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Vraag en antwoord
Inzamelproef Voldijn
In dit document vindt u een overzicht van meest gestelde vragen met antwoorden
over de inzamelproef in een deel van de wijk Voldijn.
U kunt hieronder op een van de vragen klikken (houd de ‘ctrl’ toets ingedrukt en klik
op de vraag), dan komt u direct bij het antwoord verderop in het document terecht.
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1. Waarom houdt de gemeente een inzamelproef?
Op 19 mei 2014 is in de gemeente een eerste wijziging in de afvalinzameling ingevoerd. Deze
manier van afval inzamelen heeft tot prachtig resultaat geleid; 40% minder restafval. Maar we
weten dat het nog veel beter kan! We zamelen nog steeds 110 kilo restafval per persoon per
jaar in. Al dit afval wordt verbrand. Toch bestaat het overgrote deel (95%) van het restafval
nog uit grondstoffen die we goed opnieuw kunnen gebruiken. Dat is per huishouden zo’n 105
kilo aan grondstoffen.
Daarom is er kort na de eerste wijziging een klankbordgroep opgericht om te kijken naar nog
betere methodes van afvalscheiding. Deze klankbordgroep bestond uit een vertegenwoordiging
van inwoners uit de hele gemeente, ondersteund met professionals. In diverse sessies is
uitgebreid stilgestaan bij de afvalinzameling en de doelen. Ook is gekeken naar ervaringen van
proeven elders in Nederland. Samen is toegewerkt naar een beter systeem van
afvalinzameling. De huidige proef is de uitwerking van de resultaten van de klankbordgroep. In
de proef willen we een hogere service bieden voor de inzameling van herbruikbare
grondstoffen. Zo kunt u tijdens de proef twee keer per week de meest voorkomende stromen
aanbieden in kleine minicontainers. U hoeft dus niet meer te wachten tot de grote containers
vol zijn.
Alle wijzigingen in de avalinzameling komen voort uit de Beleidsnotitie Duurzame
afvalinzameling Waalre waarin de ambitie van 80% hergebruik in 2020 is beschreven.
2. Welke straten doen mee aan de inzamelproef?
Het noordoostelijke deel van de wijk Voldijn doet mee aan de inzamelproef. Meer concreet
gaat het om de straten Andoornlaan, Balsemienlaan, Bolderiklaan, Bosranklaan, Burgemeester
Mollaan (nr’s 31 t/m 65 oneven), Campanulalaan, Ereprijslaan, Gestelsestraat, Laarhof,
Laarstraat, Malvalaan. Bekijk een kaart van de afbakening van de wijk hier.
Bewoners van de appartementen aan het Laarhof hebben momenteel een ander systeem voor
inzameling dan bewoners van woonhuizen. Zij mogen zelf kiezen of ze deel willen nemen (zie
ook vraag 3).
3. Ik woon in de appartmenten in Laarhof, doe ik dan ook mee?
Dat kan, dat mag u zelf bepalen. Bij appartementen wordt het afval ingezameld via
verzamelcontainers. Hierdoor kunnen bewoners hun afval minder scheiden en dat is niet
wenselijk. We willen in de gehele gemeente toewerken naar het sterk verminderen van het
restafval, ook voor de appartementen. Doordat we met de inzamelproef vaker inzamelen, zijn
kleinere inzamelmiddelen nodig. Deze kleinere inzamelmiddelen kunnen ook bruikbaar zijn
voor de appartementen. Dit willen we graag met u testen.
We bieden bewoners van het Laarhof daarom de mogelijkheid om op eigen keuze ook mee te
doen met de proef. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de gemeente via
telefoonnummer 040 – 22 82 500 of via afval@waalre.nl.
4. Waarom doet slechts een deel van de wijk Voldijn mee?
Voor de inzameling van de afvalstromen op maandag en donderdag wordt gebruik gemaakt
van een fiets. We hebben een inschatting gemaakt van de benodigde tijd die er nodig is om al
het afval op te kunnen halen en van de ruimte die we in de laadbakken hebben. Daaruit bleek
dat een wijk van ongeveer 300 huishoudens de maximale capaciteit zou zijn.
