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AFVAL SCHEIDEN: SAMEN IN DE STARTBLOKKEN
AFTELLEN NAAR HET NIEUWE AFVALINZAMELSYSTEEM!
Om de hoeveelheid restafval te verminderen, starten we het nieuwe jaar met een nieuw afvalinzamelsysteem dat
u helpt om uw afval nog beter te scheiden. In deze vierde nieuwsbrief vindt u alle informatie rond de invoering van
het nieuwe systeem overzichtelijk bij elkaar. In 2020 ontvangt u nog twee edities met tips en informatie over afval
scheiden en afval verminderen.

HET NIEUWE SYSTEEM IN HET KORT
Wij blijven uw afval op dezelfde manier inzamelen zoals u gewend bent. Met behulp van de nieuwe gechipte
minicontainers, de paslezer in de verzamelcontainers en afvalpas registreren we vanaf 1 januari hoe vaak u
restafval aanbiedt. Bij het legen van uw minicontainer leest de vuilniswagen automatisch de chip uit.
Hetzelfde gebeurt met de chip in uw afvalpas als u deze gebruikt om restafval in de verzamelcontainer te doen.
Wanneer u eind volgend jaar onder een bepaald aantal aanbiedingen bent gebleven, krijgt u een deel van uw
betaalde afvalstoffenheffing terug. Eind dit jaar stelt de gemeenteraad de hoogte van dit bedrag vast.
Samen met u staan we klaar in de startblokken om (nog) beter afval te scheiden!

HET BEGIN VAN IETS MOOIS
“Nog een maand of wat en dan staat het nieuwe jaar alweer voor de deur. En wat voor een jaar! Als wethouder met
Afval & Reiniging in mijn portefeuille kijk ik er naar uit om er samen met u iets moois van te maken.
Daarin sta ik niet alleen: een groep enthousiaste inwoners doet mee aan de Afval Challenge om zo min mogelijk
restafval over te houden. Mooi om te zien dat veel inwoners graag hun afval willen scheiden en verminderen voor
een beter milieu
Wij doen er alles aan om het u als inwoner zo makkelijk mogelijk te maken om uw afval -nog- beter te scheiden.
Niet alleen met het nieuwe inzamelsysteem voor restafval, maar ook met andere hulpmiddelen
zoals de nieuwe minicontainers en verzamelcontainers, extra GFT-verzamelcontainers en nieuwe glasbakken.
En niet te vergeten de ‘pers’containers voor PMD die we bij de supermarkten plaatsen.
Samen maken we er een mooi afvaljaar van!”
Bas Lont
Wethouder Afval & Reiniging

DIT IS DE PLANNING
November 2019

Afval Challenge (oktober-december)
Testen van de nieuwe containers

December 2019

Gemeenteraad stelt hoogte teruggave en staffel vast
December 2019 Testen van de nieuwe containers
Publicatie afvalkalender met inzameldata 2020 (bijlage bij IJsselbode of
af te halen bij stadskantoor en Milieustraat)

1 januari 2020

Start nieuwe inzamelsysteem
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WAAROM EEN NIEUW AFVALINZAMELSYSTEEM?
Als we op dezelfde voet zo doorgaan, zijn over een jaar of vijftig onze grondstoffen op. Terwijl dit
niet hoeft, want ons restafval bestaat voor ruim 70% uit herbruikbare materialen. Dat betekent dat
waardevolle grondstoffen nu worden verbrand en verloren gaan. 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 minder kost.

Hoe werkt het nieuwe systeem?

Wij zamelen uw afval in zoals u gewend bent. Alleen registreren we met behulp van gechipte minicontainers,
verzamelcontainers en afvalpassen hoe vaak u restafval aanbiedt. Wanneer u eind 2020 onder een bepaald aantal
aanbiedingen bent gebleven, krijgt u een deel van uw betaalde afvalstoffenheffing terug. De eventuele teruggave
wordt in mindering gebracht op uw aanslag voor de afvalstoffenheffing over 2021.

Waarom is gekozen voor dit systeem?

In Oudewater kiezen we voor een positieve beloning in de vorm van een teruggave van een deel van de
afvalstoffenheffing. Wij faciliteren afvalscheiding liever op deze positieve manier dan inwoners te laten betalen per
aanbieding van restafval zoals bij een DIFTAR systeem. In Oudewater betaalt u dus nooit meer dan de hoogte van
de afvalstoffenheffing. Ook niet als u bijvoorbeeld veel luierafval hebt.

