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OP NAAR EEN NIEUW AFVALINZAMELSYSTEEM!
Een nieuw afvalinzamelsysteem om restafval te verminderen, daarmee starten we in 2020 in onze gemeente. In
deze derde nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rond de invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem. Ook geven we tips over afval verminderen en afval scheiden, dit keer met de
focus op PMD-afval. De nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal.

HET NIEUWE AFVALINZAMELSYSTEEM VOOR RESTAFVAL
Er verandert niets in de manier waarop wij uw afval inzamelen. We registreren straks alleen hoe vaak u restafval
aanbiedt. Binnenkort worden alle mini- en verzamelcontainers vervangen voor gechipte exemplaren en ontvangt u
een afvalpas. De vuilniswagen leest de chip in uw minicontainer voor restafval uit bij het legen. Woont u in hoogbouw
of binnenstad, dan gebruikt u uw afvalpas om te verzamelcontainer te openen. Zo wordt geregistreerd hoe vaak u
restafval in de verzamelcontainer gooit. Blijft u jaarlijks onder een bepaald aantal aanbiedingen, dan krijgt u een
deel van de afvalstoffenheffing terug die u heeft betaald. De gemeenteraad bepaalt eind dit jaar hoeveel dit is.
Wacht niet tot 2020 en begin nu al met (nog) beter afval scheiden!

OPVALLEND AFVAL
“De komende tijd zijn we druk bezig om de verzamelcontainers voor restafval in alle wijken te vervangen
door containers met een paslezer. Ook plaatsen we op verschillende plekken extra GFTverzamelcontainers
om het u nóg makkelijker te maken uw afval te scheiden en zo min mogelijk restafval over te houden.
Ook worden de minicontainers (kliko’s) vervangen. Binnenkort ontvangt u hierover een brief. Daarmee
lopen we mooi op schema met alle voorbereidingen voor de invoer van het nieuwe afvalinzamelsysteem
begin volgend jaar. U leest er alles over in deze nieuwsbrief.
Dit keer staat PMD (Plastic-, Metaal- en Drankpakken) in de schijnwerpers. ‘PMD: weg ermee’, een prikkelende uitspraak die u hopelijk samen met deze nieuwsbrief inspireert om uw PMD-afval gescheiden aan te
bieden in de speciale PMD-afvalzakken en PMD-containers in plaats van bij het restafval. Plastic-, Metaalen Drankpakken zijn immers prima te recyclen tot nieuwe producten. Goed nieuws voor het milieu én voor
uw portemonnee.”
Bas Lont
Wethouder Afval & Reiniging

DIT IS DE PLANNING
Eind augustus

Brief over omwisselen minicontainers

September 2019

Nieuwe afvalpas (voor toegang Milieustraat en openen verzamelcontainers)
Omwisselen minicontainers (restafval en GFT)
Vervangen verzamelcontainers restafval
Bijplaatsen en vervangen GFT-verzamelcontainers

1 okt – 1 dec 2019

Afvaluitdaging: wie houdt zo min mogelijk restafval over?

najaar 2019

Testen van de nieuwe containers

1 januari 2020

Start met het nieuwe inzamelsysteem voor minder restafval

Afval scheiden: PMD? Weg ermee!
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PAS ERVOOR!
In september ontvangt iedereen per post een afvalpas. Deze pas geeft u toegang tot de Milieustraat. Maakt
u gebruik van een verzamelcontainer? Dan gebruikt u dezelfde afvalpas straks voor het openen van de
verzamelcontainer.

Afvalpas voor verzamelcontainer

In september worden alle verzamelcontainers voor restafval vervangen of voorzien van een paslezer. Ook plaatsen
we extra GFT-verzamelcontainers. Woont u in hoogbouw of de binnenstad van Oudewater en maakt u gebruik van
een verzamelcontainer?
Vanaf het najaar kunt u de containers openen met uw afvalpas. Uw pas is al aan de container gekoppeld. Zo kan
worden geregistreerd hoe vaak u restafval aanbiedt en kunt ook u geld terug krijgen als u minder restafval aanbiedt.

En voor Milieustraat

Dezelfde afvalpas kunt u vanaf 2020 gebruiken als toegang
tot de Milieustraat op het Stadserf.

WISSELTRUC NIEUWE MINICONTAINERS
Eind augustus ontvangt u een brief met uitgebreide informatie over hoe het omwisselen van uw minicontainers voor
restafval en GFT precies werkt. De nieuwe containers zijn grijs met een groen deksel voor GFT en een grijs deksel
voor restafval. Uw oude containers halen we op en worden duurzaam gerecycled. Misschien zien we ze in de toekomst wel terug als nieuwe container want die bestaan ook uit gerecycled materiaal.

