1. De digitale en de papieren enquête zoals deze aan de bewoners
van de proefwijk is aangeboden.

Enquête afvalproef gemeente Waalre

27-10-17 13(43

Enquête afvalproef gemeente Waalre
Eind september 2016 zijn we in uw wijk begonnen met het anders inzamelen van het
huishoudelijk afval. Onze inzamelaar Roel komt iedere maandag en donderdag met de afvalfiets
in uw wijk. U kunt op deze dagen uw PMD, keukenafval, luiers en restafval aanbieden.
Ook gebruikt u sinds de proef een container voor het verzamelen van oud papier en karton. Oude
spullen en huisraad kunt u kwijt in de Kringloopdoos en sinds medio 2017 kunt u ook gebruik
maken van de paarse zak voor piepschuim.
De resultaten van de proef zijn goed. Er worden veel meer herbruikbare grondstoffen ingezameld
en de hoeveelheid restafval is gehalveerd. We onderzoeken nu of het systeem uit uw wijk in de
hele gemeente ingevoerd kan worden. Hierbij nemen we naast de technische kant graag uw
mening mee. Met uw feedback kunnen we de uitrol van het inzamelsysteem in de gehele
gemeente uitwerken. De gegevens van deze enquête worden (anoniem) gebruikt om hierover
aanbevelingen te doen aan de gemeenteraad.
We vragen één persoon namens ieder huishouden onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat we
een zo representatief mogelijk beeld krijgen van uw ervaringen. Bovendien krijgen we graag
ideeën en suggesties voor verbeteringen.
Uw antwoorden zijn erg waardevol en belangrijk voor ons. Wij danken u voor uw deelname aan
deze enquête.
*Vereist

In hoeverre bent u tevreden met de service?

https://docs.google.com/forms/d/1MQ0SNsfMmXolbWkAB-wY48hfBvsMLU7SGUMdO4OpCPI/printform
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1. Tevredenheid over de containers of vuilniszakken die u gebruikt om uw afval
gescheiden aan te bieden *
Markeer slechts één ovaal per rij.
Zeer
tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer
ontevreden

Niet van
toepassing

Zak Plastic,
Metaal en
Drankkartons
(PMD)
Minicontainer
keukenafval
Minicontainer
luiers
Zak restafval
Container oud
papier
2. Uw afval wordt 2x per week opgehaald. Bent u tevreden over deze regelmaat? *
Markeer slechts één ovaal per rij.
Zeer
tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer
ontevreden

Niet van
toepassing

Plastic, Metaal en
Drankkartons (PMD)
Keukenafval
Luiers
Restafval
3. Kunt u in de huidige containers en afvalzakken al uw afval kwijt? *
Markeer slechts één ovaal.
Ja (ga door naar volgende pagina)
Nee
4. Waar gaat het mis?
Markeer slechts één ovaal.
Ik heb meer luiers dan per keer in de minicontainer past
Ik heb meer keukenafval dan per keer in de minicontainer past
Ik heb meer PMD dan per keer in de gele zak past
Ik heb meer restafval dan per keer in de zak past
Ik weet niet of het in de Kringloopdoos mag
Het is geen afval dat aan huis wordt ingezameld
Anders:

https://docs.google.com/forms/d/1MQ0SNsfMmXolbWkAB-wY48hfBvsMLU7SGUMdO4OpCPI/printform
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5. Hoe vaak komt dit voor?
Markeer slechts één ovaal.
Het is één keer voorgekomen
Het is enkele malen voorgekomen
Het komt wekelijks voor
Anders:
6. Wat doet u dan met dit afval?

Extra afvalstromen
Als deelnemer van de proef heeft u de mogelijkheid om naast de reguliere afvalstromen, twee
extra stromen afval aan te bieden:
- In de Kringloopdoos (spullendoos) van Kringloop De Kempen kunt u oude en of kapotte spullen,
huisraad en elektrische apparaten verzamelen. Zij komen deze gratis aan huis ophalen.
- In een paarse plastic zak (gratis telefonisch te bestellen bij de gemeente) kunt u piepschuim
aanbieden. Roel neemt de volle zak(ken) mee tijdens zijn inzamelronde.
7. Heeft u hier al gebruik van gemaakt? *
Vink alle toepasselijke opties aan.
Ja, van de kringloopdoos
Ja, van de paarse piepschuimzak
Geen van beide
8. Indien van toepassing, waarom niet?

9. Bent u tevreden over deze extra mogelijkheden? *
Markeer slechts één ovaal per rij.
Zeer
tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer
ontevreden

Niet van
toepassing

Kringloopdoos
Paarse zak
piepschuim
10. Kunt u uw antwoord toelichten?

https://docs.google.com/forms/d/1MQ0SNsfMmXolbWkAB-wY48hfBvsMLU7SGUMdO4OpCPI/printform
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11. Wat voor cijfer geeft u aan het inzamelsysteem met de proef *
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Denkt u met ons mee?
Op verschillende plekken in Nederland worden afvalproeven uitgevoerd. Van deze proeven
verneemt de gemeente bepaalde ideeën of werkwijze. Wij leggen er graag twee aan u voor om te
horen hoe u tegen deze punten aankijkt.
12. Wat zou u er van vinden als huishoudens die hun afval goed scheiden en dus minder
restafval aanbieden, ook minder gaan betalen? *
Markeer slechts één ovaal.
Zeer oneens
Oneens
Niet eens / niet oneens
Eens
Zeer eens
13. Bij afvalinzameling waar gemak voorop staat, reikt de gemeente diverse containers uit
om inwoners te helpen thuis te scheiden. Ook wordt afval vaak opgehaald. Deze extra
service kost vaak ook meer geld. Stel dit zou €15,- per huishouden per jaar extra
kosten, zou u dan toch bereid zijn om dit te betalen als u daar maximale service voor
ontvangt? *
Markeer slechts één ovaal.
Zeer oneens
Oneens
Niet eens / niet oneens
Eens
Zeer eens
14. Ruimte voor een toelichting

Algemeen
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15. Uit hoeveel volwassenen (ouder dan 16 jaar
) bestaat uw huishouden? *

16. Uit hoeveel kinderen (jonger dan 16 jaar) bestaat uw huishouden? *

17. Zijn er onderwerpen in deze enquête niet aan bod gekomen waarover u wel u stem wilt
laten horen?

Mogelijk gemaakt door

https://docs.google.com/forms/d/1MQ0SNsfMmXolbWkAB-wY48hfBvsMLU7SGUMdO4OpCPI/printform
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2. Het begeleidend schrijven wat bij deze enquête is aangeboden,
en overige communicatie dit betreffende.

Aan de inwoners van de proefwijk
Van de afvalproef met fiets
Voldijn WAALRE

Onderwerp

Datum

Mogelijkheid tot delen ervaringen inzamelproef
huishoudelijk afval

26-10-2017

Beste heer, mevrouw,
Sinds september 2016 wordt het huishoudelijk afval bij u twee keer per week met de
fiets ingezameld. De resultaten zijn positief. Er worden meer herbruikbare
grondstoffen ingezameld en de hoeveelheid restafval is zelfs gehalveerd. De
gemeente onderzoekt momenteel of het inzamelsysteem uit uw wijk in de gehele
gemeente kan worden ingevoerd. Voor een goed beeld willen wij graag van u horen
wat uw ervaringen zijn.
Via deze link bereikt u een korte digitale enquête: http://tinyurl.com/enq-afvalproef.
Wij ontvangen graag één reactie namens ieder huishouden zodat we een goed beeld
krijgen van alle ervaringen. Uw reactie is anoniem.
Vult u de enquête voor 14 november a.s. in? De resultaten koppelen we via een
nieuwsbrief aan u terug. Wij gebruiken de resultaten om aanbevelingen te doen aan
de gemeenteraad over het invoeren van de proef in de hele gemeente.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met ons contact centrum via
afval@waalre.nl of tel: 040 – 22 82 500.
Ik hoop op uw deelname.

Wethouder P. Van Liempd

Laan van Diepenvoorde 32, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre
T: 040 – 22 82 500, E: gemeente@waalre.nl, W: www.waalre.nl, t: @Waalregemeente

3. De digitale en schriftelijke informatie die voorafgaand en
tijdens de proef aan de bewoners is verstrekt.

Aanhef
«OpenbareRuimteNaam»
«Huisnummer»«Huisletter» «Huisnummertoevoeging»
«Postcode» Plaats

Inzamelproef Voldijn, doet u ook mee?
This letter contains information about changes in the household waste collection.
Please contact us by telephone 040 – 22 82 500 if you would like to receive this
information in English.
Op 29 september aanstaande start in uw wijk een afvalproef bij inwoners in
woonhuizen. Graag willen we u als bewoner van een appartement in Laarhof ook
uitnodigen om deel te nemen. In deze brief leest u wat de proef inhoudt en hoe u
mee kunt doen.
Waarom een proef?
Uit onderzoek blijkt dat 95% van het restafval in de gemeente nog uit herbruikbare
materialen bestaat. Vooral veel voedselresten, textiel en papier vinden we terug in
de grijze kliko of verzamelcontainer. Dat is erg jammer omdat deze materialen dan
verbrand worden. En ze kunnen juist erg goed hergebruikt worden. Dat is niet
alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Afval verbranden kost
namelijk geld, terwijl hergebruik geld op kan leveren.
Appartement bewoners hebben momenteel een andere manier van afvalinzameling
dan bewoners van woonhuizen. Dit omdat u minder ruimte in en om het huis hebt
en het dus lastiger is gebruik te maken van eigen containers. De gemeente wil
uiteindelijk in de gehele gemeente, bij woonhuizen én appartementen, zoveel
mogelijk herbruikbaar afval inzamelen en zo weinig mogelijk restafval.
Samen met een klankbordgroep van inwoners uit de gemeente zijn we tot een
nieuwe inzamelmethode gekomen die we in de wijk Voldijn gaan testen. Dit willen
we ook doen bij de appartementen in Laarhof. We nodigen u hierbij uit om ook
deel te nemen aan de inzamelproef die op 29 september in Voldijn start.
Vul hiervoor bijgevoegd aanmeldformulier in.

Aankondiging start inzamelproef Voldijn hoogbouw

Inzamel

Wat verandert er?
Kern van de proef is, naast betere scheiding, het vaker ophalen. Dit zodat u minder
last van ‘luchtjes’ heeft en het minder erg is als u de ophaaldag een keer mist. Dit
verandert er:
•
•
•
•

•

•

Voedselresten (keukenafval) gaat u apart van tuinafval verzamelen. U krijgt
voor het verzamelen van voedselresten een kleine minicontainer.
Luiers gaan we voortaan ook aan huis inzamelen. U krijgt hiervoor een kleine
witte container als u dit nodig heeft.
Restafval gaat u in een afvalzak verzamelen. U krijgt hiervoor speciale
afvalzakken van de gemeente.
Iedere maandag en donderdag wordt Plastic,-Metaal,- en Drankverpakkingen
(PMD, de gele zak), Voedselresten, luiers en restafval ingezameld. Dit gebeurt
met de speciaal ontwikkelde inzamelfiets.
In een spullendoos verzamelt u klein huisraad en elektrische apparaten dat
kapot is of wat u niet meer gebruikt. Deze wordt op afspraak door Kringloop de
Kempen opgehaald. U krijgt deze spullendoos nog.
Het afval dat nog overblijft is restafval, hiervoor blijft u de verzamelcontainer
gebruiken.