5. Hoe is de wijk bepaald?
Een aantal criteria zijn doorslaggevend geweest voor het bepalen van de proefwijk:
• maximale omvang van 300 huishoudens
• op gemiddelde afstand van de gemeentewerf i.v.m. overslag afvalsoorten.
• gemiddelde bebouwing (appartementen en woonhuizen)
• duidelijke begrenzing van de wijk
• aanwezigheid van kroonringen
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De nu gekozen straten in de wijk Voldijn voldoen hier aan.
6. Wat verandert er voor mij tijdens de inzamelproef?
De afvalinzameling tijdens de proef is als volgt:
A. Iedere maandag en donderdag met de fiets:
• Voedselresten (groente-, fruit- en etensresten) biedt u aan in een nieuwe 23 liter
minicontainer.
• PMD in de bestaande gele zak verzamelen.
• Luiers verzamelt u in een speciale 20 liter minicontainer. Natuurlijk kunnen luiers ook
nog naar de verzamelcontainers worden gebracht.
• Wat er dan nog overblijft, is het restafval en dat wordt in een grijze zak ingezameld.
Met goede afvalscheiding blijft er veel minder restafval over.
B. Daarnaast bieden wij u een extra service voor:
• Gebruikte of kapotte spullen (klein huisraad en textiel) die verzamelt u in de
spullendoos. Is deze vol, dan belt u Kringloop de Kempen. Zij halen deze op en zorgen
voor een nieuwe lege doos.
• Oud papier en karton kunt u voortaan verzamelen in de grijze container (voorheen
gebruikt als restafvalcontainer). De inzameldag blijft op zaterdag.
• Tuinafval blijft in de grote groene container en wordt twee wekelijks ingezameld met de
vuilnisophaalwagen. Ook blijven de tuinkorven bestaan.
Heeft u afval van incontinentiemateriaal en wilt u ook gebruik maken van inzameling aan huis?
Neem dan contact op met de gemeente via afval@waalre.nl of tel: 040 – 22 82 500.
7. Ik heb een medische aandoening en daardoor veel restafval, wat nu?
Mocht u door een medische aandoening meer restafval hebben dan gemiddeld, dan willen wij u
graag een oplossing op maat bieden. Neem hiervoor contact op met de gemeente via tel. 040 22 82 500 of via afval@waalre.nl. Wij stemmen dit dan met u af.
8. Kan ik de grijze container tijdens de proef nog voor restafval gebruiken?
Nee dat kan niet. Op 27 september wordt een extra inzamelronde gehouden, dan wordt de
container voor het laatst geleegd. Ook wordt deze dan gratis schoongemaakt en voorzien van
een ‘oud papier-sticker’ op de deksel. Vanaf dat moment gebruikt u de grijze container als
papier container.
9. Verandert de inzameling van de andere afvalstromen ook?
Nee, dat verandert niet. Glas brengt u naar de glasbakken zoals u gewend bent en KCA naar
de chemokar of naar de milieustraat. Ook de inzameling op de milieustraat verandert niet.
10. Mijn huisraad past niet in de spullendoos, wat nu?
De spullendoos is geïntroduceerd om u te helpen klein huisraad en kleine elektrische apparaten
te verzamelen zodat ze hergebruikt kunnen worden. Kringloop de Kempen verzorgt de uitgifte
en inzameling van de dozen. U hoeft de doos niet dicht aan te bieden, maar deze moet wel
goed te tillen zijn. Heeft u meer spullen dan in de doos passen, of wilt u grote objecten zoals
meubels of wit- en bruingoed aanbieden? Dat is geen probleem. Neem dan contact op met
Kringloop de Kempen op 040 - 254 43 34. Zij komen deze objecten dan bij u ophalen.
11. Waarom bieden we geen voedselresten meer samen met tuinafval aan?
Het zijn allemaal organische stromen, maar toch zit er verschil tussen. Voedselresten komen
vrij in de keuken. Het zijn resten van ons eten, bereid of onbereid. Dit is vaak natter dan
tuinafval dat veelal uit droog gras of plantenresten bestaat.
‘Voedselresten’ zorgen snel voor overlast door geur of hygiëne. We begrijpen dat dit vervelend
is en bieden u daarom nu extra service door deze stroom 2x in de week in te zamelen.