Hoe werkt de beloning?

Met de kans op een financiële teruggave willen we inwoners op een positieve manier bewust maken van de
noodzaak om meer afval te scheiden. Het hoofddoel blijft echter een beter milieu voor onze (klein) kinderen. De
gemeenteraad stelt eind dit jaar officieel de hoogte van de teruggave plus de staffel vast. Wanneer u eind 2020
recht blijkt te hebben op de teruggave, wordt dit bedrag in mindering gebracht op uw aanslag voor de
afvalstoffenheffing over 2021.

Ik maak gebruik van een verzamelcontainer: hoe werkt het bij mij?

We houden bij de teruggave rekening met het verschil tussen gebruikers van een minicontainer en gebruikers
van een verzamelcontainer. Zo telt vijf keer openen van de verzamelcontainer voor restafval even zwaar als één
keer de minicontainer aan de weg zetten. Verder registreren we alleen de keren dat u de restafvalcontainer opent
met uw afvalpas en niet hoe vaak u van de andere verzamelcontainers gebruik maakt zoals de nieuwe GFTverzamelcontainers.

Ik woon in de binnenstad, wat wordt er anders voor mij?

Om kades en oude bruggen te sparen, willen we minder vrachtverkeer zoals zware inzamelvoertuigen
in de binnenstad. Daarom heeft u als binnenstadbewoner geen minicontainer maar maakt u gebruik van
verzamelcontainers voor GFT en restafval. Deze opent u met uw nieuwe afvalpas. Heeft u veel tuinafval, neem dan
contact met ons op (via afvalscheiden@oudewater.nl of 14 0348) dan kijken we naar een passende oplossing.

Wat verandert er voor mij als laagbouwbewoner?

U heeft nieuwe minicontainers ontvangen voor restafval en GFT. We registreren alleen de keren dat u de
restafvalcontainer aanbiedt, niet hoe vaak u GFT, PMD of oud papier aanbiedt.
“In Oudewater kiezen we voor een positieve beloning in de vorm van een teruggave van een deel van de
afvalstoffenheffing.”

Waar kan ik mijn gescheiden afval kwijt?

Om uw hoeveelheid restafval te verminderen, kunt u gebruik maken van de glasbak, ophalen van papier en PMD,
textielcontainers, Milieustraat (met uw afvalpas) en straks ook de nieuwe PMD-perscontainers.
Download de AfvalWijzer app of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl voor meer informatie over locaties,
ophaaldata en welk afval waar hoort.

Wat hoort waar? Download de AfvalWijzer app of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
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GLASHELDERE FEITEN: SCHERVEN BRENGEN GELUK
Dat geldt zeker voor de scherven van jouw lege glazen flessen en potten. Die worden namelijk voor 100%
hergebruikt voor het maken van nieuw glazen verpakkingsmateriaal. En dat niet één keer maar elke keer weer!
Dat scheelt veel grondstoffen en kost een kwart minder energie. Door glas niet te scheiden, gooien we eigenlijk
onze eigen glazen in. Glas in het bakkie dus. En dat mag gewoon met restjes, doppen, kurken en deksels. Lekker
makkelijk.
Zijn er ruiten of fotolijsten gesneuveld? Dat zogeheten ‘vlakglas’ is ook 100% herbruikbaar, maar alleen bij
gescheiden inzameling. De Milieustraat is blij met je scherven. Vlakglas mag dus niet in de glasbak.
Meer weten? Kijk op www.duurzaamglas.nl of www.glasintbakkie.nl

Wel of niet in de glasbak?
Wel in de glasbak?

• 4 Verpakkingsglas, inclusief restjes, doppen en deksels.

Niet in de glasbak?

• 7 Glas van ruiten (Milieustraat).
• 7 Spiegels (restafval).
• 7 Te groot kapot glas (Milieustraat).

KOM NAAR DE INLOOPDAG EN PRAAT MEE!
Heeft u vragen over afval scheiden? Wilt u meer informatie over het nieuwe afvalinzamelsysteem? Loop dan even
binnen tijdens de informele inloopdag voor een kop koffie en een praatje over alles wat met afval te maken heeft.
Welkom!
Datum:
Tijd: 		
Locatie:

woensdag 27 november 2019
16.00 – 19.30 uur
Stadskantoor, Waardsedijk 219

WIST JE DAT…
“Ruim 2,5% van ons restafval nog bestaat uit glas?
Jaarlijks kan dus nog 50.000 kilo glas worden gescheiden.”
Verspreid door de gemeente Oudewater staan ongeveer 15 glasbakken.
Voor een overzicht zie www.mijnafvalwijzer.nl of download de AfvalWijzer app.