In de bijlage is een uitgebreid overzicht van de wijzigingen bijgevoegd.
Test u mee?
Uw bijdrage in deze praktijkproef is essentieel. Wij vragen u daarom om ons te
helpen door alles te beproeven en ons te laten weten wat beter kan of moet om dit
een succes te laten zijn. Wilt u met de inzamelproef meedoen en met ons de
nieuwe methode in uw situatie testen? Meldt u zich dan aan door bijgevoegd
aanmeldformulier in te vullen. U kunt kiezen voor het totaalpakket of één van de
stromen. Dat betekent dus dat wij die stromen bij u aan huis op komen halen. U
gebruikt hiervoor de verzamelcontainers niet meer.
Lever het aanmeldformulier voor 13 september a.s. in bij de gemeente of
mail een foto / kopie naar afval@waalre.nl. Wij zorgen dan dat u tijdig alle
informatie in huis hebt om goed te kunnen beginnen.
Uiteindelijk gaan we in de gehele gemeente toewerken naar het sterk reduceren
van het restafval. Door vaker in te zamelen, zijn kleinere inzamelmiddelen nodig.
De proef start op donderdag 29 september a.s. en zal in principe negen maanden
duren. Doel is om in deze negen maanden te testen en bij te stellen. Bij succes zal
de inzameling met afvalfiets daarna in de gehele gemeente worden uitgerold, ook
bij bewoners van appartementen. De methode hiervoor bepalen daarom we het
liefst met inwoners van appartementen zelf.
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Inzamel

Inzameling met de fiets
Inzameling gebeurt met een fiets, zodat het verkeer in de wijk wordt beperkt.
Samen met VDL uit Hapert en firma Baetsen uit Veldhoven is de fiets ontworpen en
ontwikkeld. Omdat we op kleine schaal willen bekijken hoe de afvalfiets het beste
functioneert, is besloten om in een representatieve wijk te starten. Uw wijk is
daarvoor uitgekozen.
Heeft u nog vragen?
Op www.waalre.nl/afvalproef vindt u meer informatie. Zijn na het raadplegen van
de website uw vragen nog niet beantwoord? Stel uw vraag dan via afval@waalre.nl
of via het gemeentelijke telefoonnummer: 040 – 22 82 500.

Met vriendelijke groet,
WETHOUDER VAN DE GEMEENTE WAALRE,

De heer P.J. van Liempd
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Bijlage
Aanmeldformulier deelname Inzamelproef Voldijn
Bewoners appartementen Laarhof

Ik wil graag deelnemen aan de inzamelproef in Voldijn. Ik doe mee met de
afvalstromen:
!
!
!
!
!
!

Alle stromen (m.u.v. luiers)
Voedselresten (keukenafval) in minicontainer
PMD in gele zak
Restafval in grijze zak
Spullendoos voor klein huisraad
Luiers, betreft
…. (aantal) kind(eren) in minicontainer

Heeft u afval van incontinentiemateriaal en wilt u ook graag gebruik maken van de
inzameling aan huis? Neem dan contact op met de gemeente via afval@waalre.nl of
tel: 040 – 22 82 500.
Persoonlijke gegevens aanvrager:
Naam …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode / Woonplaats
.…………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer
..……………………………………………………………………………………………………………….
Email…..………………………………………………………………………………………………………………………….

Lever het gehele formulier voor 13 september a.s. in bij het gemeentehuis van
Waalre of maak een kopie / foto van het formulier en mail het naar de gemeente
via afval@waalre.nl.

Aankondiging start inzamelproef Voldijn hoogbouw
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Start inzamelproef Voldijn 29 september a.s.
This letter contains important information about changes in the household waste
collection. Please contact us by telephone 040 – 22 82 500 if you would like to
receive this information in English.
Op 29 september aanstaande start in uw wijk een afvalproef. In deze proef
kunt u Plastic,- metaal,- en drankverpakkingen (PMD, gele zak) voedselresten,
luiers en restafval tweemaal per week aanbieden. In deze brief en bijgevoegd
overzicht vindt u de belangrijkste informatie.
Waarom anders?
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. Dat is een erg goed begin, maar helaas blijkt dat in deze
110 kilo nog steeds heel veel bruikbare materialen zitten die geen restafval zijn.
Denk onder andere aan voedselresten, plastic en textiel. We willen graag
voorkomen dat deze materialen in de grijze bak terecht komen omdat ze dan
verbrand worden. Dat is slecht voor het milieu en kost geld. Gescheiden inzamelen
kan juist geld opleveren. Samen met een klankbordgroep van inwoners uit de
gemeente zijn we tot een nieuwe inzamelmethode gekomen waarbij we de stromen
die overlast kunnen geven in stank of volume 2x per week op gaan halen. Deze
methode gaan we met u testen.
Wat verandert er?
Kern van de proef is, naast betere scheiding, het vaker ophalen. Dit zodat u minder
last van ‘luchtjes’ heeft en het minder erg is als u de ophaaldag een keer mist. Dit
verandert er (zie ook de wijzigingskaart in de bijlage):
•
•
•
•
•

Voedselresten (keukenafval) gaat u apart van tuinafval verzamelen. U krijgt
voor het verzamelen van voedselresten een kleine minicontainer.
Luiers gaan we voortaan ook aan huis inzamelen. U moet zich apart aanmelden
voor deze service. Lees meer informatie in de bijlage.
Restafval gaat u in een afvalzak verzamelen. U krijgt hiervoor speciale
afvalzakken van de gemeente.
Iedere maandag en donderdag worden PMD, voedselresten, luiers en restafval
ingezameld. Dit gebeurt met de speciaal ontwikkelde inzamelfiets.
Papier verzamelt u in de grijze container, de inzameldag blijft gelijk.

Aankondiging start inzamelproef Voldijn laagbouw

•

In een spullendoos verzamelt u klein huisraad en elektrische apparaten dat
kapot is of wat u niet meer gebruikt. Deze wordt op afspraak door Kringloop de
Kempen opgehaald. U krijgt deze spullendoos nog.

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.
De proef start op donderdag 29 september a.s. en zal in principe negen maanden
duren. Doel is om in deze negen maanden te testen en bij te stellen. Bij succes zal
de inzameling met inzamelfiets daarna in de gehele gemeente worden uitgerold.
Inzamelfiets
De inzameling op maandag en donderdag gebeurt niet met zware vrachtwagens,
maar met een fiets zodat het verkeer in uw wijk wordt beperkt. De inzamelfiets is
in samenwerking met VDL uit Hapert en firma Baetsen uit Veldhoven ontwikkeld.
Omdat we op kleine schaal willen bekijken hoe de afvalfiets functioneert en waar
het beter kan of moet, is besloten om een proef te starten in een representatieve
wijk met verschillende soorten woningen. Uw wijk is daarvoor uitgekozen.
Heeft u nog vragen?
Op www.waalre.nl/afvalproef vindt u meer informatie. Zijn na het raadplegen van
de website uw vragen nog niet beantwoord? Stel uw vraag dan via afval@waalre.nl
of tel: 040 – 22 82 500.
Uw bijdrage in deze praktijkproef is essentieel. Wij vragen u daarom om ons te
helpen door alles te beproeven en ons te laten weten wat beter kan of moet om de
proef een succes te laten zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden voor het
klankbordpanel via afval@waalre.nl.
Met vriendelijke groet,
WETHOUDER VAN DE GEMEENTE WAALRE,

De heer P.J. van Liempd
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BELANGRIJKE DATA VOOR EEN GOEDE START VAN DE PROEF!
• Dinsdag 13 september: lever het aanmeldformulier voor luierinzameling uiterlijk in bij de
gemeente.
•

Vrijdag 23 september: u ontvangt een brief met alle laatste informatie zoals de nieuwe
afvalkalender en de gewijzigde afvalwijzer die u helpt bij het sorteren.

•

Dinsdag 27 september: u ontvangt van ons thuis de nieuwe bakken en zakken. Ook is nu
een extra inzamelronde voor restafval; de grijze container wordt geleegd, schoongemaakt en is
klaar voor gebruik als papiercontainer. U hoeft hier niet voor thuis te blijven.

•

Woensdag 28 september: van 16:00 – 19:00 uur is er een inloopcafé in De Leemer Hoef,
Gestelsestraat 102 in Waalre. Wij beantwoorden uw vragen dan graag persoonlijk.

•

Donderdag 29 september: Start proef 1e inzamelronde met de fiets voor voedselresten,
luiers, PMD en restafval.

•

Maandag 3 oktober: 2e inzamelronde met de fiets voor voedselresten, luiers, PMD en
restafval.

•

Donderdag 13 oktober: 2e inloopcafé van 16:00 – 19:00 uur in De Leemer Hoef,
Gestelsestraat 102 in Waalre.

Aankondiging start inzamelproef Voldijn laagbouw
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Bijlage bij brief

Aanmeldformulier huis aan huis inzameling luiers
Omdat niet iedereen afval van luiers heeft, verstrekken we de minicontainers
alleen op aanvraag. Vul hiervoor onderstaand formulier in en lever het voor 13
september a.s. in bij het gemeentehuis. Of maak een scan (foto) van het
ingevulde formulier en stuur het naar afval@waalre.nl.
Huishoudens die extra afval hebben door gebruik van luiers bieden we een extra
container aan. De luiers verzamelt u in een witte caddy van 20 liter. Hiervoor
worden ook speciale nieuwe zakken uitgegeven. De minicontainer wordt iedere
maandag en donderdag aan huis ingezameld met de inzamelfiets.
Natuurlijk kunt u de luiers ook nog steeds naar de verzamelcontainers bij de drie
winkelcentra (Den Hof, De Bus en de Voldijn) en bij De Pracht brengen.

-----------------------------à------------------------------à-----------------------------à---------

Inzamelproef VOLDIJN
Aanmeldformulier huis aan huis inzameling luiers
Inleveren uiterlijk 13 september 2016 bij de gemeente Waalre
! Ik wil graag een speciale minicontainer aanvragen voor luiers.
Dit betreft …….. (aantal) kind(eren)
Persoonlijke gegevens aanvrager invullen:
Naam …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode/Woonplaats ………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer.………………………………………………………………………………………………………….
Email…………..…………………………………………………………………………………………………………………

Aankondiging start inzamelproef Voldijn laagbouw

Inzamelproef Voldijn – De proefwijk in beeld
De gemeente Waalre start vanaf 29 september met een inzamelproef in de wijk Voldijn.
Wie doen er allemaal mee? Hieronder een overzicht van deelnemende woningen in uw wijk.

Andoornlaan 1-12
Balsemienlaan 1-38
Bolderiklaan 4-80
Bosranklaan 1-26
Burgemeester Mollaan 31-65 (oneven)
Campanulalaan 1-22

Ereprijslaan 1-7
Gestelsestraat 67-113
Laarhof 1-20
Laarstraat 1-63
Malvalaan 380-390 (even)
Sedumlaan 3-24

	
  

Informatie ontvangst nieuwe inzamelmiddelen
Inzamelproef Voldijn-oost Waalre
Beste heer, mevrouw,
Uw wijk neemt deel aan een inzamelproef voor huishoudelijk afval. Dat wil zeggen dat
uw afval op een andere manier ingezameld wordt dan in de rest van de gemeente. Zo
kunt u voedselresten, PMD (plastic-, metalen verpakkingen en drankkartons), luiers en
restafval iedere maandag en donderdag aan de straat zetten. Spullen die u niet meer
gebruikt of waar u op uitgekeken bent, verzamelt u in de speciale spullendoos. Deze
wordt gratis opgehaald door Kringloop de Kempen (op afspraak) en omgeruild voor een
nieuwe lege doos. Alle informatie over de inzameling leest u op
www.waalre.nl/afvalproef.
Vandaag heeft u van de gemeente Waalre de minicontainers en afvalzakken gehad die u
gebruikt voor de inzameling van uw huishoudelijk afval. Mogelijk heeft u in uw huis ook
nog middelen aangetroffen. In deze brief leest u welke inzamelmiddelen u nodig hebt.
1. Minicontainer voedselresten; dit is de kleine groene container van 23 liter. Er is
een adressticker op de container geplakt zodat u uw eigen container steeds terug
kunt vinden.
2. Composteerbare zakken; u heeft een rol met groene afvalzakken. Deze zijn alleen
te gebruiken voor voedselresten. Door deze te gebruiken in uw minicontainer blijft uw
container schoon en kan de berijder uw container gemakkelijk legen. Zorgt u dat u de
zak steeds dichtknoopt?
Bewaar de zakken op een droge plek, anders gaat de kwaliteit achteruit. Wanneer uw
rolletje bijna op is, kunt u aan de berijder nieuwe zakken vragen. Hoe dat gaat, leest
u onder nummer 3.
3. Hanger nieuwe zakken; u heeft een hanger ontvangen (zie hiernaast).
Door deze hanger aan uw minicontainer te hangen, laat u aan de berijder
zien dat u nieuwe composteerbare (bio) zakken nodig hebt. Zorg dat u de
hanger goed zichtbaar de minicontainer hangt als u deze buiten zet.
4. Grijze afvalzakken; voor restafval gebruikt u de grijze zakken van 30
liter. Let op: gebruik alleen de zakken die u van de gemeente heeft
gekregen, andere zakken worden niet opgehaald.
Als u het afval goed scheidt, is 30 liter meer dan voldoende. Knoop deze
zak altijd goed dicht en hang de zak met de trekband aan de kroonring.
Nieuwe zakken kunt u alleen op het gemeentehuis (tijdens openingstijden)
halen.
5. Oud papier container; op de deksel van uw grijze container, is een ‘oud
papier’ sticker geplakt. Al het papier en karton kunt u in deze container
verzamelen en aanbieden. Zet de container op de inzameldag tijdig aan de
straat.

