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OP NAAR EEN NIEUW AFVALINZAMELSYSTEEM!
In 2020 starten we in de gemeente Oudewater met een nieuwe afvalinzamelsysteem om restafval te verminderen.
Met deze eerste nieuwsbrief informeren wij u over de invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem en geven we
tips over afval verminderen en afval scheiden. De nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal.

ZO WERKT HET NIEUWE AFVALINZAMELSYSTEEM
We blijven uw afval inzamelen zoals u gewend bent. Wel gaan we restafval registeren. Iedere keer als de vuilniswagen uw minicontainer (kliko) met restafval leegt, wordt dit via een ingebouwde chip geregistreerd. Hetzelfde gebeurt
als u met uw afvalpas de (ondergrondse) restafvalcontainer gebruikt. We vervangen tijdig alle minicontainers en
verzamelcontainers door gechipte exemplaren en iedereen krijgt een afvalpas.
Als aan het eind van 2020 blijkt dat u onder een bepaald aantal aanbiedingen bent gebleven, komt u in aanmerking
voor teruggave van een deel van de afvalstoffenheffing die u heeft betaald.
Hoeveel u precies terugkrijgt, besluit de gemeenteraad eind 2019. Voor u verandert er dus niets voor de inzameling
van uw afval. Uiteraard is het zinvol om nu al uw afval te scheiden! Achter de schermen zijn we hard aan de slag
zodat we u geld terug kunnen geven als u minder restafval heeft.

SAMEN SLIMMER AFVAL SCHEIDEN
“Meer dan de helft van ons afval zamelen we in Oudewater al gescheiden in, zodat het hergebruikt kan worden. We zijn dus op de goede weg! Maar: de overheidsdoelstelling is dat we in 2020 75% afval scheiden,
dat is 100 kg restafval per persoon. Haalbaar? Ja, want ons restafval bestaat nog altijd voor ruim 70% uit
herbruikbare materialen.”
“Dat betekent dat waardevolle grondstoffen worden verbrand en zo verloren gaan. Dat is niet alleen slecht
voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Het verbranden van afval is namelijk duur en wordt alleen
maar duurder. Terwijl het hergebruiken van bijvoorbeeld oud papier, PMD, GFT en glas zorgt voor een beter
milieu voor onze (klein)kinderen én veel goedkoper is.”
“Meer afval scheiden is ook voordelig voor uw portemonnee want volgend jaar starten we met een nieuw
afvalinzamelsysteem. Daarbij kunt u een deel van de betaalde afvalstoffenheffing terugkrijgen als u
minder vaak restafval aanbiedt. Zo willen we bewoners op een positieve manier bewust maken van de
noodzaak om meer afval te scheiden. Want alleen samen lukt het om ‘af te vallen’ tot 100 kg restafval per
persoon in 2020.”
Bas Lont
Wethouder Afval & Reiniging

DIT IS DE PLANNING
voorjaar 2019

Voorbereidingen middelen, oa. aanbesteding minicontainers (kliko’s) en verzamelcontainers

zomer 2019

Aanschaf materialen

najaar 2019

Omwisselen minicontainers voor gechipt exemplaar.
Vervangen verzamelcontainers.

winter 2019

Testen van de nieuwe containers

1 januari 2020

Start met het nieuwe inzamelsysteem voor restafval

Afval scheiden: samen halen we eruit wat erin zit!
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WAT MAG WAAR?
Restafval moet worden verbrand. Het kost veel geld, betekent een verlies aan grondstoffen en is belastend voor
het milieu. Hoe minder restafval hoe beter dus en dat kan door beter afval te scheiden. Wist u dat maar heel weinig
afval echt bij het restafval thuishoort? Ga de uitdaging aan met onderstaande info en tips!
“Ik heb de AfvalWijzer app gedownload. Als ik twijfel, zoek ik daarin eenvoudig op of een bepaalde soort
afval bij het restafval hoort of gescheiden kan worden. Zo zag ik dat papieren servetten, wegwerpbestek
en-borden en wijnglazen bij het restafval horen.”

GFT: Groente-, Fruit- en Tuinafval

Uw Groente-, Fruit- en Tuinafval krijgt een tweede leven als compost of wordt gebruikt om Biogas van te maken en
daarmee fossiele brandstoffen zoals aardgas te vervangen.

Wel bij het GFT-afval
•
•
•

Schillen en resten van groente, fruit en aardappelen, resten van gekookt eten, vlees- en visresten (inclusief
graten, schelpen en botjes), pinda- en notendoppen en eierschalen.
Zaagsel, stro en kattenbakkorrels met Milieukeur.
Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren.