Tegelijkertijd willen we graag onderzoeken hoeveel voedselresten er daadwerkelijk vrij komen
als we dit apart inzamelen. Als we voedselresten gescheiden inzamelen gaat de kwaliteit ervan
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omhoog. Dit betekent dat we het beter kunnen verwerken en dat het een hogere opbrengst
heeft. Hetzelfde geldt voor het tuinafval.
12. Wat zijn voedselresten en wat is tuinafval?
Voedselresten zijn alle resten van eten, bereid of onbereid. Dus ook bijvoorbeeld restjes van
eten, vleesbotten, mosselschelpen en voedsel dat over de datum is.
Met tuinafval worden takken, snoeiafval en gras bedoeld. Grote hoeveelheden zand of
complete struiken vallen hier niet onder. Hiervoor kunt u een BigBag bij de gemeente bestellen
via www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/big-bags.html, de tuinkorven gebruiken of deze
zelf vervoeren naar de milieustraat in Veldhoven (Habraken 2409).
13. Past mijn restafval wel in de zak?
Als u uw afval voldoende scheidt, zult u merken dat er nauwelijks nog restafval over blijft. De
grootste stromen die nu gemiddeld in een grijze container worden aangetroffen zijn
voedselresten, textiel, papier en PMD. Voedselresten en PMD kunt u twee keer in de week
aanbieden. Wanneer u ook de spullendoos gebruikt en uw papier in de papiercontainer
verzamelt, zult u merken dat u nog weinig restafval over houdt. Dit past prima in de kleinere
zak.
De grijze container kunt u na de laatste lediging op 27 september 2016 niet meer voor
restafval gebruiken.
14. Wat valt er nog onder restafval?
Als alle herbruikbare grondstoffen uit het restafval worden gehouden, dan blijft er nog maar
weinig materiaal over als restafval. Wat nog wel onder restafval valt, is bijvoorbeeld:
• Hygiënisch papier (zoals maandverband en tampons)
• Chips- en soepzakken
• Medicijnstrips
• Volle stofzuigerzak
• Kattenbakvulling
• As van kachel/ BBQ
• Haren van mens en dier
• Kauwgom
• Sigarettenpeuken / inhoud asbak
15. Hoe weet ik wat in welke bak of zak mag?
Bij aanvang van de proef ontvangt u een nieuw afval ABC. Hier kunt u precies in terug zoeken
hoe u uw afval moet scheiden. De uitgebreide versie van het ABC vindt u op
www.waalre.nl/afvalproef.
16. Hoe kom ik aan de nieuwe bakken en zakken?
De minicontainer en biozak voor voedselresten, mincontainer en zak voor luiers,
restafvalzakken en spullendoos worden op 27 september aan u uitgereikt. Dit gebeurt tegelijk
met het schoonmaken van de grijze kliko en het omvormen ervan naar een papier kliko.
Mocht u tijdens de proef nieuwe zakken nodig hebben, dan kunt u deze aanvragen met behulp
van het speciale label dat u in het startpakket vindt. De bestuurder van de afvalfiets zorgt dan
voor nieuwe zakken.
Nieuwe zakken voor restafval haalt u enkel op het gemeentehuis tijdens openingstijden.
Zakken voor PMD haalt u op de vertrouwde adressen als het gemeentehuis en supermarkten.
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17. Wat wordt nu precies wanneer ingezameld?
Op www.waalre.nl/afvalproef en op de afvalapp vindt u alle inzameldata. (De digitale
afvalkalender is vanaf 23 september aangepast op de nieuwe situatie.)
18. Hoe laat wordt het afval ingezameld?
Het afval wordt vanaf 7:30 uur opgehaald. Zorg ervoor dat alles uiterlijk om 7:15 uur aan de
weg staat.
Let op: de inzamelaar kan in verband met de proef het afval op een andere tijd inzamelen dan
u gewend bent. Zorg dus dat u het afval aan het begin van de ochtend zeker aan de straat zet
zodat u niet met uw afval blijft zitten.