	
  

6. Instructiekaarten; u heeft twee instructiekaarten nodig (zie afbeelding hieronder).
Eén voor een goed gebruik van de spullendoos en één voor het goed aanbieden van
uw afval. De instructiekaarten zijn kartonnen kaarten met foto’s erop. Lees deze goed
door.

7. Spullendoos; De spullendoos is een grote kartonnen doos met daarop een witte en
transparante bedrukking (Kringloopdoos). U vouwt de onderkant zelf dicht om de
doos startklaar te maken. Meer informatie over hoe deze te gebruiken leest u in de
instructiekaart.
8. PMD zakken: dit zijn gele, doorzichtige zakken. Hier verzamelt u plastic en metalen
verpakkingen en drankkartons in. Knoop deze zak altijd goed dicht en hang de zak
met de trekband aan de kroonring. Nieuwe zakken haalt u op de vertrouwde adressen
zoals het gemeentehuis en de supermarkten in de gemeente.
Alle inzamelmiddelen die u van de gemeente ontvangt behoren tot uw woonadres. Dit
geldt voor de (mini)containers, spullendoos, afvalzakken, instructiekaarten en hanger.
Mocht u gaan verhuizen, laat deze spullen dan achter in de woning. De volgende
bewoner kan het afval dan ook op een goede manier kwijt.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben of items van de lijst missen, neem dan contact op met de
gemeente via afval@waalre.nl of tel. 040 – 22 82 500. Op www.waalre.nl/afvalproef
vindt u ook alle informatie.
Bedankt!

Brief B

Informatie ontvangst nieuwe inzamelmiddelen
Inzamelproef Voldijn-oost Waalre
Beste heer, mevrouw,
Uw wijk neemt deel aan een inzamelproef voor huishoudelijk afval. Dat wil zeggen dat
uw afval op een andere manier ingezameld wordt dan in de rest van de gemeente. Zo
kunt u voedselresten, PMD (plastic-, metalen verpakkingen en drankkartons), luiers en
restafval iedere maandag en donderdag aan de straat zetten. Spullen die u niet meer
gebruikt of waar u op uitgekeken bent, verzamelt u in de speciale spullendoos. Deze
wordt gratis opgehaald door Kringloop de Kempen (op afspraak) en omgeruild voor een
nieuwe lege doos. Alle informatie over de inzameling leest u op
www.waalre.nl/afvalproef.
Vandaag heeft u van de gemeente Waalre de minicontainers en afvalzakken gehad die u
gebruikt voor de inzameling van uw huishoudelijk afval. Mogelijk heeft u in uw huis ook
nog middelen aangetroffen. In deze brief leest u welke inzamelmiddelen u nodig hebt.
1. Minicontainer voedselresten; dit is de kleine groene container van 23 liter. Er is
een adressticker op de container geplakt zodat u uw eigen container steeds terug
kunt vinden.
2. Composteerbare zakken; u heeft een rol met groene afvalzakken. Deze zijn alleen
te gebruiken voor voedselresten. Door deze te gebruiken in uw minicontainer blijft uw
container schoon en kan de berijder uw container gemakkelijk legen. Zorgt u dat u de
zak steeds dichtknoopt? Bewaar de zakken op een droge plek, anders gaat de
kwaliteit achteruit.
Wanneer uw rolletje bijna op is, kunt u aan de berijder nieuwe zakken vragen. Hoe
dat gaat, leest u onder nummer 9.
3. Grijze afvalzakken; voor restafval gebruikt u de grijze zakken van 30 liter. Let op:
gebruik alleen de zakken die u van de gemeente heeft gekregen, andere zakken
worden niet opgehaald.
Als u het afval goed scheidt, is 30 liter meer dan voldoende. Knoop deze zak altijd
goed dicht en hang de zak met de trekband aan de kroonring. Nieuwe zakken kunt u
alleen op het gemeentehuis (tijdens openingstijden) halen.
4. Oud papier container; op de deksel van uw grijze container, is een ‘oud papier’
sticker geplakt. Al het papier en karton kunt u in deze container verzamelen en
aanbieden. Zet de container op de inzameldag tijdig aan de straat.
5. Spullendoos; De spullendoos is een grote kartonnen doos met daarop een witte en
transparante bedrukking (Kringloopdoos). U vouwt de onderkant zelf dicht om de
doos startklaar te maken. Meer informatie over hoe deze te gebruiken leest u in de
instructiekaart.
6. PMD zakken: dit zijn gele, doorzichtige zakken. Hier verzamelt u plastic en metalen
verpakkingen en drankkartons in. Knoop deze zak altijd goed dicht en hang de zak
met de trekband aan de kroonring. Nieuwe zakken haalt u op de vertrouwde adressen
zoals het gemeentehuis en de supermarkten in de gemeente.
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7. Minicontainer luiers; dit is de kleine witte container van 20 liter. Er is een
adressticker op de container geplakt zodat u uw eigen container steeds terug kunt
vinden.
Eén luiercontainer zou voldoende moeten zijn voor één kind dat luiers gebruikt. Heeft
u meer kinderen die luiers gebruiken, dan heeft u ook meerdere containers
ontvangen. (of vraag deze alsnog aan)
8. Witte afvalzakken; dit zijn de speciale zakken om te gebruiken in de luiercontainer.
Knoop deze altijd dicht wanneer u de container aan de straat zet, dan kan de berijder
uw container gemakkelijk en hygiënisch legen.
Wanneer uw zakken bijna op zijn; kunt u aan de berijder nieuwe zakken vragen. Hoe
dat gaat leest u onder nummer 9.
9. Hanger nieuwe zakken; u heeft twee hangers ontvangen. De groene voor de
aanvraag van nieuwe biozakken (voor voedselresten) en een witte voor de aanvraag
van nieuwe luierzakken. Door deze hanger aan uw minicontainer te hangen, laat u
aan de berijder zien dat u nieuwe afvalzakken nodig hebt. Zorg dat u de hanger goed
zichtbaar de minicontainer hangt als u deze buiten zet.

10. Instructiekaarten; u heeft twee instructiekaarten nodig. Eén voor een goed gebruik
van de spullendoos en één voor het goed aanbieden van uw afval. De
instructiekaarten zijn kartonnen kaarten met foto’s erop. Lees deze goed door.
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Alle inzamelmiddelen die u van de gemeente ontvangt behoren tot uw woonadres. Dit
geldt voor de (mini)containers, spullendoos, afvalzakken, instructiekaarten en hanger.
Mocht u gaan verhuizen, laat deze spullen dan achter in de woning. De volgende
bewoner kan het afval dan ook op een goede manier kwijt.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben of items van de lijst missen, neem dan contact op met de
gemeente via afval@waalre.nl of tel. 040 – 22 82 500. Op www.waalre.nl/afvalproef
vindt u ook alle informatie.
Bedankt!
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Informatie ontvangst nieuwe inzamelmiddelen
Inzamelproef Voldijn-oost Waalre
Beste heer, mevrouw,
Uw wijk neemt deel aan een inzamelproef voor huishoudelijk afval. Dat wil zeggen dat
uw afval op een andere manier ingezameld wordt dan in de rest van de gemeente. Zo
kunt u voedselresten, PMD (plastic-, metalen verpakkingen en drankkartons), luiers en
restafval iedere maandag en donderdag aan de straat zetten. Spullen die u niet meer
gebruikt of waar u op uitgekeken bent, verzamelt u in de speciale spullendoos. Deze
wordt gratis opgehaald door Kringloop de Kempen (op afspraak) en omgeruild voor een
nieuwe lege doos. Alle informatie over de inzameling leest u op
www.waalre.nl/afvalproef.
Vandaag heeft u van de gemeente Waalre de minicontainers en afvalzakken gehad die u
gebruikt voor de inzameling van uw huishoudelijk afval. Mogelijk heeft u in uw huis ook
nog middelen aangetroffen. In deze brief leest u welke inzamelmiddelen u nodig hebt.
1. Minicontainer voedselresten; dit is de kleine groene container van 23 liter. Er is
een adressticker op de container geplakt zodat u uw eigen container steeds terug
kunt vinden.
2. Composteerbare zakken; u heeft een rol met groene afvalzakken. Deze zijn alleen
te gebruiken voor voedselresten. Door deze te gebruiken in uw minicontainer blijft uw
container schoon en kan de berijder uw container gemakkelijk legen. Zorgt u dat u de
zak steeds dichtknoopt? Bewaar de zakken op een droge plek, anders gaat de
kwaliteit achteruit.
Wanneer uw rolletje bijna op is, kunt u aan de berijder nieuwe zakken vragen. Hoe
dat gaat, leest u onder nummer 9.
3. Grijze afvalzakken; voor restafval gebruikt u de grijze zakken van 30 liter. Let op:
gebruik alleen de zakken die u van de gemeente heeft gekregen, andere zakken
worden niet opgehaald.
Als u het afval goed scheidt, is 30 liter meer dan voldoende. Knoop deze zak altijd
goed dicht en hang de zak met de trekband aan de kroonring. Nieuwe zakken kunt u
alleen op het gemeentehuis (tijdens openingstijden) halen.
4. Oud papier container; op de deksel van uw grijze container, is een ‘oud papier’
sticker geplakt. Al het papier en karton kunt u in deze container verzamelen en
aanbieden. Zet de container op de inzameldag tijdig aan de straat.
5. Spullendoos; De spullendoos is een grote kartonnen doos met daarop een witte en
transparante bedrukking (Kringloopdoos). U vouwt de onderkant zelf dicht om de
doos startklaar te maken. Meer informatie over hoe deze te gebruiken leest u in de
instructiekaart.
6. PMD zakken: dit zijn gele, doorzichtige zakken. Hier verzamelt u plastic en metalen
verpakkingen en drankkartons in. Knoop deze zak altijd goed dicht en hang de zak
met de trekband aan de kroonring. Nieuwe zakken haalt u op de vertrouwde adressen
zoals het gemeentehuis en de supermarkten in de gemeente.
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7. Minicontainer incontinentiemateriaal; dit is de kleine groene container van 23
liter. Van de buitenkant ziet deze container er hetzelfde uit als de container voor
voedselresten. Op de achterzijde van de minicontainer vindt u een adressticker. Op
de adressticker voor incontinentiemateriaal staan ****. Zo kunt u deze herkennen.
Eén container zou voldoende moeten zijn voor één persoon met
incontinentiemateriaal. Is het niet voldoende, neem dan contact op met de gemeente.
8. Witte afvalzakken; dit zijn de speciale zakken om te gebruiken in de container voor
incontinentiemateriaal. Knoop deze altijd dicht wanneer u de container aan de straat
zet, dan kan de berijder uw container gemakkelijk en hygiënisch legen.
Wanneer uw zakken bijna op zijn; kunt u aan de berijder nieuwe zakken vragen. Hoe
dat gaat leest u onder nummer 9.
9. Hanger nieuwe zakken; u heeft twee hangers ontvangen. Een voor de aanvraag
van nieuwe biozakken (voor voedselresten) en een voor de aanvraag van nieuwe
afvalzakken (met witte stip, voor in de incontinentie container). Door deze hanger
aan uw minicontainer te hangen, laat u aan de berijder zien dat u nieuwe afvalzakken
nodig hebt. Zorg dat u de hanger goed zichtbaar de minicontainer hangt als u deze
buiten zet.

10. Instructiekaarten; u heeft twee instructiekaarten nodig. Eén voor een goed gebruik
van de spullendoos en één voor het goed aanbieden van uw afval. De
instructiekaarten zijn kartonnen kaarten met foto’s erop. Lees deze goed door.
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Alle inzamelmiddelen die u van de gemeente ontvangt behoren tot uw woonadres. Dit
geldt voor de (mini)containers, spullendoos, afvalzakken, instructiekaarten en hanger.
Mocht u gaan verhuizen, laat deze spullen dan achter in de woning. De volgende
bewoner kan het afval dan ook op een goede manier kwijt.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben of items van de lijst missen, neem dan contact op met de
gemeente via afval@waalre.nl of tel. 040 – 22 82 500. Op www.waalre.nl/afvalproef
vindt u ook alle informatie.
Bedankt!
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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.

