het inleveren van zakken restafval eerst gratis, nu betaalt u € 5,- per zak. Zo houden we het nieuwe
afvalinzamelsysteem eerlijk.
U heeft met uw afvalpas 12x gratis toegang tot de Milieustraat. Doet u dit vaker dan twaalf keer per jaar? Dan
kost elk extra bezoek u € 7,50. 12x per jaar is voor de gemiddelde bezoeker ruim voldoende. Door een maximum
te stellen aan het aantal gratis bezoeken, wordt oneigenlijk gebruik tegen gegaan.

GROFVUIL OPHALEN
Weet u dat we tegen betaling ook grofvuil bij u thuis ophalen? Tot 1,5 m3 kost u dit € 25,-, elke volgende m3 tot
maximaal 3,5 m3 kost € 10,- extra. Bouw- en sloopafval wordt niet meegenomen.
Bel voor het maken van een afspraak naar 14 0348.

AFVALPAS
De afvalpas die u in september ontving, geeft toegang tot de Milieustraat. Met de afvalpas proberen we oneigenlijk
gebruik te verminderen zoals stortingen door bedrijven. Zij betalen immers geen afvalstoffenheffing en moeten hun
afval dan ook laten verwerken door een zakelijke aanbieder.

Woont u in hoogbouw of in de binnenstad?

Dan gebruikt u uw afvalpas ook voor het openen van de verzamelcontainer.

Raakt u uw pas kwijt?

U kunt een nieuwe aanvragen voor €15,-.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Bij de Milieustraat wordt uw afval gescheiden ingezameld en gerecycled of hergebruikt. Goed voor het milieu!

Adres:

Populierenweg 21, Oudewater

Openingstijden:

Vrijdag 13.30 - 15.30
Zaterdag 09.00 - 12.00

Toegang:

Alleen met afvalpas, alleen voor particulieren.
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HOE HOOG IS DE TERUGGAVE EN WANNEER KRIJG IK DIE?
Aantal aanbiedingen
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De gemeenteraad stelde in december bovenstaande staffel vast voor de teruggave van een deel van de
afvalstoffenheffing. De maximale teruggave is dus € 30,- voor een meerpersoonshuishouden dat maximaal vier
keer per jaar de minicontainer met restafval aanbiedt of maximaal twintig keer restafval in de verzamelcontainer
gooit. U betaalt echter nooit meer dan de hoogte van de afvalstoffenheffing. De eventuele teruggave over 2020
wordt in mindering gebracht op de aanslag van 2021.
Overigens is de teruggave een extra motivatie; hoofddoel blijft een beter milieu.

AFVAL CHALLENGE
Van oktober tot december 2019 deden 17 huishoudens mee aan de ‘Afval Challenge’ om zo min mogelijk restafval
over te houden. We informeerden elkaar via de (besloten) facebook pagina en de digitale nieuwsbrief. Op 10
december sloten we de Challenge feestelijk af met de deelnemers.
De meeste huishoudens hebben in die 2 maanden geen of bijna geen restafval overgehouden! Dat kwam door
afval te minderen en door het afval goed te scheiden.
“Je schrikt als je kijkt hoeveel afval je mee naar binnen neemt. Afval verminderen is belangrijk. Maar als je eenmaal
bezig bent, dan gaat het afval verminderen en scheiden eigenlijk vanzelf. We gaan dan ook vol goede moed door.
Voor de volle teruggave, maar vooral voor het milieu.”

Top 4 tips:
1. Voor de bakliefhebbers: gebruik in plaats van bakpapier, herbruikbaar (siliconen) bakpapier.
2. Afval verminderen: neem je eigen zakjes/bakjes mee naar de winkel.
3. Zet binnen in huis de papierbak, GF-bakje en PMD-zak. Zet de bak voor restafval buiten.
4. Minder papier? Plak een nee-ja of nee-nee sticker op uw brievenbus. Gratis op te halen bij het Stadskantoor.

INZAMELING GFT IN DE BINNENSTAD
Om de historische bruggen en kades te sparen, kan de vuilniswagen straks niet meer overal inzamelen in de
binnenstad. Daarom gaan veel bewoners van de binnenstad gebruik maken van de verzamelcontainers voor
Groente- en Fruitafval, aan de rand van het centrum.

Woont u in de binnenstad en heeft of wilt u toch een eigen GFT-minicontainer?
Neem dan contact op met de gemeente via afvalscheiden@oudewater.nl of 14 0348. Dan kijken we samen naar
een passende oplossing.
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MIJN AFVALWIJZER
Even opzoeken wanneer uw afval wordt opgehaald, in welke bak iets thuishoort en waar de dichtstbijzijnde
verzamelcontainers staan? Dat kan simpel met de AfvalWijzer app speciaal voor inwoners van de gemeente
Oudewater. Zo wordt afval scheiden nog gemakkelijker.
De AfvalWijzer app laat zien wanneer welk afval op uw adres wordt opgehaald. Als u dit instelt, krijgt u een
herinnering om de juiste bak buiten te zetten. Via de AfvalWijzer app vindt u ook alle inleverpunten voor afval
bij u in de buurt, zoals verzamelcontainers voor glas, textiel, PMD etc.
Twijfelt u in welke bak bepaald afval thuishoort? De AfvalWijzer geeft voor meer dan 1.000 producten een advies in
welke afvalbak u ze moet weggooien.
De afvalapp is gratis te downloaden voor uw iPad, iPhone, Windows of Android toestel, zoek in de App Store,
Microsoft Store of in Google Play op ‘AfvalWijzer app’. Liever uw computer gebruiken om de informatie te
raadplegen? Dat kan via www.mijnafvalwijzer.nl.

AFVALKRAAM OP DE WEEKMARKT
Heeft u vragen over afval scheiden of verminderen of wilt u graag een (afval)praatje maken?
Op woensdag 4 maart staan we op de weekmarkt in Oudewater. Zien we u daar?
Heeft u eerder vragen, dan helpen we u graag via 14 0348 of via afvalscheiden@oudewater.nl

VEEL GESTELDE VRAGEN
‘Ik heb geen afvalkalender ontvangen.’

De afvalkalender 2020 is in december met de IJsselbode verspreid. U kunt ‘m alsnog ophalen bij het Stadskantoor
of Milieustraat. De afvalkalender staat ook op www.oudewater.nl. Nog makkelijker: download de AfvalWijzer app of
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl

‘Kan ik zowel een minicontainer als een verzamelcontainer voor restafval gebruiken?’
Dat kan helaas niet. U kiest voor één van beide mogelijkheden.

‘Móet ik minder vaak mijn restafval aanbieden?’

Nee, u hoeft niets. U kunt onbeperkt gebruik blijven maken van de inzamelmogelijkheden voor restafval. Maar u
loopt dan wel de mogelijkheid mis om geld terug te krijgen.

INFO, VRAGEN, TIPS, HULP NODIG? WE HELPEN U GRAAG!
Mail naar afvalscheiden@oudewater.nl of bel naar 14 0348 en vraag naar het Bedrijfsbureau van Afval & Reiniging.

COLOFON
Deze tijdelijke nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Oudewater. Deze nieuwsbrief is met veel zorg voor u
samengesteld. Sommige informatie is echter aan verandering onderhevig. U kunt geen rechten ontlenen aan de
informatie in deze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari/maart 2020.

Redactie

Gemeente Oudewater

Wat hoort waar? Download de AfvalWijzer app of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
Afvalnieuws #5 Oudewater Februari / Maart 2020 | 4