UW AFVALPAS
In september ontving u een afvalpas die vanaf januari toegang geeft tot de Milieustraat. Maakt u gebruik van een
verzamelcontainer dan heeft u de afvalpas nodig om de container te openen.
De afvalpas vervangt de strippenkaart voor de Milieustraat. Bij de poort ziet u hoeveel gratis stortingen u nog op
uw pas heeft staan. Met de afvalpas proberen we oneigenlijk gebruik van de Milieustraat te verminderen zoals
bedrijven die proberen om bedrijfsafval gratis te storten. In de loop van 2020 willen we de regels en tarieven op de
Milieustraat versimpelen. In de volgende nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd.

Niet ontvangen of heeft u vragen?

Mail naar afvalscheiden@oudewater.nl of bel 14 0348.

AFVAL CHALLENGE GESTART
Een groep enthousiaste Oudewatenaren heeft de uitdaging aangenomen: zij proberen om van oktober tot
december zo min mogelijk restafval aan te bieden. Ondertussen houden zij elkaar en andere inwoners op de
hoogte van hun inspanningen om ‘af te vallen’. Wat werkt wel en wat juist niet? Wat zijn de toptips en hoe motiveer
je de rest van je gezinsleden? Kijk voor belevenissen uit de groep op de besloten facebook groep ‘Afval Challenge’.
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5 TIPS DOOR ZERO WASTE OUDEWATER
Iedere dag produceren we per persoon zo’n 1,5 kilo afval. En ook al recyclen we daar een groot deel van,
het blijft beter om de berg afval te verkleinen. 5 praktische tips voor de beginnende zero-waster.

1. Onderweg

Investeer eenmalig in spullen om je brood/koffie/fruit/water in mee te nemen. Nieuw kopen hoeft niet, kijk ook eens
bij een kringloopwinkel. De Dopper© is populair. Voor brood koop je een brooddoos (i.p.v. boterhamzakjes) en voor
koffie heb je hippe re-usable bekers.

2. Eigen verszakjes mee

Voor losse groenten en fruit gebruik je herbruikbare verszakjes, o.a. te koop bij de Coop en Jumbo. Op de
weekmarkt op woensdag in de binnenstad kun je ook goed verpakkingsvrij scoren.

3. Katoenen broodzakken

Vers brood bij de bakker kun je in katoenen broodzakken halen. Beide bakkers in Oudewater verkopen
broodzakken. Ben je creatief? Naai er zelf een van een oud laken!

4. Ja-nee sticker

De eerste stap in de zerowaste aanpak is ‘refuse’. Weiger onnodige spullen zoals bijvoorbeeld reclamefolders
(vaak verpakt in plastic). Ja-nee stickers zijn gratis op te halen bij de gemeente.

5. Zeep i.p.v. flesjes

Gebruik in de badkamer een goed blok zeep i.p.v. plastic flesjes. Bijvoorbeeld Aleppoof Marseillezeep. Je doet er
maanden mee. Flesjes kun je ook vervangen door een vaste variant. Shampoo- en crèmespoelingbars verkopen
ze o.a. bij Lush of bij diverse webshops.
Wist je dat… “Er per dag 800.000 flesjes water worden verkocht? Die zorgen jaarlijks voor bijna 8 miljoen
kilo plastic afval!”

VEEL GESTELDE VRAGEN
‘Wat als iemand zijn afval in mijn container gooit als ik ‘m aanbied?’

Het blijft vervelend als iemand dit doet, maar voor het teruggavesysteem maakt het niet uit. We registreren alleen
het aantal aanbiedingen en niet hoe zwaar uw container is of hoe vol deze zit.

‘Mag ik een extra minicontainer voor restafval?’

Dat is helaas niet mogelijk. Vanaf 2020 heeft iedereen één minicontainer voor restafval. We willen immers de
hoeveelheid restafval juist terugdringen met ons nieuwe systeem. De landelijke ervaring leert dat één minicontainer
per huishouden, ook voor grote gezinnen, voldoende is. Overigens mag u wel een extra (gratis) GFT-container
aanvragen.

‘Ik heb een bedrijf en wil restafval inleveren. Kan dat?’

De gemeente mag alleen afval inzamelen van inwoners en niet van bedrijven. Voor uw bedrijfsafval moet u een
commerciële inzamelaar inschakelen.

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
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