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HET GING GOED
IN DE WINTER!
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NIEUWE RESTAFVALZAKKEN

Wij krijgen vaak te horen dat de grijze zakken gemakkelijk scheuren en
daarmee niet geschikt zijn voor restafval. Daarom zijn wij op zoek gegaan
naar betere zakken voor u. We willen immers allemaal dat het afval in de
zak blijft zitten en niet op straat ligt.
Bij de zoektocht naar een nieuwe restafvalzak zijn wij niet over één
nacht ijs gegaan. De zak moet immers dik en sterk genoeg zijn om het
afval te dragen. Ook moeten de trekkoorden stevig zijn. We denken nu
qua materiaal een goed model gevonden te hebben. De kleur van deze
testzak is rood en als deze zak goedgekeurd wordt door de proefwijk,
kan die eventueel aangepast worden.
De nieuwe zakken zijn momenteel in bestelling. Binnenkort zal
Inzamelaar Roel een rolletje nieuwe afvalzakken bij u thuis afleveren.
In principe stopt hij deze in de brievenbus, maar mocht dit niet passen,
dan vindt u ze voor uw deur. De grijze zak mag u overigens ook blijven
gebruiken.

Ook deze winter was ik blij om met de inzamelfiets door
de wijk te rijden. De gladheid, kou en zelfs het stormachtige
weer hebben mij en de fiets geen problemen gegeven. Nu de
winter voorbij is, kan ik met trots zeggen dat de inzamelfiets
net zo betrouwbaar is als ikzelf.
De kroonringen hebben geholpen om te voorkomen
dat afvalzakken weg waaien. We zijn zelfs bezig extra
kroonringen te hangen om iedereen nog beter van dienst
te kunnen zijn. Wel viel het me bij een rondgang door
de wijk op, dat er op niet-inzameldagen al zakken aan de
kroonringen hangen. Dat is niet de bedoeling. Afvalzakken
horen niet alle dagen in de wijk te hangen. Dat is niet fijn
voor u en niet fijn voor de buren.

DUUR AFVALPROEF

Bij de start van de proef hebben we een proefperiode van negen
maanden vastgesteld. De huidige resultaten laten zien dat het systeem
van twee keer in de week inzamelen met de fiets goed werkt. We willen
dit systeem uiteindelijk in de hele gemeente toepassen. Graag nemen
we wat extra tijd om tot een gedegen advies te komen over opschalen
en uitbreiden. De proef in uw wijk blijft daarom ook na de zomer
doorlopen.
Om een goed advies te geven aan de gemeenteraad, willen we nog
verbeteringen onderzoeken en uitwerken. Het geeft ons de kans om
de nieuwe restafvalzak goed te testen en om een paarse piepschuimzak
te introduceren. Lees daar meer over op de achterzijde van deze
nieuwsbrief.

Bedankt en tot ziens in de wijk!

Uw inzamelaar Roel
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Daarnaast is sinds februari van dit jaar in de gemeente Eersel ook een
proef bezig waar het afval twee keer in de week ingezameld wordt. Dit
doen ze met een klein elektrisch voertuig De resultaten en ervaringen
uit die proef nemen we ook graag in onze overwegingen mee.
We kiezen voor een verlenging omdat we u twee keer onnodig
omschakelen willen besparen. Het zou immers onhandig zijn om na de
oorspronkelijke looptijd te stoppen met de proef, om vervolgens enkele
maanden later dit systeem weer te moeten gebruiken.
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HELP! HET PAST NIET IN DE RESTAFVALZAK!
Gescheurde kleding, kapotte paraplu, een kapot apparaat: waar laat
je dat? Voor de proef verdween dit eenvoudigweg in de grijze kliko,
maar nu blijven we ermee zitten? Nee, natuurlijk niet!
Het is misschien niet de eerste plaats waar je aan denkt bij kapotte
spullen, maar deze zaken mogen allemaal in de Spullendoos.
Kringloop De Kempen verkoopt de dingen die hergebruikt kunnen
worden en zorgt dat kapotte spullen
worden gerecycled. Bij een volle
Spullendoos maakt u een afspraak met
Kringloop De Kempen en komen ze de

doos ophalen. U krijgt dan een nieuwe, lege spullendoos terug. Heeft
u grotere spullen of extra spullen die niet in de doos passen? Geen
probleem, vermeld dat dan bij de afspraak, dan zorgen ze voor extra
ruimte bij de ophaalservice.
Bovendien wordt op 1 mei aanstaande een kringloopwinkel geopend
in Winkelcentrum Den Hof. U kunt dan uw spullendoos ook
daar inleveren. Lekker makkelijk! Grote kringloopgoederen, zoals
meubelstukken, kunt u hier niet inleveren in de kringloopwinkel.
Daarvoor kunt u terecht bij Kringloop de Kempen in Veldhoven of
laat het ophalen aan huis op afspraak.

GOED SCHEIDEN VOOR MEER WAARDE
Er is al veel minder restafval in de
proefwijk. Het scheiden gaat goed. Om te
zien of het nog beter kan, hebben we een
sorteeranalyse laten uitvoeren. We nemen
uit de berg restafval een flink aantal kilo’s
en gaan dan letterlijk bekijken wat er
allemaal in zit. In de taartdiagram is te zien
uit welke afvalstromen het restafval uit de
proefwijk bestaat. 44% van het afval dat
we vonden, hoort ook daadwerkelijk in de
restafvalzak thuis. De overige 56% mag in
andere zakken en bakken.
Niet alleen bij het restafval bleek dat er
nog beter gescheiden kan worden. Ook
bij analyses van het tuinafval zagen we
dat er soms voedselresten in biozakjes

in de containers zaten. De reden dat we
u blijven vragen zo maximaal mogelijk
te scheiden, is omdat het afval dan beter
hergebruikt kan worden. De opbrengst
voor het hergebruiken van tuinafval en
voedselresten afzonderlijk ligt hoger
dan wanneer het als GFT verwerkt
moet worden. Daarom halen we dit bij u
gescheiden op. Dit geldt ook voor PMD:
gemeenten krijgen een vergoeding voor
‘schoon’ en recyclebaar PMD. Dat zijn dus
alleen verpakkingen en niet bijvoorbeeld
plastic speelgoed. De landelijke wetgeving
voor hergebruik hiervan is erg streng.
Helpt u mee om tijdens de volgende
sorteeranalyse 100% gescheiden afval te
vinden?
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NIEUW: DE PAARSE
PIEPSCHUIMZAK
Omdat de proef wat langer doorloopt, kunnen
we u nog helpen bij een andere uitdaging:
piepschuim. Soms worden nieuwe spullen
beschermd door flink wat piepschuim en
dat past niet in de restafvalzak. Daarom
introduceren we een speciale paarse
Piepschuimzak. Deze zak is even groot als de
gele PMD-zak en kan wanneer nodig besteld
worden bij de gemeente. Bel of mail de
gemeente en inzamelaar Roel bezorgt ze de
volgende inzameldag (maandag of donderdag)
bij u thuis. De contactinformatie staat hieronder.
U kunt de piepschuimzakken aan de
kroonringen hangen op de volgende
inzameldag en Roel zorgt ervoor dat deze
worden opgehaald.
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GEMEENTE WAALRE
Voor afvalvragen
040 2282 500
afval@waalre.nl

