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WILT U MIJ
HELPEN?

Ik ga al zo’n 9 weken
met de inzamelfiets op
pad. Weer en wind deert
me niet, want het is een
geweldige baan! Ik wil
iedereen bedanken dat
het afval gescheiden en
bij de kroonringen wordt
aangeboden. Wel merk ik
dat soms geen biozak in
de minicontainer wordt gebruikt. Omdat het afval dan los in
de minicontainer zit, valt het snel op straat en dat wordt een
rommeltje. Wilt u het inzamelen voor mij nog hygiënischer
maken? Gebruik altijd een biozak en knoop deze goed dicht.
Bedankt voor uw medewerking!

Uw inzamelaar Roel
DE PROEF IN CIJFERS

• Een volle afvalfiets bevat ongeveer
200 kg afval
•	Per inzameldag fietst Roel 4 of 5 keer
op en neer tussen de proefwijk en de
gemeentewerf.
• Het duurt nog geen 10 minuten om van de
proefwijk naar de gemeentewerf te fietsen.
• De hoeveelheid restafval die ingezameld
wordt, is al ongeveer gehalveerd.

e
r
l
a
a
W
k
j
i
l
r
u
u
nat
s
o
o
l
l
a
v
af

6

EC 201

1-D
MMER

NU

ONS DOEL:
GEEN RESTAFVAL MEER

Ons doel is om het restafval in onze gemeente sterk te verminderen. Het
liefst hebben we helemaal geen restafval meer.Veel van wat u weggooit, kan
hergebruikt worden en is dus waardevol. Het verbranden van restafval is duur
en de grondstoffen gaan verloren.
We vragen u daarom uw afval zo goed mogelijk te scheiden. Maak gebruik van
de minicontainer voor al uw voedselresten en de gele zak voor alle plastic
en metalen verpakkingen en drankkartons. Heeft u oude of kapotte spullen?
Gebruik dan de spullendoos (zie achterzijde nieuwsbrief). Op deze manier
houdt u nog nauwelijks restafval over. Kijk dus goed of uw afval wel in de
restafvalzak thuishoort. Doe de quiz op de achterzijde van deze nieuwsbrief
en kijk op www.waalre.nl/afvalproef voor de afvalwijzer.

REACTIES UIT DE WIJK
Nu de eerste weken van de proef voorbij zijn, hebben we het
Klankbordpanel gevraagd naar de eerste ervaringen. De mensen zijn
enthousiast over het nieuwe inzamelsysteem. Als Roel een keer niet langs
komt, wordt hij gemist! Dat nu twee keer per week afval opgehaald wordt,
vinden veel mensen erg prettig. Dat maakt ook dat velen hun afval veel
beter scheiden. De zakken voor voedselresten bevallen prima, maar de
restzakken gaan wat snel kapot. Dat is een punt voor verbetering.
Met het buiten zetten van het afval kunnen we nog wel een verbeterslag
maken. Het gebeurt dat minicontainers en zakken al buiten gezet worden
op zondagmiddag en woensdagmiddag. Dat is vervelend, want het kan
de trottoirs en/of de weg versperren. Dat levert gevaarlijke situaties
op en dat willen we uiteraard voorkomen. Zet uw afval dus liever pas
maandagochtend of donderdagochtend aan de straat. Of op z’n vroegst
voor het slapen gaan de avond ervoor. Zo houden we samen onze straten
netjes.
Wat verder opvalt is dat bewoners de informatie over de proef helder en
duidelijk vinden. Dat is fijn om te horen. Mochten er nog opmerkingen of
tips zijn, dan horen we dat uiteraard graag! Ook zijn we altijd op zoek
naar meer leden voor ons Klankbordpanel. Schroom dus niet om
te bellen of mailen met de gemeente. Daar kunt u zich ook opgeven voor
het Klankbordpanel. De contactgegevens vindt u op de achterzijde
van deze nieuwsbrief.
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KRINGLOOP DE
KEMPEN: WAAR
UW AFGEDANKTE
SPULLEN EEN NIEUW
LEVEN KRIJGEN
Op industrieterrein De Run in Veldhoven is Kringloop De Kempen
te vinden. Dagelijks komen vrachtwagens vol goederen binnen,
inclusief opgehaalde spullendozen (Kringloopdozen). Daarnaast
brengen particulieren ook zelf hun spullen.Via het innamestation gaan
de spullen door naar het magazijn. Daar wordt het geregistreerd,
gesorteerd en indien nodig gerepareerd en schoongemaakt. Kapotte
of onverkoopbare spullen worden gedemonteerd en op grondstoffen
gesorteerd.
Vervolgens wordt een keuze gemaakt: wat gaat de winkel in, wat
wordt opgeslagen en wat gaat naar een bulk-afnemer? Kringloop
De Kempen beschikt over een grote voorraad. Vooral de
hoeveelheid textiel is groot, maar ook seizoensgebonden artikelen,
zoals kerstspullen, worden opgeslagen. De kleding wordt ook
gesorteerd per seizoen en net als de seizoensartikelen op passende
momenten in de winkel aangeboden aan de klanten.
Kringloop De Kempen krijgt een inzamelbijdrage en werkt
voornamelijk met vrijwilligers en mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. De kringloopwinkel heeft nauwe banden met
instanties als Stimulans, Ergon en Salto. Ook zijn er mensen tijdelijk