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Waarom houdt de gemeente een inzamelproef? .........................................................2
Welke straten doen mee aan de inzamelproef? ..........................................................2
Ik woon in de appartmenten in Laarhof, doe ik dan ook mee? ......................................2
Waarom doet slechts een deel van de wijk Voldijn mee? ..............................................2
Hoe is de wijk bepaald? .........................................................................................2
Wat verandert er voor mij tijdens de inzamelproef? ....................................................3
Ik heb een medische aandoening en daardoor veel restafval, wat nu? ............................3
Kan ik de grijze container tijdens de proef nog voor restafval gebruiken? .......................3
Verandert de inzameling van de andere afvalstromen ook? ..........................................3
Mijn huisraad past niet in de spullendoos, wat nu? .....................................................3
Waarom bieden we geen voedselresten meer samen met tuinafval aan? ........................3
Wat zijn voedselresten en wat is tuinafval? ...............................................................4
Past mijn restafval wel in de zak? ............................................................................4
Wat valt er nog onder restafval? .............................................................................4
Hoe weet ik wat in welke bak of zak mag? ................................................................4
Hoe kom ik aan de nieuwe bakken en zakken?...........................................................4
Wat wordt nu precies wanneer ingezameld? ..............................................................5
Hoe laat wordt het afval ingezameld? .......................................................................5
Hoe lang loopt de proef? ........................................................................................5
Kan ik nu ook meedenken over de proef? .................................................................5
Belandt het gescheiden afval niet allemaal op één hoop? .............................................5
Inzamelen met een fiets, dat is toch terug in de tijd? ..................................................5
Voldoet de inzamelfiets aan de richtlijnen en maatvoering voor fietsen? .........................5
De berijder is fietser en inzamelaar, dat is toch veel en zwaar werk? .............................5
Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen, of goede ideeën? ..................................6

Pagina

1 van 6

Versie: 23-1-2017

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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Aan de bewoners van
hoogbouw
5582 HG WAALRE

Laatste informatie voor de inzamelproef 29-9-2016
This letter contains important information about changes in the household waste collection. Please contact us by
telephone 040 – 22 82 500 if you would like to receive this information in English.
Wat fijn dat u zich aangemeld hebt om deel te nemen aan de inzamelproef voor
huishoudelijk afval! Volgende week donderdag, op 29 september, begint de
inzamelproef voor u. Dat betekent dat u uw afval op een andere manier gaat
aanbieden en u enkele nieuwe inzamelmiddelen gaat gebruiken. Lees in de brief en
de bijlagen wat dit voor u betekent.

Wat is de nieuwe situatie voor u:
1. Iedere maandag en donderdag kunt u aan de straat zetten:
a. PMD: in de gele zak
b. Voedselresten: resten van bereid of onbereid eten in nieuwe groene
minicontainer 23 liter.
c. Restafval: in nieuwe speciale grijze zak van 30 liter
De gemeente heeft een paal met kroonring voor uw gebouw geplaatst. Hang hier
de volle zakken aan en zet de minicontainers ook hierbij.
2. Spullendoos voor oude of gebruikte spullen. Deze wordt op afspraak opgehaald
door Kringloop de Kempen.
3. Geen wijzigingen: inzameling van glas, KCA, papier en tuinafval blijft zoals het
was.
In de bijlage vindt u de nieuwe afvalwijzer die u helpt bij het sorteren van uw afval.

Belangrijke data volgende week:
Op dinsdag 27 september
•

Bezorging nieuwe bakken en zakken: wij bezorgen bij u aan huis de groene
minicontainer voor voedselresten inclusief composteerbare zakken, zwarte
restafval zakken, een eerste rolletje PMD zakken en een spullendoos. U hoeft
hier niet voor thuis te blijven.
Ook ontvangt u dan instructiekaarten met extra toelichting op het gebruik van
de spullendoos en het aanbieden van uw afval op maandag en donderdag. Tot
slot krijgt u dan ook het label voor de aanvraag van nieuwe composteerbare
zakken. De middelen gaat u vanaf deze dag gebruiken. De verzamelcontainer
gebruikt u dan alleen nog voor tuinafval.

Laatste informatie start inzamelproef Voldijn hoogbouw

Op woensdag 28 september
•

Inloopcafé voor persoonlijk antwoord: van 16:00 – 19:00 uur staan
medewerkers van de gemeente u te woord in de Leemer Hoef (Gestelsestraat
102 Waalre). Heeft u een vraag over de inzamelproef? Kom dan langs voor een
persoonlijk antwoord.

Op donderdag 29 september
•

Eerste inzameling met de fiets: de fiets zamelt voor de eerste keer in. Hang uw
PMD zakken en volle restafvalzakken zo veel mogelijk aan de kroonringen en
zet uw minicontainers voor voedselresten ook bij deze palen. Knoop alle zakken
goed dicht, ook die in de minicontainers. Dat maakt het inzamelen voor de
berijder hygiënisch en prettig.

Kijk voor de inzameldagen van alle stromen op de digitale afvalkalender of op de
papieren versie in de bijlage.

Bij vragen of ideeën:
Meer informatie
Op www.waalre.nl/afvalproef is een speciale pagina aangemaakt met uitgebreide
informatie over de proef. Wilt u uw vragen graag persoonlijk stellen? Kom dan naar
het inloopcafé op woensdag 28 september a.s. of donderdag 13 oktober a.s. steeds
van 16:00 – 19:00 uur in de Leemer Hoef. Medewerkers van de gemeente zitten
dan klaar om uw vragen persoonlijk te beantwoorden. Natuurlijk kunt u uw vragen
ook aan ons stellen via afval@waalre.nl of via het gemeentelijke telefoonnummer:
040 – 22 82 500.
Deel uw ervaring met ons via het klankbordpanel
Uw ervaring met de proef is erg waardevol. Wij willen dan ook graag enkele malen
gedurende de proef (3 tot 4 keer) kort telefonisch contact met u opnemen. Wij
vragen u dan naar uw prettige en minder prettige ervaringen en tips.
De proef start op donderdag 29 september a.s. en zal in principe negen maanden
duren. Doel is om in deze negen maanden te testen en bij te stellen. Bij succes zal
de inzameling met inzamelfiets daarna in de gehele gemeente worden uitgerold.
Met vriendelijke groet,

Wethouder P. Van Liempd
Bijlages:
- Gewijzigde afvalkalender
- Aangepaste Sorteer ABC

Laatste informatie start inzamelproef Voldijn hoogbouw

Appartementen Laarhof

PMD (tot 29-9 in
verzamelcontainer)

Inzamelproef Voldijn

Restafval
(tot 29-9 in
verzamelcontainer)

U heeft geen tuincontainer, maar
gebruikt de verzamelcontainer voor
tuinafval (net als nu).

KRINGLOOP DE KEMPEN
De Run 5415, 5504 DG Veldhoven
www.kringloopdekempen.nl
Bruikbaar en nietherbruikbaar:
1. Spullendoos
• klein huishoudelijk goed (servies,
pannen, vazen, schilderijen, speelgoed,
boeken, platen/cd’s, etc.)
• textiel (kleding, gordijnen, schoenen)
• kleine elektrische apparaten (laptop,
tv, föhn, gsm, etc.)
2. Inzameling grote objecten
• meubels
• grote huishoudelijke apparaten
(koelkast, wasmachine, etc.)
• fietsen, bolderwagen, etc.
Bel Kringloop de Kempen voor
een ophaalafspraak 040 - 254 4334.
Voor niet-herbruikbare bankstellen,
tapijt en matrassen betaalt u een
kleine ophaalvergoeding. Zelf
spullen wegbrengen kan ook (tijdens
openingstijden).

RETOURETTE
Den Hof 4, 5582 JZ Waalre
www.retourette.nl
U kunt gratis inleveren:
• oud papier
• petflessen
• kunststof flessen en flacons
• blik
• drankkartons
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• frituurvet en bakolie
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BIG BAG OPHAALSERVICE
• bouw- en sloopafval
• grond
• overig grof afval
Werkwijze
1. Koop een Big Bag bij balie
gemeentehuis (€ 30). Dit kan
alleen op afspraak.
2. Plaats Big Bag op een voor de
vrachtwagen bereikbare plaats
en vul de Big Bag.
3. Knoop de volle Big Bag dicht
en bel de ophaaldienst
voor een afspraak
(Baetsen 040 205 4430).
4. De Big Bag wordt op
afspraak thuis opgehaald.

MILIEUSTRAAT
Habraken 2409, 5507 TM Veldhoven
040 2584 333
Op de milieustraat kunt u grof
huishoudelijk afval inleveren.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Gratis inleveren kunt u o.a.:
• asbest (verpakt)
• autobanden zonder velg (max. 4)
• frituurvet
• kadavers kleine huisdieren
• klein chemisch afval
• wit- en bruingoed
Asbest: neem contact op met
de gemeente via 040 2282 500!

GEMEENTE WAALRE
Voor afvalvragen
040 2282 500
afval@waalre.nl
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OF TUINAFVAL
Wordt verwerkt tot compost en
een deel wordt ingezet voor de
duurzame opwekking van bioenergie. De compost wordt ingezet
als natuurlijke bodemverbeteraar
in land- en tuinbouw en in de
potgrondindustrie.
PLASTIC VERPAKKINGEN,
BLIK EN DRANKKARTON
Omdat deze afvalsoorten goed
machinaal gescheiden kunnen
worden, mogen ze samen in de gele
zak. Het plastic wordt gescheiden
naar soort en wordt gebruikt om
nieuwe plastic producten van te
maken. Metalen worden ook naar
soort gescheiden en omgesmolten
tot nieuwe metalen.Van de
drankkartons (o.a. melk-/sappakken)
wordt het papier verwerkt tot
hoogwaardig karton en het plastic
laagje gerecycled.
GLAS
Wordt omgesmolten tot nieuw
glas. Glas kan oneindig worden
hergebruikt zonder dat het aan
kwaliteit verliest.
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afvalkalender.waalre.nl
Meer informatie en uw
persoonlijke afvalkalender
(na invullen van uw postcode
en huisnummer)
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PAPIER
Wordt verwerkt tot nieuw papier
en karton. 82% van het in Nederland
gemaakte nieuw papier en karton
bestaat uit gerecycled oud papier en
–karton.
LUIERS EN
INCONTINENTIEMATERIAAL
Worden ingedroogd en vervolgens
ingezet voor energieopwekking.
TEXTIEL
Herbruikbaar textiel krijgt een tweede
leven als tweedehandskleding.Van
niet-herbruikbaar textiel worden
poetslappen gemaakt (gebruikt in
o.a. machinefabrieken, drukkerijen,
garages). Ook wordt niet-herbruikbaar
textiel verwerkt in dekens, vilt voor
geluidsabsorptie en garens voor
vloerbedekking.
ELEKTRISCHE APPARATEN
Worden uit elkaar gehaald en 83%
van de afzonderlijke materialen wordt
hergebruikt. De onderdelen die
schadelijk zijn voor het milieu worden
op een verantwoorde wijze afgevoerd.
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A

Afwasmiddel (lege fles)
Aluminium schaaltje
Aluminium schroot
Aluminiumfolie
Asbest
Autobanden
B

Babyvoeding
Bank
Batterijen
Beddengoed
Behangpapier
Bestek (wegwerp)
Bladeren
Blikjes
Bloempot (kunststof)
Bloempot (steen)
Boeken
Boomstronk
Botten, visgraten
Bouwafval
Buisjes en flessen
geneesmiddelen

C

Cadeaupapier
Cartridge
CD-schijfje/-doosje
Chipszak
Computer
Condoom
Cosmeticaproducten

WAARBIJ
restafvalzak
Big Bag of milieustraat
restafvalzak
spullendoos of
milieustraat
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
of bakje
Big Bag of milieustraat
restafvalzak
milieustraat
autogarage of
milieustraat
voedselresten
kringloop
KCA-box
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
PMD (gele zak)
verzamelcontainer
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
restafvalzak
spullendoos
tuinkorf
voedselresten
Big Bag of milieustraat
KCA-box
oud papier
KCA-box
PMD (gele zak)
restafvalzak
kringloop
restafvalzak
restafvalzak

WAT MAG
Schoenen

Koffiecups
Koffieverpakking
Koffiedik en filterzakjes
Kuipjes (boter e.d.)
Kunststoffen grof

spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
PMD (gele zak)
voedselresten
PMD (gele zak)
milieustraat