19. Hoe lang loopt de proef?
De proef start op 29 september 2016 en heeft een looptijd van negen maanden. De resultaten
worden al voor de einddatum geëvalueerd. Bij succes wordt de proef namelijk uitgebreid naar
meerdere wijken en tenslotte de gehele gemeente Waalre. Dit willen we direct aan laten
sluiten op de proef.
20. Kan ik nu ook meedenken over de proef?
Graag horen we uw ervaringen over de proef. Denk aan de nieuwe materiaalstromen die we
apart inzamelen, de bakken en zakken die u gebruikt en de manier waarop u daarover
geïnformeerd wordt. U kunt meedenken via een klankbordpanel. U meldt zich hiervoor aan via
afval@waalre.nl. Wij bellen u dan enkele malen gedurende de proef op om naar uw ervaringen
te vragen. U hoeft dus geen vergaderingen bij te wonen.
21. Belandt het gescheiden afval niet allemaal op één hoop?
Een populaire fabel is dat afval scheiden geen zin heeft. Veel mensen denken nog steeds dat al
het afval op één hoop gaat en vervolgens wordt verbrand. Dat is niet het geval, want:
• Voedselresten en tuinafval worden bijvoorbeeld vergist tot groene energie en compost
of als grondstof gebruikt voor het maken van bio plastics;
• plastic verpakkingen worden opnieuw gebruikt in de productie van plastic producten;
• drankenkartons worden in een speciale pulper verwerkt tot hoogwaardig karton en
plastic;
• blik wordt als nieuw metaal hergebruikt;
• van afgedankt oud papier en karton wordt nieuw papier en karton gemaakt.
• de herbruikbare spullen die bij de kringloop terecht komen, worden verkocht in de
kringloopwinkel. Niet herbruikbare spullen worden zo veel als mogelijk uit elkaar
gehaald en apart afgevoerd voor materiaalhergebruik.
Wanneer al deze materialen niet gescheiden worden ingezameld, dan worden zij als restafval
verbrand. Er blijft dan erg weinig over dat hergebruikt kan worden. De warmte die vrij komt
wordt als energie gebruikt. En na verbranding kunnen hoogstens de overblijfselen van metaal
(slakken) nog opgewerkt worden tot schroot. Kijk ook op www.waalre.nl/afvalproef voor een
verwijzing naar diverse informatiefilmpjes over hergebruik.
22. Inzamelen met een fiets, dat is toch terug in de tijd?
Het klopt inderdaad dat we van vroeger de inzameling met de fiets kennen. De reden dat we
dit nu gaan doen is om de hoeveelheid vrachtverkeer in de straten te beperken. Dat is
prettiger voor u en beter voor het milieu.
23. Voldoet de inzamelfiets aan de richtlijnen en maatvoering voor fietsen?
Ja, dit is uitvoerig onderzocht en meegenomen in de bouw van de fiets. Deze voldoet aan de
richtlijnen qua afmeting en veiligheid.
24. De berijder is fietser en inzamelaar, dat is toch veel en zwaar werk?
Om het werk behapbaar te houden voor de berijder is een maximale omvang aan de proefwijk
gesteld. Zo heeft deze de tijd om alle handelingen op een prettig tempo te doen. Ook vragen
wij u om alle containers en zakken aan en rond de palen met kroonring aan te bieden. En de
zakken in de containers voor voedselresten en luiers dicht te knopen voor hygiëne.
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25. Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen, of goede ideeën?
Neem voor algemene vragen, ideeën of opmerkingen contact op met de gemeente Waalre via
afval@waalre.nl of bel 040 – 22 82 500.
Verder worden voor de deelnemers aan de proef twee inloopavonden georganiseerd. Hier kunt
u uw vragen persoonlijk stellen aan de gemeente. De inloopavonden zijn op woensdag 28
september en donderdag 13 oktober in De Leemer Hoef. Tussen 16:00 – 19:00 uur kunt u
persoonlijk antwoord op uw vraag krijgen.
Ook is er de mogelijkheid om u aan te melden voor het klankbordpanel. U wordt dan maximaal
5x tijdens de proef gebeld om uw ervaringen te delen. Een gesprek duurt ongeveer 7 minuten.
Wilt u met ons meedenken in het klankbordpanel? Geef u dan op via afval@waalre.nl.
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