NIET bij het GFT-afval
•
•

Frituurvet en frituurolie. Inleveren bij de gele verzamelcontainers bij winkelcentra of Milieustraat.
Grote hoeveelheden aarde. Dit is te zwaar en kunt u inleveren bij de Milieustraat.

PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken)

Afval zoals plastic, blik en drinkpakken levert grondstof voor nieuwe verpakkingen en andere artikelen zoals tuinstoelen, fleecetruien en straatmeubilair.

WEL in de PMD-zak
•
•
•

Plastic verpakkingsafval zoals: plastic flessen, flacons, bekers, kuipjes, tubes, potjes, deksels, zakken, tasjes en folies.
Metalen verpakkingsafval zoals: frisdrankblikjes, blikjes van honden- en kattenvoer, soep- en groenteblikken,
metalen deksels, tubes en doppen, aluminium schaaltjes en bakjes, lege waxinelichtjes
Drinkpakken: pakken voor sap, soep en zuivel zoals melk, yoghurt, vla e.d., drink- pakjes voor kinderen

Verpakkingen omspoelen hoeft niet, als ze maar leeg zijn. Doppen mag u laten zitten.

NIET in de PMD-zak
•
•
•
•
•
•

Chipszakken en wikkels van (room)boter (bij restafval).
Verpakkingen met inhoud. Gooi/giet deze eerst even leeg.
Landbouwplastic. Dit is bedrijfsafval. En landbouwplastic is niet meer te recyclen.
Piepschuim (graag naar de Milieustraat).
(Hard)plastic producten zoals speelgoed en tuinstoeltjes, plastic waterpistolen of een koelbox kunt u voor recycling naar de Milieustraat brengen.
Verpakkingen die resten van chemicaliën bevatten, zoals kitkokers en lijm- en verfverpakkingen, horen niet in
de PMDzak, maar bij het (klein) chemisch afval (naar de Milieustraat).

Milieustraat

Fijn dat u grondstoffen gescheiden aanbiedt! U kunt jaarlijks 4x uw grofvuil en 8x uw tuinafval gratis naar de
Milieustraat (Populierenweg 21) brengen met uw strippenkaart. De Milieustraat is open op vrijdag van 13.30 -15.30
en op zaterdag van 09.00-12.00 uur.

Dit mag onder andere naar de Milieustraat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grof huishoudelijk afval
Bouw- en sloopafval
Grof tuinafval
Asbest
Vlakglas
Kleine Gevaarlijk Afval.
Elektrische apparaten (bruin- en witgoed)
Overige afvalstoffen, zoals PMD, (plastic, metalen en drankkartons), textiel, kleding en schoenen, papier- en
karton, frituuroliën- en vetten, oude metalen, kadavers van kleine huisdieren.

Zeker weten? Download de AfvalWijzer app of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
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Glas = 100% recyclebaar!

De scherven van lege glazen flessen en potten worden gebruikt voor de productie van nieuw glazen verpakkingsmateriaal. Glas is 100% recyclebaar zonder verlies van kwaliteit.

Wel of niet in de glasbak?
•
•
•
•

Verpakkingsglas, inclusief restjes, doppen en deksels.
Glas van ruiten (Milieustraat).
Spiegels (restafval).
Te groot kapot glas (Milieustraat).

Potjes en flessen met deksels en restjes mogen ook gewoon in de glasbak.

Oud papier en karton

Oud papier en karton zijn de belangrijkste grondstoffen voor de productie van nieuw papier en karton. Hergebruik
scheelt alleen al in Nederland jaarlijks 7 miljoen bomen.

Wel bij het oud papier
•
•
•
•
•

Kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk (zonder plastic hoesje), telefoongidsen, boeken, enveloppen (ook met
venster) en catalogi.
Verpakkingen (zoals kartonnen dozen).
Schrijf-, teken-, kopieer- en cadeaupapier, printjes.
Papieren zakken en draagtassen.
Golfkarton en kartonnen opvulling bij producten.

NIET bij het oud papier
•
•
•
•
•
•
•

Koffiefilters (bij GFT).
Hygiëne- en sanitair papier (tissues, toiletpapier, keukendoekjes etc.), luiers (te zeer verontreinigd) (bij restafval).
Geplastificeerd papier (kunt u het papier niet scheuren, dan zit er vaak een plastic laagje op) (bij restafval).
Carbonpapier, foto’s (bij restafval).
Behangpapier (incl. vinylbehang) (bij restafval).
Kartonnen verpakkingen voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter.
Gebruikte, met vet vervuilde pizzadozen en ander papier of karton met verf-, olie- of voedselresten (bij restafval).

Textiel

Schone versleten of kapotte kleding worden hergebruikt als grondstof voor dekens, isolatiemateriaal, poetsdoeken,
matrasvulling, speelgoed en zelfs nieuwe kleding. Van al het ingezamelde textiel wordt 95% hergebruikt!