Schoonmaakdoekjes
(wegwerp)
Servetten (met eetresten)
Shampoofles
Sigarettenpeuk
(zonder filter)
Sigarettenpeuk (met filter)
Snoeihout
Soepverpakking blik
Spaarlampen
Speelgoed
(bal, knuffel, puzzel, ed.)
Spuitbus (leeg)
Stof (veegsel, stofzuiger)
Stro

WAT MAG
Dierlijke resten (kadaver)
Doordrukstrips
(kauwgom, medicijn)
Doucheschuimfles
Duivenmest

WAARBIJ
milieustraat
restafvalzak

Eierdoos (karton)
Eierschaal
Fles (glas)

oud papier
voedselresten
glasbak

L

Latex (handschoenen)
Lijm (niet uitgehard)
Linoleum (gebundeld)

restafvalzak
KCA-box
Big Bag of milieustraat

Folies (plastic)
Fotopapier
Frituurvet en -olie

PMD (gele zak)
restafvalzak
restafvalzak

M

restafvalzak
KCA-box
PMD (gele zak)

Geneesmiddelen/
medicijnen
Geplastificeerd papier
Gips(platen)
Glas: flessen, potten ed.
Glas: vlak glas
Gloeilamp
Gras, graszoden
Grond

KCA-box

Maandverband
Medicijnen
Melk-/yoghurt-/vlapak
(plastic of karton)
Mest
Muggenspray
Nagellak en -remover
Noppenfolie
Noten(schillen)

restafvalzak
PMD (gele zak)
voedselresten

O

Ontsmettingsmiddel

KCA-box

Haardroger
Handdoeken

P

Pampers

witte mini of
verzamelcontainer
oud papier

Hondenpoep
Hout geïmpregneerd
Huisdierenmest

spullendoos
textielcontainer of
spullendoos
restafvalzak
Big Bag of milieustraat
verzamelcontainer

I

IJzer
IJzerdraad

milieustraat
PMD (gele zak)

J

Jampot glas
Jampotdeksel
(metaal/plastic)

glasbak
PMD (gele zak)

Kaaskorsten
Karton
Kauwgom
Keukenrolpapier
(vervuild met etensresten)

voedselresten
oud papier
restafvalzak
voedselresten

D

WAT MAG
Aansteker
Aarde
Aardewerk
Adapter

WAARBIJ
restafvalzak

WAT MAG
Kleding met olieof verfresten
Kleding

E

F

G

H

K

PMD (gele zak)
verzamelcontainer

PMD (gele zak)
Big Bag of milieustraat
glasbak
milieustraat
restafvalzak
verzamelcontainer
Big Bag of milieustraat

N

Papieren tafellaken
(vervuild)
Parketvloer
Piepschuim
Plant
Plastic bekertje
Porselein
Puin, bakstenen, beton
PVC-buis

verzamelcontainer
KCA-box

Big Bag of milieustraat
restafvalzak
verzamelcontainer
PMD (gele zak)
spullendoos
Big Bag of milieustraat
milieustraat

R

Riem

textielcontainer
of spullendoos

S

Sapkarton
PMD (gele zak)
Scheermesje
restafvalzak
Scherven
restafvalzak
(glas, porcelein of steen)

WAARBIJ
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
voedselresten
PMD (gele zak)
voedselresten
restafvalzak
tuinkorf
PMD (gele zak)
KCA-box
spullendoos
PMD (gele zak)
restafvalzak
verzamelcontainer

T

Tandpasta (leeg)
Theezakjes
TL-lampen
Tuinmeubilair

PMD (gele zak)
voedselresten
KCA-box
spullendoos

V

Verband en pleister
(vervuild)
Verf, inkt en lijm
(vloeibaar)
Vershoudfolie
Vlees- en visresten
Vloerkleed/-tegels
Vodden (vuil)

restafvalzak

W

Wasbenzine
Wasmiddel (lege fles)

KCA-box
PMD (gele zak)

Y

Yoghurtbeker/-pak

PMD (gele zak)

Z

Zand
Zelfklevend papier

Big Bag of milieustraat
restafvalzak

KCA-box
PMD (gele zak)
voedselresten
Big Bag of milieustraat
restafvalzak

Aan de bewoners van
«OpenbareRuimteNaam»
«Huisnummer»«Huisletter» «Huisnummertoevoeging»
«Postcode» WAALRE

Laatste informatie voor de inzamelproef 29-9-2016
This letter contains important information about changes in the household waste collection. Please contact us by
telephone 040 – 22 82 500 if you would like to receive this information in English.
Wij hebben u onlangs geïnformeerd over de start van de inzamelproef in uw wijk.
Deze begint volgende week donderdag, op 29 september. Dat betekent dat u
afval vaker aan de straat kunt zetten en enkele nieuwe inzamelmiddelen gaat
gebruiken. Lees in de brief en de bijlagen wat dit voor u betekent.

Wat is de nieuwe situatie voor u:
1. Iedere maandag en donderdag kunt u de volgende 4 stromen aanbieden:
a. PMD: in bestaande gele zak.
b. Voedselresten: resten van bereid of onbereid eten in nieuwe groene
minicontainer 23 liter.
c. Luiers: in nieuwe witte minicontainer van 20 liter (alleen na
aanmelding).
d. Restafval: in nieuwe speciale grijze zak van 30 liter.
Hang alle zakken aan de kroonringen en zet de minicontainers ook hierbij.
2. Papier in de grijze container, de inzameldag blijft gelijk.
3. Spullendoos voor oude of gebruikte spullen op afspraak opgehaald door
Kringloop de Kempen.
4. Tuinafval in de groene container of in de tuinkorven. De inzameldag blijft
hetzelfde.
5. Inzameling van het overige afval zoals glas, Klein Chemisch Afval (KCA) en
dergelijke blijft zoals het was.
In de bijlage vindt u de nieuwe afvalwijzer die u helpt bij het sorteren van uw afval.

Belangrijke data volgende week:
Op dinsdag 27 september
•

Extra lediging restafval: zet uw grijze restafval container voor 7:30 uur
aan de straat. De grijze kliko wordt eerst leeggemaakt. Daarna wordt deze
gratis schoongemaakt en voorzien van een ‘oud papier sticker’ op de deksel. Uw
grijze kliko is vanaf dan een kliko voor oud papier.

•

Bezorging nieuwe bakken en zakken: wij bezorgen bij u aan huis de groene
minicontainer voor voedselresten inclusief composteerbare zakken, zwarte

Laatste informatie start inzamelproef Voldijn laagbouw

restafval zakken, spullendoos, en –indien aangevraagd- een minicontainer voor
inzameling van luiers met bijbehorende zakken. Ook ontvangt u dan
instructiekaarten met extra toelichting op het gebruik van de spullendoos en het
aanbieden van uw afval op maandag en donderdag. Tot slot krijgt u dan ook de
labels voor de aanvraag van nieuwe zakken. U hoeft hier niet voor thuis te
blijven. De middelen gaat u vanaf deze dag gebruiken.
•

Lediging PMD: laatste keer reguliere inzameling PMD.

Op woensdag 28 september
•

Inloopcafe voor persoonlijk antwoord: van 16:00 – 19:00 uur staan
medewerkers van de gemeente u te woord in de Leemer Hoef (Gestelsestraat
102 Waalre). Heeft u een vraag over de inzamelproef? Kom dan langs voor een
persoonlijk antwoord.

Op donderdag 29 september
•

Eerste inzameling met de fiets: de fiets zamelt voor de eerste keer in. Om 8.30
uur wordt feestelijk het startschot gegeven voor deze inzameling bij de Leemer
Hoef.
Hang uw PMD zakken en volle restafvalzakken zo veel mogelijk aan de
kroonringen en zet uw minicontainers voor voedselresten en eventueel luiers
ook bij deze palen. Knoop alle zakken goed dicht, ook die in de minicontainers.
Dat maakt het inzamelen voor de berijder hygiënisch en prettig.

Kijk voor de inzameldagen van alle stromen op de digitale afvalkalender of op de
papieren versie in de bijlage.

Bij vragen of ideeën:
Meer informatie
Op www.waalre.nl/afvalproef is een speciale pagina aangemaakt met uitgebreide
informatie over de proef. Wilt u uw vragen graag persoonlijk stellen? Kom dan naar
het inloopcafé op woensdag 28 september a.s. of donderdag 13 oktober a.s. steeds
van 16:00 – 19:00 uur in de Leemer Hoef. Medewerkers van de gemeente zitten
dan klaar om uw vragen persoonlijk te beantwoorden. Natuurlijk kunt u uw vragen
ook aan ons stellen via afval@waalre.nl of via het gemeentelijke telefoonnummer:
040 – 22 82 500.
Deel uw ervaring met ons via het klankbordpanel
Uw ervaring met de proef is erg waardevol. Wij hopen dan ook dat u deze met ons
wilt delen via het klankbordpanel. Als u zich hiervoor aanmeldt, wordt u enkele
malen tijdens de proef door ons gebeld. Wij vragen u dan naar uw prettige en
minder prettige ervaringen en tips. Wilt u de proef samen met ons vervolmaken?
Meldt u zich dan nu aan via afval@waalre.nl of tel 040 - 22 82 500.

Laatste informatie start inzamelproef Voldijn laagbouw

De proef start op donderdag 29 september a.s. en zal in principe negen maanden
duren. Doel is om in deze negen maanden te testen en bij te stellen. Bij succes zal
de inzameling met inzamelfiets daarna in de gehele gemeente worden uitgerold.

Met vriendelijke groet,

Wethouder P. Van Liempd

Bijlages:
- Gewijzigde afvalkalender
- Aangepast Sorteer ABC

Laatste informatie start inzamelproef Voldijn laagbouw

Inzamelproef Voldijn
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PMD
(tot 29-9)

Restafval
(tot 29-9)

GFT
(tot 29-9)

KRINGLOOP DE KEMPEN
De Run 5415, 5504 DG Veldhoven
www.kringloopdekempen.nl
Bruikbaar en nietherbruikbaar:
1. Spullendoos
• klein huishoudelijk goed (servies,
pannen, vazen, schilderijen, speelgoed,
boeken, platen/cd’s, etc.)
• textiel (kleding, gordijnen, schoenen)
• kleine elektrische apparaten (laptop,
tv, föhn, gsm, etc.)
2. Inzameling grote objecten
• meubels
• grote huishoudelijke apparaten
(koelkast, wasmachine, etc.)
• fietsen, bolderwagen, etc.
Bel Kringloop de Kempen voor
een ophaalafspraak 040 - 254 4334.
Voor niet-herbruikbare bankstellen,
tapijt en matrassen betaalt u een
kleine ophaalvergoeding. Zelf
spullen wegbrengen kan ook (tijdens
openingstijden).

RETOURETTE
Den Hof 4, 5582 JZ Waalre
www.retourette.nl
U kunt gratis inleveren:
• oud papier
• petflessen
• kunststof flessen en flacons
• blik
• drankkartons
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• batterijen
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BIG BAG OPHAALSERVICE
• bouw- en sloopafval
• grond
• overig grof afval
Werkwijze
1. Koop een Big Bag bij balie
gemeentehuis (€ 30). Dit kan
alleen op afspraak.
2. Plaats Big Bag op een voor de
vrachtwagen bereikbare plaats
en vul de Big Bag.
3. Knoop de volle Big Bag dicht
en bel de ophaaldienst
voor een afspraak
(Baetsen 040 205 4430).
4. De Big Bag wordt op
afspraak thuis opgehaald.

MILIEUSTRAAT
Habraken 2409, 5507 TM Veldhoven
040 2584 333
Op de milieustraat kunt u grof
huishoudelijk afval inleveren.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Gratis inleveren kunt u o.a.:
• asbest (verpakt)
• autobanden zonder velg (max. 4)
• frituurvet
• kadavers kleine huisdieren
• klein chemisch afval
• wit- en bruingoed
Asbest: neem contact op met
de gemeente via 040 2282 500!