Chips

Uw nieuwe container is voorzien van een chip en een adressticker. Zo is registratie mogelijk en kunt u makkelijk
zien welke container van u is. De chip bevat alleen een uniek nummer er worden geen verdere gegevens op
bewaard.
In beide containers zit een chip. Maar alleen het aantal keren dat u restafval aanbiedt, houden we bij om uw teruggave te kunnen bepalen. Tot eind dit jaar testen we het systeem, pas vanaf 1 januari starten we echt met registreren van het aantal aanbiedingen.

Eén maat

In de gemeente zijn momenteel 140 liter en 240 liter containers in gebruik. Bij de wisselactie krijgt ieder adres een
standaardcontainer van 240 liter voor GFT en restafval. Minder containersoorten betekent minder kans op fouten
bij het omwisselen. Een grote restafvalcontainer betekent bovendien meer kans op een hogere teruggave voor u
eind volgend jaar. Een grote container hoeft u immers minder vaak aan te bieden. Dat betekent ook minder verkeersbewegingen, minder milieubelasting en minder kosten.

GFT-containers

Ook krijgt u een nieuwe 240 liter minicontainer voor GFT. De ervaring leert dat één container voor het overgrote
deel van de huishoudens ruim voldoende is. Zeker omdat in Oudewater in de zomerperiode wekelijks GFT wordt
ingezameld. Zo houden we de kosten binnen de perken en uw afvalstoffenheffing zo laag mogelijk.
Mocht het grote formaat container echt problemen geven dan kunt u deze vanaf 1 maart 2020 omwisselen voor
een kleinere container van 140 liter.
Een extra container voor uw GFT? Ook dat kan vanaf 1 maart 2020. Voor restafval is een extra container niet
mogelijk.

Wat hoort waar? Download de AfvalWijzer app of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
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PMD GAAT EEN LEVEN LANG MEE
Plastic fantastic

Van uw plastic verpakkingen worden onder andere frisdrankflessen, gieters, fleecetruien en tennisballen gemaakt.
Recycling van één boterkuipje bespaart al genoeg energie om een 60 Watt-lamp zes uur te laten branden.

Plastic Pact

Overheid, bedrijfsleven en milieuorganisaties hebben een deal: meer doen met minder plastic. Dat betekent onder
andere dat in 2025 minimaal een derde van het wegwerpplastic uit gerecycled materiaal moet bestaan.

Blik op oneindig

Gun uw lege soepblik een tweede (en derde, en vierde) leven als fiets, lantarenpaal of nieuw blikje. De kringloop
van staal en aluminium is eindeloos.

Drankje doen?

Ook lege drankpakken zijn prima te recyclen. Het kunststoflaagje wordt een nieuwe emmer en het papier komt
weer terecht in toiletpapier.

Handig

Stop uw plastic-, metaal- en drankkartons in de PMD-afvalzakken die u gratis ophaalt in de supermarkt. U hoeft de
verpakkingen niet om te spoelen of de dop eraf te halen, als ze maar leeg zijn!

Mag het een onsje minder?

Beter afval scheiden is mooi, maar nog mooier is afval vermijden. Zoek bijvoorbeeld een duurzaam alternatief voor
weggooiartikelen zoals siliconenrietjes en bamboebestek. Neem altijd een boodschappentas of opvouwbaar tasje
mee, dat voorkomt plastic tasjes. Of ga nog verder en neem uw eigen bakjes mee naar bijvoorbeeld de slager en
de markt, dat scheelt weer verpakkingsmateriaal. Kijk voor nog veel meer tips om afval te verminderen op
de Facebookgroep Zero Waste Oudewater (zie column pagina 1).

PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken)
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., drinkpakjes voor kinderen

NIET in de PMD-zak
•
•
•
•
•
•
•

Chipszakken en wikkels van (room)boter (dit is restafval want het metaallaagje verstoort de recycling)
Verpakkingen met inhoud (dit is restafval want de inhoud vervuilt de sorteerinstallatie)
Landbouwplastic (dit is bedrijfsafval)
Verfblikken of -bussen (hoort bij het klein chemisch afval)
Piepschuim (kan naar de Milieustraat).
Hardplastic afval zoals kapot tuinmeubilair (dit zijn geen verpakkingen en mogen naar de milieustraat)
Medisch afval zoals dialysemateriaal (restafval)

DE WINNAAR VAN DE GOUDEN TIP: PLET JE PMD
In de vorige nieuwsbrief vroegen we naar uw gouden afvaltip. De beste tip komt dit keer van de heer Ton Snoek die
daarmee een duurzame Dopper® waterfles wint: “Maak lege drinkpakken en plastic flessen zo klein mogelijk.
Dat levert minder volume aan plastic afval op, waardoor er meer plastic afvalzakken in de container passen.”