werkzaam bij Kringloop De Kempen via bureau Halt, Novadic en de
Reclassering. In het totaal zijn er ongeveer 120 mensen actief in het
Kringloopbedrijf.
SPULLENDOOS
De Spullendoos van Kringloop de Kempen is onderdeel van de
inzamelproef. In de doos mogen kleine gebruikte, afgedankte en zelfs
kapotte spullen. Denk aan een tuinkussen, schilderij, textiel of een
kapotte radio. Grote spullen die nog te gebruiken zijn (o.a. meubels,
witgoed, tuinmeubels), worden ook door Kringloop de Kempen
opgehaald. Grote kapotte materialen brengt u naar de milieustraat.
Een afspraak voor het ophalen van uw spullendoos of grote spullen
maakt u direct met Kringloop de Kempen via telefoonnummer
040-2544 344.
Als het gebruik van de doos in deze inzamelproef bevalt,
krijgen alle huishoudens in de gemeente Waalre een
Spullendoos. Maak er dus optimaal gebruik van!
Kijk voor een overzicht van Spullendoos-items in
de afvalwijzer op www.waalre.nl/afvalproef.

DE AFVAL-QUIZ
Kunt u uit het blote hoofd zeggen op welke plek dit afval thuis hoort?
U krijgt telkens 3 opties. Welke is de juiste?
1 Cacaopoeder
Restafvalzak – Voedselresten – Groene tuincontainer
2 Kapotte schaal
Spullendoos – Restafvalzak – Glas
3 Wattenstaafje
PMD (gele zak) – Spullendoos – Restafvalzak
4 Visgraten
Voedselresten – Restafvalzak – Groene tuincontainer
5 Drinkblikje
Restafvalzak – PMD (gele Zak) – Spullendoos
6 Lege envelop
Restafvalzak – Voedselresten – Oud papier
7 MP3-speler
Spullendoos – Milieustraat – Restafvalzak
8 Snoeiafval
Groene tuincontainer – Tuinkorf – Voedselresten
9 Vleesschaaltje
PMD (gele zak) – Glas – Restafvalzak
10 Aardappelschillen Voedselresten – Groene tuincontainer – Restafvalzak
11 Batterijen
Milieustraat – Restafvalzak – KCA-box
12 Hout
Tuinkorf – Milieustraat – Groene tuincontainer
13 Legpuzzel
Restafvalzak – Milieustraat – Spullendoos
14 Sticker
PMD (gele zak) – Restafvalzak – Spullendoos
15 Snijbloemen
Groene tuincontainer – Voedselresten – Tuinkorf
Antwoorden Afval-Quiz 1.Voedselresten; 2. Spullendoos; 3. Restafvalzak;
4.Voedselresten; 5. PMD (gele zak); 6. Oud papier; 7. Spullendoos;
8. Tuinkorf (kleine hoeveelheden mogen ook in de Groene tuincontainer);
9. PMD (gele zak); 10.Voedselresten; 11. KCA-box (staan ook bij de milieustraat);
12. Milieustraat; 13. Spullendoos; 14. Restafvalzak; 15. Groene tuincontainer.
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KEMPEN-EXCURSIE
Begin november brachten zwerfafval-vrijwilligers uit de
gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en ReuselDe Mierden een bezoek aan de gemeentewerf van Waalre.
Daar hebben ze kennis gemaakt met onze eigen Roel en
zijn inzamelfiets.Vervolgens gingen de vrijwilligers naar
Kringloop de Kempen waar medewerker Petra hen een
kijkje gaf in de wereld van de kringloopgoederen.
Een filmverslag van deze excursie kunt u vinden op
www.waalre.nl/afvalproef. Zo kunt u zelf ook zien
hoe uw afvalproef achter de schermen in z’n werk gaat!

CONTACT
GEMEENTE WAALRE
Voor afvalvragen
040 2282 500
afval@waalre.nl