GEMEENTE WAALRE
Voor afvalvragen
040 2282 500
afval@waalre.nl
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OF TUINAFVAL
Wordt verwerkt tot compost en
een deel wordt ingezet voor de
duurzame opwekking van bioenergie. De compost wordt ingezet
als natuurlijke bodemverbeteraar
in land- en tuinbouw en in de
potgrondindustrie.
PLASTIC VERPAKKINGEN,
BLIK EN DRANKKARTON
Omdat deze afvalsoorten goed
machinaal gescheiden kunnen
worden, mogen ze samen in de gele
zak. Het plastic wordt gescheiden
naar soort en wordt gebruikt om
nieuwe plastic producten van te
maken. Metalen worden ook naar
soort gescheiden en omgesmolten
tot nieuwe metalen.Van de
drankkartons (o.a. melk-/sappakken)
wordt het papier verwerkt tot
hoogwaardig karton en het plastic
laagje gerecycled.
GLAS
Wordt omgesmolten tot nieuw
glas. Glas kan oneindig worden
hergebruikt zonder dat het aan
kwaliteit verliest.
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afvalkalender.waalre.nl
Meer informatie en uw
persoonlijke afvalkalender
(na invullen van uw postcode
en huisnummer)
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PAPIER
Wordt verwerkt tot nieuw papier
en karton. 82% van het in Nederland
gemaakte nieuw papier en karton
bestaat uit gerecycled oud papier en
–karton.
LUIERS EN
INCONTINENTIEMATERIAAL
Worden ingedroogd en vervolgens
ingezet voor energieopwekking.
TEXTIEL
Herbruikbaar textiel krijgt een tweede
leven als tweedehandskleding.Van
niet-herbruikbaar textiel worden
poetslappen gemaakt (gebruikt in
o.a. machinefabrieken, drukkerijen,
garages). Ook wordt niet-herbruikbaar
textiel verwerkt in dekens, vilt voor
geluidsabsorptie en garens voor
vloerbedekking.
ELEKTRISCHE APPARATEN
Worden uit elkaar gehaald en 83%
van de afzonderlijke materialen wordt
hergebruikt. De onderdelen die
schadelijk zijn voor het milieu worden
op een verantwoorde wijze afgevoerd.
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WAT MAG
Aansteker
Aarde
Aardewerk
Adapter
Afwasmiddel (lege fles)
Aluminium schaaltje
Aluminium schroot
Aluminiumfolie
Asbest
Autobanden

WAARBIJ
restafvalzak
Big Bag of milieustraat
restafvalzak
spullendoos of
milieustraat
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
of bakje
Big Bag of milieustraat
PMD (gele zak)
milieustraat
autogarage of
milieustraat

E

F

Behangpapier
Bestek (wegwerp)
Bladeren
Blikjes
Bloempot (kunststof)
Bloempot (steen)
Boeken
Boomstronk
Botten, visgraten
Bouwafval
Buisjes en flessen
geneesmiddelen

voedselresten
kringloop
KCA-box
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
PMD (gele zak)
groene tuincontainer
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
restafvalzak
spullendoos
tuinkorf
voedselresten
Big Bag of milieustraat
KCA-box

C

Cadeaupapier
Cartridge
CD-schijfje/-doosje
Chipszak
Computer
Condoom
Cosmeticaproducten

oud papier
KCA-box
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
kringloop
restafvalzak
restafvalzak

WAARBIJ
milieustraat
PMD (gele zak)

Eierdoos (karton)
Eierschaal
Fles (glas)

oud papier
voedselresten
glasbak

Folies (plastic, aluminium) PMD (gele zak)
Fotopapier
restafvalzak
Frituurvet en -olie
restafvalzak
KCA-box

Haardroger
Handdoeken
Hondenpoep
Hout geïmpregneerd
Huisdierenmest

spullendoos
textielcontainer of
spullendoos
restafvalzak
Big Bag of milieustraat
groene vuilcontainer

I

IJzer
IJzerdraad

milieustraat
PMD (gele zak)

J

Jampot glas
Jampotdeksel
(metaal/plastic)

glasbak
PMD (gele zak)

Kaaskorsten
Karton
Kauwgom
Keukenrolpapier
(vervuild met etensresten)

voedselresten
oud papier
restafvalzak
voedselresten

H

K

WAT MAG
Schoenen

Koffiecups
Koffieverpakking
Koffiedik en filterzakjes
Kuipjes (boter e.d.)
Kunststoffen grof

spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
PMD (gele zak)
voedselresten
PMD (gele zak)
milieustraat

L

Latex (handschoenen)
Lijm (niet uitgehard)
Linoleum (gebundeld)

restafvalzak
KCA-box
Big Bag of milieustraat

M

Maandverband
Medicijnen
Melk-/yoghurt-/vlapak
(plastic of karton)
Mest
Muggenspray

restafvalzak
KCA-box
PMD (gele zak)

Schoonmaakdoekjes
(wegwerp)
Servetten (met eetresten)
Shampoofles
Sigarettenpeuk
(zonder filter)
Sigarettenpeuk (met filter)
Snoeihout
Soepverpakking zak of blik
Spaarlampen
Speelgoed
(bal, knuffel, puzzel, ed.)
Spuitbus (leeg)
Stof (veegsel, stofzuiger)
Stro

Nagellak en -remover
Noppenfolie
Noten(schillen)

restafvalzak
PMD (gele zak)
voedselresten

O

Ontsmettingsmiddel

KCA-box

P

Pampers

witte mini of
verzamelcontainer
oud papier

PMD (gele zak)
groene tuincontainer

Geneesmiddelen/
medicijnen
Geplastificeerd papier
Gips(platen)
Glas: flessen, potten ed.
Glas: vlak glas
Gloeilamp
Gras, graszoden
Grond

G

B

Babyvoeding
Bank
Batterijen
Beddengoed

WAT MAG
Dierlijke resten (kadaver)
Doordrukstrips
(kauwgom, medicijn)
Doucheschuimfles
Duivenmest

WAARBIJ
restafvalzak

WAT MAG
Kleding met olieof verfresten
Kleding

PMD (gele zak)
Big Bag of milieustraat
glasbak
milieustraat
restafvalzak
groene tuincontainer
Big Bag of milieustraat

N

Papieren tafellaken
(vervuild)
Parketvloer
Piepschuim
Plant
Plastic bekertje
Porselein
Puin, bakstenen, beton
PVC-buis

groene tuincontainer
KCA-box

Big Bag of milieustraat
restafvalzak
groene tuincontainer
PMD (gele zak)
spullendoos
Big Bag of milieustraat
milieustraat

R

Riem

textielcontainer
of spullendoos

S

Sapkarton
PMD (gele zak)
Scheermesje
restafvalzak
Scherven
restafvalzak
(glas, porcelein of steen)

WAARBIJ
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
voedselresten
PMD (gele zak)
voedselresten
restafvalzak
tuinkorf
PMD (gele zak)
KCA-box
spullendoos
PMD (gele zak)
restafvalzak
groene tuincontainer

T

Tandpasta (leeg)
Theezakjes
TL-lampen
Tuinmeubilair

PMD (gele zak)
voedselresten
KCA-box
spullendoos

V

Verband en pleister
(vervuild)
Verf, inkt en lijm
(vloeibaar)
Vershoudfolie
Vlees- en visresten
Vloerkleed/-tegels
Vodden (vuil)

restafvalzak

W

Wasbenzine
Wasmiddel (lege fles)

KCA-box
PMD (gele zak)

Y

Yoghurtbeker/-pak

PMD (gele zak)

Z

Zand
Zelfklevend papier

Big Bag of milieustraat
restafvalzak

KCA-box
PMD (gele zak)
voedselresten
Big Bag of milieustraat
restafvalzak
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Informatie levering nieuwe inzamelmiddelen
Afval inzamelproef Voldijn-oost Waalre
27-9-2016
Beste heer, mevrouw,
Vandaag heeft u van de gemeente Waalre de nieuwe containers en afvalzakken voor de
inzamelproef gekregen. Vanaf vandaag gaat u deze nieuwe middelen gebruiken. Hierbij
een korte toelichting op de ontvangen spullen.
1. Minicontainer voedselresten; dit is de kleine groene container van 23 liter. Er is
een adressticker op de container geplakt zodat u uw eigen container steeds terug
kunt vinden.
2. Composteerbare zakken; u heeft een rol met groene afvalzakken gekregen. Deze
zijn alleen te gebruiken voor voedselresten. Door deze te gebruiken in uw
minicontainer blijft uw container schoon en kan de berijder uw container gemakkelijk
legen. Zorgt u dat u de zak steeds dichtknoopt?
Wanneer uw rolletje bijna op is, kunt u aan de berijder nieuwe zakken vragen. Hoe
dat gaat, leest u onder nummer 8.
3. Grijze afvalzakken; voor restafval gebruikt u vanaf vandaag de grijze zakken van
30 liter. Let op: gebruik alleen de zakken die u van de gemeente heeft gekregen,
andere zakken worden niet opgehaald. Als u het afval goed scheidt, is dit volume
meer dan voldoende. Knoop deze zak altijd goed dicht en hang de zak met de
trekband aan de kroonring.
Nieuwe zakken kunt u alleen op het gemeentehuis (tijdens openingstijden) halen.
4. Minicontainer luiers; dit is de kleine witte container van 20 liter. Er is een
adressticker op de container geplakt zodat u uw eigen container steeds terug kunt
vinden.
Eén luiercontainer zou voldoende moeten zijn voor één kind dat luiers gebruikt. Heeft
u meer kinderen die luiers gebruiken, dan heeft u ook meerdere containers
ontvangen.
5. Witte afvalzakken; dit zijn de speciale zakken om te gebruiken in de luiercontainer.
Knoop deze altijd dicht wanneer u de container aan de straat zet, dan kan de berijder
uw container gemakkelijk en hygiënisch legen.
Wanneer uw zakken bijna op zijn; kunt u aan de berijder nieuwe zakken vragen. Hoe
dat gaat leest u onder nummer 8.
6. Oud papier container; als uw container vanochtend aan de straat heeft gestaan, is
deze geleegd en schoongemaakt. Ook is op de deksel een ‘oud papier’ sticker geplakt.
Vanaf nu kunt u dus in deze container uw oud papier en karton verzamelen. Op de
ophaaldag zet u de container op dezelfde plek neer zoals u dat vroeger deed met de
losse dozen.
Bent u niet in de gelegenheid geweest uw container buiten te zetten? Neem dan voor
11 oktober a.s. contact op met de gemeente via afval@waalre.nl of tel. 040 – 22 82
500. Er wordt dan een reserve schoonmaakronde gepland.
7. Instructiekaarten; u heeft twee instructiekaarten ontvangen. Eén voor een goed
gebruik van de spullendoos en één voor het goed aanbieden van uw afval. Lees deze
goed door.

8. Hangers nieuwe zakken; u heeft twee type hangers ontvangen. Door deze hangers
aan uw minicontainer te hangen, laat u aan de berijder zien dat u nieuwe zakken
nodig hebt. Zorg dat u de juiste hanger, goed zichtbaar de minicontainer hangt als u
deze buiten zet.
9. Spullendoos; Helaas is de levering van de spullendoos wat vertraagd. U ontvangt
deze woensdag 28 september a.s..
De spullendoos is een grote kartonnen doos met daarop een witte en transparante
bedrukking (Kringloopdoos). U vouwt de onderkant zelf dicht om de doos startklaar te
maken. Meer informatie over hoe deze te gebruiken leest u in de instructiekaart.
10. De PMD zakken heeft u waarschijnlijk nog in huis. Nieuwe zakken haalt u op de
vertrouwde adressen zoals het gemeentehuis en de supermarkten in de gemeente.
Alle inzamelmiddelen die u van de gemeente ontvangt behoren tot uw woonadres. Dit
geldt voor alle (mini)containers, spullendoos, afvalzakken, instructiekaarten en hangers.
Mocht u gaan verhuizen, laat deze spullen dan ook achter in de woning. De volgende
bewoner kan het afval dan ook op een goede manier kwijt.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben of items van de lijst missen, neem dan contact op met de
gemeente via afval@waalre.nl of tel. 040 – 22 82 500. Op www.waalre.nl/afvalproef
vindt u ook alle informatie.

Bedankt!
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Heeft u klein huisraad of kleine elektrische apparaten die kapot zijn of die u niet meer gebruikt?
Verzamel het in de spullendoos! Zo werkt het:
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Waarom?
1. Een vaste plek in huis voor spullen die kapot zijn of u
niet meer gebruikt.
2. Gun uw spullen een tweede leven.
3. Zorg voor hergebruik van producten en materialen.
4. Stimuleer werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
U ontvangt een gratis spullendoos van
de gemeente. Deze doos is afkomstig van
Stichting Kringloop de Kempen. Samen
bieden wij u een gratis en snelle service
om van uw oude en/of kapotte spullen af
te komen.
• Doos vol? Bel met Kringloop de Kempen
via tel. 040 -254 43 34. Zij halen de volle
doos bij u thuis op, en geven u een nieuwe
lege doos terug.