MET JE NEUS OP DE FEITEN
Wilt u met eigen ogen zien wat er met ons PMD gebeurt? Op 11 oktober mag een klein gezelschap uit Oudewater
de verwerker SUEZ in Rotterdam bezoeken. Precies te weten komen hoe het PMD verwerkt wordt... op verjaardagsfeestjes kent u daarna de feiten!

Heeft u belangstelling?

Geeft u zich dan op via afvalscheiden@oudewater.nl. Door loting wordt bepaald wie er mee gaat.
Afvalnieuws #3 Oudewater Augustus/ 2019 | 3

VAN 6 NAAR 2 ZAKKEN PMD PER MAAND 		
Door Zero Waste Oudewater
“Zes keer per maand liep ik met een volle zak PMD naar de verzamelcontainer. Elke volgende keer met meer
gêne. Want wat produceerden wij een boel afval met z’n 3-tjes. Nu wordt PMD afval gerecycled, maar beter
produceer je helemaal geen afval. Met deze insteek zijn we aan de slag gegaan. Waarmee zaten die PMD
zakken nu het volst? Dit bleken lege grote plastic flessen melk te zijn, kaasverpakkingen, kwarkbakken en
broodzakken. Daarnaast verpakkingen van vlees, en verpakkingen van (voorgesneden) groenten en fruit.
Nu begon de uitdaging. Waar en hoe halen we verpakkingsloze producten? Zo kwam ik in contact met Wanne, zij was met dezelfde zoektocht bezig. We begonnen ervaringen uit te wisselen. Melk haal je in glazen
flessen met statiegeld bij Zon en Maan, brood in katoenen zakken bij Treur en Stijnman en kaas in je eigen
kaasstolp bij het Kaasmeisje. Onze bevindingen bundelen we op de facebookgroep Zero Waste Oudewater.
Inmiddels zijn er 200 geelbuiken bij aangesloten. Je vindt er bijvoorbeeld een lijst met Oudewaterse winkels waar je je eigen verpakkingen mee kunt nemen, en vele tips om zo weinig mogelijk afval te maken. Je
bent van harte welkom om lid te worden van de groep!”
Annika Huizinga en Wanne Verweij

AFVALLEN? ZIJ DURVEN DE UITDAGING AAN!
“Durft u de uitdaging aan om ‘af te vallen’ oftewel zo min mogelijk restafval over te houden?” Een gevarieerde groep
inwoners gaf gehoor aan onze oproep in de vorige nieuwsbrief. Zij gaan de uitdaging aan om van oktober tot december hun afval te verminderen en zo goed mogelijk te scheiden. Hun tips en ervaringen delen ze in deze nieuwsbrief
en op social media. Wilt u ook meedoen? Meld u dan vóór september aan via afvalscheiden@oudewater.nl

WAT IS UW GOUDEN AFVALTIP?
Heeft u ook een gouden tip om makkelijker afval te scheiden of afval te verminderen? Stuur uw afvaltip vóór 30
september naar afvalscheiden@oudewater.nl en wie weet wint u een duurzame Dopper® waterfles. De winnende
tip publiceren wij in een volgende nieuwsbrief.

VEEL GESTELDE VRAGEN
‘Waar moeten zwerfvuilambassadeurs hun opgehaalde afval laten?’

We zijn blij dat er in Oudewater zoveel zwerfvuilambassadeurs actief zijn. Na een telefoontje of mailtje halen wij het
verzamelde zwerfafval bij ze op. Zo hoeven zij niet vaker dan anderen restafval aan te bieden.

‘Verandert de inzameling van PMD ook per 1 januari?’

Nee, de manier waarop PMD wordt ingezameld, blijft hetzelfde. Ook de inzameling van de andere afvalstromen
zoals papier, glas en textiel blijft ongewijzigd.

‘Mag ik mijn oude minicontainer houden?’

Nee, dat kan niet. De minicontainers zijn eigendom van de gemeente en het terugnemen ervan is onderdeel van de
afspraak die wij met de leverancier van de nieuwe containers hebben. De oude container wordt duurzaam gerecycled en vertegenwoordigt een waarde voor de leverancier.

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 november/december.

Redactie

Gemeente Oudewater
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