Wel in de textielcontainer
•
•
•
•
•
•

Herbruikbare kleren.
Kleding met gaten, vodden.
Oude gordijnen.
Oude schoenen, riemen, tassen.
Huishoudtextiel zoals dekbedhoezen, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke.
Knuffels.

NIET in de textielcontainer
•
•

Natte of met olie en verf vervuilde kleding of textiel.
Vloerbedekking, kussens, dekbedden. (bij restafval)

Klein chemisch afval en elektrische apparaten

Door gescheiden inzameling van Klein Chemisch Afval (KCA) en kleine kapotte elektrische apparaten kunnen
waardevolle stoffen gerecycled worden.

Dit mag naar Milieustraat of detailhandel:
•
•
•

Lege batterijen: inzamelton bij veel winkels, supermarkten en bouwmarkten of KCA-depot bij de Milieustraat.
Kapotte elektrische apparaten: inleveren bij de meeste witgoedwinkels, bouwmarkten, Milieustraat, kringloopwinkel (gratis).
Klein chemisch afval: inleveren bij de Milieustraat. KCA bestaat uit huishoudelijke producten (bv. schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen), lampen (bv. spaarlampen, tl-buizen), medicijnen (maar ook injectienaalden en
kwikthermometers), doe-het-zelfproducten (bv. verf, wasbenzine, afbijtmiddel) en afval uit hobby (bv. etsvloeistoffen) en vervoer (bv. accu’s, olie).

U kunt batterijen het beste apart van het overige klein chemisch afval bewaren om vervuiling van de batterijen te
voorkomen.
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WAT BLIJFT DAN OVER ALS RESTAFVAL?
Restafval bestaat (bijna) niet

Bij goed scheiden van het afval blijft er maar een kleine hoeveelheid restafval over.

Dit is écht restafval en mag in de grijze container:
•
•
•
•

Luiers, incontinentiemateriaal, billendoekjes, maandverband etc.
Verpakkingen van piepschuim (EPS) of met een aluminium binnenkant
Kapot servies
Kattenbakvulling zonder milieukeurmerk

VRAAG EN ANTWOORD OVER HET NIEUWE AFVALINZAMELSYSTEEM 2020
‘Hoe meten jullie de hoeveelheid restafval?’

We meten het aantal keren dat u restafval aanbiedt, dus niet het gewicht. Systemen die wegen bestaan wel maar
zijn erg foutgevoelig en kostbaar. Iedere keer als uw container door het inzamelvoertuig wordt geleegd, wordt dit
geregistreerd. Maakt u gebruik van een ondergrondse container voor restafval? Dan krijgt u straks een afvalpas om
de container te openen. Iedere volledige klepopening wordt geregistreerd. Lukt het niet om de container te openen
bijvoorbeeld door storing dan telt deze niet mee.

‘Krijgt iedereen straks een minicontainer met chip?’

Bewoners van laagbouw krijgen 1 minicontainer voor restafval met registratiechip. Bewoners die gebruik maken
van een verzamelcontainer voor restafval krijgen hiervoor een afvalpas.

‘Waar vind ik een overzicht van alle openbare verzamelcontainers in Oudewater?’

De locaties van alle inzamellocaties vindt u via de AfvalWijzer app en op mijnafvalwijzer.nl. De verzamelcontainers
voor restafval zijn per 1 januari 2020 alleen met een afvalpas door bewoners te gebruiken. De overige verzamelcontainers zoals glas, textiel, PMD blijven zonder afvalpas bruikbaar.

DEELT U EEN CONTAINER? LAAT HET ONS WETEN!
Om na te gaan of u in aanmerking komt voor teruggave van een deel van de afvalstoffenheffing, registreren we
vanaf 2020 per adres hoe vaak u restafval aanbiedt. In de loop van 2019 vervangen we daarvoor alle minicontainers (kliko’s) voor een exemplaar met chip. Deelt u momenteel een minicontainer met uw buren, bijvoorbeeld
omdat u in een appartementencomplex woont? Geef dit dan door via afvalscheiden@oudewater.nl.
Wij houden hier dan rekening mee bij het vervangen van de containers.

UW AFVALTIP IS EEN DOPPER® WAARD!
Heeft u een gouden tip om makkelijker afval te scheiden of afval te verminderen? Laat het ons weten. Stuur uw
afvaltip vóór 31 maart naar afvalscheiden@oudewater.nl en wie weet wint u een duurzame Dopper® waterfles.
De winnende tip publiceren wij in de volgende nieuwsbrief.

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 mei/juni.

Redactie

Gemeente Oudewater

Slimmer afval scheiden? Simpel! Start vandaag met de tips en info in deze nieuwsbrief
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