• Wilt u grote goederen op laten halen zoals
meubels of wit- en bruingoed? Maak dan
een aparte afspraak via tel. 040 – 254 43 34.
Voor het ophalen grote spullen kan een
bijdrage worden gevraagd.
• Natuurlijk kunt u uw spullen ook zelf naar
de locatie in Veldhoven (De Run 5415) of
Bergeijk (Dr. Rauppstraat 54) brengen.
U ontvangt dan een kortingskaart van
10% als bedankje.
Kijk op www.kringloopdekempen.nl
voor de openingstijden.
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Hoe u de hanger gebruikt:

Mijn
biozakken
zijn op, kan
ik nieuwe
krijgen?

Bedankt!
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Vragen of onduidelijkheden?
Kijk op www.waalre.nl/afvalproef of bel met
de gemeente via tel. 040 – 228 25 00.
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Vragen of onduidelijkheden?
Kijk op www.waalre.nl/afvalproef of bel met
de gemeente via tel. 040 – 228 25 00.

Mijn zakken
voor luiers
zijn op, kan
ik nieuwe
krijgen?

Bedankt!
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Vragen of onduidelijkheden?
Kijk op www.waalre.nl/afvalproef of bel met
de gemeente via tel. 040 – 228 25 00.

Mijn zakken
voor luiers
zijn op, kan
ik nieuwe
krijgen?
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Vragen of onduidelijkheden?
Kijk op www.waalre.nl/afvalproef of bel met
de gemeente via tel. 040 – 228 25 00.
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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.
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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
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HET GING GOED
IN DE WINTER!

NUM

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.

ijn
roef Vold
lp
e
m
a
z
In

NIEUWSBRIEF NUMMER 2 - APRIL 2017

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?

OUD
SPULLEN
PAPIER
3%
5%

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.

TEXTIEL
7%

CONTACT
PMD
13%
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RESTAFVAL
44%

VOEDSEL
RESTEN
28%

GEMEENTE WAALRE
Voor afvalvragen
040 2282 500
afval@waalre.nl
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VOORSTEL VOOR INVOERING
WERKWIJZE AFVALPROEF IN
HELE GEMEENTE
De afvalproef leidt tot positieve resultaten (minder kilo’s restafval) en
veel positieve ervaringen (reacties enquête). Dit geeft het college van
B&W vertrouwen om een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad
om de werkwijze van de proef in de gehele gemeente in te voeren. Dat
wil zeggen met een afvalfiets (en nieuwe ‘Roellen’), twee keer in de
week keukenafval, restafval, PMD en luiers inzamelen. Dit noemen we
‘opschalen’.
Het opschalen vraagt om een gedegen voorbereiding. Hoeveel fietsen
en fietsers zijn er nodig voor de gehele gemeente? Hoe moet de
werf ingericht worden voor de overslag van het ingezamelde afval en
wanneer voeren we het systeem in de gehele gemeente in? Het College
legt momenteel de laatste hand een voorstel voor opschaling met
financiële doorrekening. Naar verwachting wordt dit begin 2018 aan de
gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad akkoord is, verwachten
wij vanaf najaar 2018 één voor één de wijken in de gemeente over te
laten gaan op het nieuwe inzamelsysteem.

Vanaf nu kunt u uw restafvalzakken direct bij mij aanvragen.
Met de verhuizing van het gemeentehuis naar de nieuwe
locatie in Waalre wordt de afstand wel erg ver. En ook heb
ik begrepen dat het voor sommige van u lastig was tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis de nieuwe zakken
te komen halen. Daarom krijgt u bij deze nieuwsbrief ook
een ‘hanger’ voor het aanvragen van een nieuwe rol zakken.
Bevestig deze hanger aan uw luier- of keukenafvalcontainer
als deze buiten staat en ik gooi er een rolletje in! Gebruik de
goede label voor de goede zak; wit voor luiers, groen voor
de biozakken en grijs voor restafval.
Alvast fijne feestdagen en tot ziens in de buurt!

Uw inzamelaar Roel
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Wij blijven uw huishoudelijk afval gewoon twee keer per week inzamelen
tot dat bekend is of de gemeenteraad met dit systeem verder wil in de
gemeente.

VERHUISBERICHT!
Momenteel wordt de laatste hand aan de inrichting van het ‘Huis
van Waalre’ gelegd en vanaf 2 januari 2018 vindt u ons nieuwe
multifunctionele gemeentehuis op Koningin Julianalaan 19, 5582 JV in
Waalre. Lees alle relevante informatie over de nieuwe locatie en de
verhuizing op de website www.nieuwhuisvoorwaalre.nl.
Het gemeentehuis was voorheen de enige plek waar u uw restafvalzakken voor de afvalproef kon halen. Na de verhuizing is dat anders. U
kunt dan nieuwe zakken aanvragen via de containerhanger die u bij deze
nieuwsbrief ontvangt. Lees hierover meer in het voorwoord van Roel.
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44%

RESULTATEN ENQUÊTE
Regelmatig horen wij, of onze inzamelaar Roel van u hoe het met de afvalproef gaat. Wij wilden
graag al uw reacties op een rijtje en hebben daarvoor een enquête uitgezet. Maar liefst 115 van u
heeft meegedaan aan de enquête, dat komt overeen met 44% van de totale proefwijk. Wij zijn daar
erg blij mee!

DEELNAME

U BENT TEVREDEN

ALLEE
MAANN OP
EN DO DAG
ND
DAG ER-

Gemiddeld 80% van de respondenten is tevreden over de
inzamelmiddelen voor keukenafval, luiers, oud papier en PMD.
Ook de inzamelfrequentie van 2x per week wordt als prettig
ervaren. In de enquête konden de inwoners een cijfer tussen
1 en 10 toekennen aan de proef. Gemiddeld krijgt de proef een 7.
40% van u heeft de Kringloopdoos gebruikt en 12% de paarse zak
voor piepschuim. De ervaringen hiermee leiden tot tevredenheid,
al heeft een groot deel van u neutraal geantwoord.
Verder geven de deelnemers aan blij te zijn met het inzamelen
via een fiets omdat dit op zichzelf ook een erg milieubewuste en
duurzame oplossing is.

36%

Veel van uw buurtgenoten merken dat afval steeds vaker op
zondag en woensdag al buiten hangt. Met de inzameldagen
erbij hangt dit afval dan de helft van de tijd in de straat.
Geef uw buren een fijn uitzicht en plaats uw afval op de
inzameldag (maandag of donderdag) buiten.
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IDEEËN VOOR DE TOEKOMST

58%

De goede afvalscheider
belonen met lagere
rekening dan de vervuiler

44%

Voor extra service mag
ook een kleine jaarlijkse
bijdrage gevraagd worden

(ZEER)
EENS

(ZEER)
EENS

U heeft ook punten genoemd waar het lastig gaat in de proef.
Antwoorden die veel genoemd worden, hebben betrekking op de
inzameling van restafval. Specifieke spullen die u voorheen in de
grijze container kwijt kon, passen nu moeilijk in de restafvalzak.
Denk bijvoorbeeld aan grotere voorwerpen zoals (kapotte) paraplu’s,
frituurpannen, (bak)stenen e.d. Een ander aandachtspunt is de afstand
tot de milieustraat in Veldhoven, die als erg ver wordt ervaren. Dit is
niet specifiek een gevolg van de afvalproef (dit geldt namelijk voor de
hele gemeente), maar is in combinatie met het niet meer beschikbaar
hebben van een grijze container, wel duidelijker geworden. Dit is een
punt van aandacht voor de gemeente, ook richting de opschaling.

CONTACT
GEMEENTE WAALRE
Voor afvalvragen
040 2282 500
afval@waalre.nl
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Heeft u klein huisraad of kleine elektrische apparaten die kapot zijn of die u niet meer gebruikt?
Verzamel het in de spullendoos! Zo werkt het:
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Waarom?
1. Een vaste plek in huis voor spullen die kapot zijn of u
niet meer gebruikt.
2. Gun uw spullen een tweede leven.
3. Zorg voor hergebruik van producten en materialen.
4. Stimuleer werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
U ontvangt een gratis spullendoos van
de gemeente. Deze doos is afkomstig van
Stichting Kringloop de Kempen. Samen
bieden wij u een gratis en snelle service
om van uw oude en/of kapotte spullen af
te komen.
• Doos vol? Bel met Kringloop de Kempen
via tel. 040 -254 43 34. Zij halen de volle
doos bij u thuis op, en geven u een nieuwe
lege doos terug.

• Wilt u grote goederen op laten halen zoals
meubels of wit- en bruingoed? Maak dan
een aparte afspraak via tel. 040 – 254 43 34.
Voor het ophalen grote spullen kan een
bijdrage worden gevraagd.
• Natuurlijk kunt u uw spullen ook zelf naar
de locatie in Veldhoven (De Run 5415) of
Bergeijk (Dr. Rauppstraat 54) brengen.
U ontvangt dan een kortingskaart van
10% als bedankje.
Kijk op www.kringloopdekempen.nl
voor de openingstijden.
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Hoe u de hanger gebruikt:

KRINGLOOP DE KEMPEN
De Run 5415, 5504 DG Veldhoven
www.kringloopdekempen.nl
Bruikbaar en nietherbruikbaar:
1. Spullendoos
• klein huishoudelijk goed (servies,
pannen, vazen, schilderijen, speelgoed,
boeken, platen/cd’s, etc.)
• textiel (kleding, gordijnen, schoenen)
• kleine elektrische apparaten (laptop,
tv, föhn, gsm, etc.)
2. Inzameling grote objecten
• meubels
• grote huishoudelijke apparaten
(koelkast, wasmachine, etc.)
•
Bel Kringloop de Kempen voor
een ophaalafspraak 040 - 254 4334.
Voor niet-herbruikbare bankstellen,
tapijt en matrassen betaalt u een
kleine ophaalvergoeding. Zelf
spullen wegbrengen kan ook (tijdens
openingstijden).

RETOURETTE
Den Hof 4, 5582 JZ Waalre
www.retourette.nl
U kunt gratis inleveren:
• oud papier
•
•
• blik
• drankkartons
MEER
?
• textiel en schoenen
MATIE
INFOR OP
K
• frituurvet en bakolie
KIJ
R.
ENDE
LKAL
• batterijen
AFVA
E.NL

BIG BAG OPHAALSERVICE
• bouw- en sloopafval
• grond
• overig grof afval
Werkwijze
1. Koop een Big Bag bij balie
gemeentehuis (€ 30). Dit kan
alleen op afspraak.
2. Plaats Big Bag op een voor de
vrachtwagen bereikbare plaats
en vul de Big Bag.
3. Knoop de volle Big Bag dicht
en bel de ophaaldienst
voor een afspraak
(Baetsen 040 205 4430).
4. De Big Bag wordt op
afspraak thuis opgehaald.

MILIEUSTRAAT
Habraken 2409, 5507 TM Veldhoven
040 2584 333
Op de milieustraat kunt u grof
huishoudelijk afval inleveren.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Gratis inleveren kunt u o.a.:
• asbest (verpakt)
• autobanden zonder velg (max. 4)
• frituurvet
• kadavers kleine huisdieren
• klein chemisch afval
• wit- en bruingoed
Asbest: neem contact op met
de gemeente via 040 2282 500!

GEMEENTE WAALRE
Voor afvalvragen
040 2282 500
afval@waalre.nl
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VOEDSELRESTEN
OF TUINAFVAL
Wordt verwerkt tot compost en
een deel wordt ingezet voor de
duurzame opwekking van bioenergie. De compost wordt ingezet
als natuurlijke bodemverbeteraar
in land- en tuinbouw en in de
potgrondindustrie.
PLASTIC VERPAKKINGEN,
BLIK EN DRANKKARTON
Omdat deze afvalsoorten goed
machinaal gescheiden kunnen
worden, mogen ze samen in de gele
zak. Het plastic wordt gescheiden
naar soort en wordt gebruikt om
nieuwe plastic producten van te
maken. Metalen worden ook naar
soort gescheiden en omgesmolten
tot nieuwe metalen.Van de
drankkartons (o.a. melk-/sappakken)
wordt het papier verwerkt tot
hoogwaardig karton en het plastic
laagje gerecycled.
GLAS
Wordt omgesmolten tot nieuw
glas. Glas kan oneindig worden
hergebruikt zonder dat het aan
kwaliteit verliest.
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afvalkalender.waalre.nl
Meer informatie en uw
persoonlijke afvalkalender
(na invullen van uw postcode
en huisnummer)
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PAPIER
Wordt verwerkt tot nieuw papier
en karton. 82% van het in Nederland
gemaakte nieuw papier en karton
bestaat uit gerecycled oud papier en
–karton.
LUIERS EN
INCONTINENTIEMATERIAAL
Worden ingedroogd en vervolgens
ingezet voor energieopwekking.
TEXTIEL
Herbruikbaar textiel krijgt een tweede
leven als tweedehandskleding.Van
niet-herbruikbaar textiel worden
poetslappen gemaakt (gebruikt in
o.a. machinefabrieken, drukkerijen,
garages). Ook wordt niet-herbruikbaar
textiel verwerkt in dekens, vilt voor
geluidsabsorptie en garens voor
vloerbedekking.
ELEKTRISCHE APPARATEN
Worden uit elkaar gehaald en 83%
van de afzonderlijke materialen wordt
hergebruikt. De onderdelen die
schadelijk zijn voor het milieu worden
op een verantwoorde wijze afgevoerd.
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WAT MAG

WAT MAG
Kleding met olieof verfresten
Kleding

WAARBIJ

D

A

WAT MAG
Aansteker
Aarde
Aardewerk
Adapter

Aluminium schroot
Aluminiumfolie
Asbest
Autobanden
B

Babyvoeding
Bank
Batterijen
Beddengoed

WAARBIJ
restafvalzak
Big Bag of milieustraat
restafvalzak
spullendoos of
milieustraat
of bakje
Big Bag of milieustraat
restafvalzak
milieustraat
autogarage of
milieustraat

Behangpapier

voedselresten
kringloop
KCA-box
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak

Bladeren

groene tuincontainer

Boeken
Boomstronk
Botten, visgraten
Bouwafval

spullendoos
tuinkorf
voedselresten
Big Bag of milieustraat

Kunststoffen grof

WAARBIJ
restafvalzak

WAT MAG
Schoenen

spullendoos of
textielcontainer

Schoonmaakdoekjes

WAARBIJ
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak

Sigarettenpeuk

voedselresten

Snoeihout

tuinkorf

Spaarlampen
Speelgoed

KCA-box
spullendoos

Stro

groene tuincontainer

Theezakjes
TL-lampen
Tuinmeubilair

voedselresten
KCA-box
spullendoos

Wasbenzine

KCA-box

Zand
Zelfklevend papier

Big Bag of milieustraat
restafvalzak

milieustraat

E

Eierschaal

voedselresten

L

Fotopapier
Frituurvet en -olie

restafvalzak
restafvalzak

M

F

G
T

medicijnen
N

Glas: vlak glas
Gloeilamp
Gras, graszoden
Grond

milieustraat
restafvalzak
groene tuincontainer
Big Bag of milieustraat

Haardroger
Handdoeken
Hondenpoep
Hout geïmpregneerd
Huisdierenmest

spullendoos
textielcontainer of
spullendoos
restafvalzak
Big Bag of milieustraat
groene vuilcontainer

I

IJzer

milieustraat

J

Jampot glas

glasbak

H

Nagellak en -remover

restafvalzak
V

O

Ontsmettingsmiddel

KCA-box

P

verzamelcontainer

W

Y

geneesmiddelen
C

Cadeaupapier
Cartridge

oud papier
KCA-box

Chipszak
Computer
Condoom
Cosmeticaproducten

restafvalzak
kringloop
restafvalzak
restafvalzak

Z
R

K

Kaaskorsten
Karton
Kauwgom
Keukenrolpapier

voedselresten
oud papier
restafvalzak
voedselresten

Riem

textielcontainer
of spullendoos

Scheermesje
Scherven

restafvalzak
restafvalzak

S

KRINGLOOP DE KEMPEN
De Run 5415, 5504 DG Veldhoven
www.kringloopdekempen.nl
Bruikbaar en nietherbruikbaar:
1. Spullendoos
• klein huishoudelijk goed (servies,
pannen, vazen, schilderijen, speelgoed,
boeken, platen/cd’s, etc.)
• textiel (kleding, gordijnen, schoenen)
• kleine elektrische apparaten (laptop,
tv, föhn, gsm, etc.)
2. Inzameling grote objecten
• meubels
• grote huishoudelijke apparaten
(koelkast, wasmachine, etc.)
• fietsen, bolderwagen, etc.
Bel Kringloop de Kempen voor
een ophaalafspraak 040 - 254 4334.
Voor niet-herbruikbare bankstellen,
tapijt en matrassen betaalt u een
kleine ophaalvergoeding. Zelf
spullen wegbrengen kan ook (tijdens
openingstijden).

RETOURETTE
Den Hof 4, 5582 JZ Waalre
www.retourette.nl
U kunt gratis inleveren:
• oud papier
• petflessen
• kunststof flessen en flacons
• blik
• drankkartons
MEER
?
• textiel en schoenen
MATIE
O
F
IN R OP
K
IJ
• frituurvet en bakolie
K
R.
ENDE
LKAL
• batterijen
AFVA
E.NL

BIG BAG OPHAALSERVICE
• bouw- en sloopafval
• grond
• overig grof afval
Werkwijze
1. Koop een Big Bag bij balie
gemeentehuis (€ 30). Dit kan
alleen op afspraak.
2. Plaats Big Bag op een voor de
vrachtwagen bereikbare plaats
en vul de Big Bag.
3. Knoop de volle Big Bag dicht
en bel de ophaaldienst
voor een afspraak
(Baetsen 040 205 4430).
4. De Big Bag wordt op
afspraak thuis opgehaald.

MILIEUSTRAAT
Habraken 2409, 5507 TM Veldhoven
040 2584 333
Op de milieustraat kunt u grof
huishoudelijk afval inleveren.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Gratis inleveren kunt u o.a.:
• asbest (verpakt)
• autobanden zonder velg (max. 4)
• frituurvet
• kadavers kleine huisdieren
• klein chemisch afval
• wit- en bruingoed
Asbest: neem contact op met
de gemeente via 040 2282 500!

GEMEENTE WAALRE
Voor afvalvragen
040 2282 500
afval@waalre.nl
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OF TUINAFVAL
Wordt verwerkt tot compost en
een deel wordt ingezet voor de
duurzame opwekking van bioenergie. De compost wordt ingezet
als natuurlijke bodemverbeteraar
in land- en tuinbouw en in de
potgrondindustrie.
PLASTIC VERPAKKINGEN,
BLIK EN DRANKKARTON
Omdat deze afvalsoorten goed
machinaal gescheiden kunnen
worden, mogen ze samen in de gele
zak. Het plastic wordt gescheiden
naar soort en wordt gebruikt om
nieuwe plastic producten van te
maken. Metalen worden ook naar
soort gescheiden en omgesmolten
tot nieuwe metalen.Van de
drankkartons (o.a. melk-/sappakken)
wordt het papier verwerkt tot
hoogwaardig karton en het plastic
laagje gerecycled.
GLAS
Wordt omgesmolten tot nieuw
glas. Glas kan oneindig worden
hergebruikt zonder dat het aan
kwaliteit verliest.

R
WAAL

CT
A
T
N
O
C

ijn
roef Vold
lp
e
m
a
z
n
AL?
I
EN AFV

afvalkalender.waalre.nl
Meer informatie en uw
persoonlijke afvalkalender
(na invullen van uw postcode
en huisnummer)
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PAPIER
Wordt verwerkt tot nieuw papier
en karton. 82% van het in Nederland
gemaakte nieuw papier en karton
bestaat uit gerecycled oud papier en
–karton.
LUIERS EN
INCONTINENTIEMATERIAAL
Worden ingedroogd en vervolgens
ingezet voor energieopwekking.
TEXTIEL
Herbruikbaar textiel krijgt een tweede
leven als tweedehandskleding.Van
niet-herbruikbaar textiel worden
poetslappen gemaakt (gebruikt in
o.a. machinefabrieken, drukkerijen,
garages). Ook wordt niet-herbruikbaar
textiel verwerkt in dekens, vilt voor
geluidsabsorptie en garens voor
vloerbedekking.
ELEKTRISCHE APPARATEN
Worden uit elkaar gehaald en 83%
van de afzonderlijke materialen wordt
hergebruikt. De onderdelen die
schadelijk zijn voor het milieu worden
op een verantwoorde wijze afgevoerd.
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Afwasmiddel (lege fles)
Aluminium schaaltje
Aluminium schroot
Aluminiumfolie
Asbest
Autobanden
B

Babyvoeding
Bank
Batterijen
Beddengoed
Behangpapier
Bestek (wegwerp)
Bladeren
Blikjes
Bloempot (kunststof)
Bloempot (steen)
Boeken
Boomstronk
Botten, visgraten
Bouwafval
Buisjes en flessen
geneesmiddelen

C

Cadeaupapier
Cartridge
CD-schijfje/-doosje
Chipszak
Computer
Condoom
Cosmeticaproducten

WAARBIJ
restafvalzak
Big Bag of milieustraat
restafvalzak
spullendoos of
milieustraat
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
of bakje
Big Bag of milieustraat
restafvalzak
milieustraat
autogarage of
milieustraat
voedselresten
kringloop
KCA-box
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
PMD (gele zak)
verzamelcontainer
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
restafvalzak
spullendoos
tuinkorf
voedselresten
Big Bag of milieustraat
KCA-box
oud papier
KCA-box
PMD (gele zak)
restafvalzak
kringloop
restafvalzak
restafvalzak

WAT MAG
Schoenen

Koffiecups
Koffieverpakking
Koffiedik en filterzakjes
Kuipjes (boter e.d.)
Kunststoffen grof

spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
PMD (gele zak)
voedselresten
PMD (gele zak)
milieustraat

Schoonmaakdoekjes
(wegwerp)
Servetten (met eetresten)
Shampoofles
Sigarettenpeuk
(zonder filter)
Sigarettenpeuk (met filter)
Snoeihout
Soepverpakking blik
Spaarlampen
Speelgoed
(bal, knuffel, puzzel, ed.)
Spuitbus (leeg)
Stof (veegsel, stofzuiger)
Stro

WAT MAG
Dierlijke resten (kadaver)
Doordrukstrips
(kauwgom, medicijn)
Doucheschuimfles
Duivenmest

WAARBIJ
milieustraat
restafvalzak

Eierdoos (karton)
Eierschaal
Fles (glas)

oud papier
voedselresten
glasbak

L

Latex (handschoenen)
Lijm (niet uitgehard)
Linoleum (gebundeld)

restafvalzak
KCA-box
Big Bag of milieustraat

Folies (plastic)
Fotopapier
Frituurvet en -olie

PMD (gele zak)
restafvalzak
restafvalzak

M

restafvalzak
KCA-box
PMD (gele zak)

Geneesmiddelen/
medicijnen
Geplastificeerd papier
Gips(platen)
Glas: flessen, potten ed.
Glas: vlak glas
Gloeilamp
Gras, graszoden
Grond

KCA-box

Maandverband
Medicijnen
Melk-/yoghurt-/vlapak
(plastic of karton)
Mest
Muggenspray
Nagellak en -remover
Noppenfolie
Noten(schillen)

restafvalzak
PMD (gele zak)
voedselresten

O

Ontsmettingsmiddel

KCA-box

Haardroger
Handdoeken

P

Pampers

witte mini of
verzamelcontainer
oud papier

Hondenpoep
Hout geïmpregneerd
Huisdierenmest

spullendoos
textielcontainer of
spullendoos
restafvalzak
Big Bag of milieustraat
verzamelcontainer

I

IJzer
IJzerdraad

milieustraat
PMD (gele zak)

J

Jampot glas
Jampotdeksel
(metaal/plastic)

glasbak
PMD (gele zak)

Kaaskorsten
Karton
Kauwgom
Keukenrolpapier
(vervuild met etensresten)

voedselresten
oud papier
restafvalzak
voedselresten

D

WAT MAG
Aansteker
Aarde
Aardewerk
Adapter

WAARBIJ
restafvalzak

WAT MAG
Kleding met olieof verfresten
Kleding

E

F

G

H

K

PMD (gele zak)
verzamelcontainer

PMD (gele zak)
Big Bag of milieustraat
glasbak
milieustraat
restafvalzak
verzamelcontainer
Big Bag of milieustraat

N

Papieren tafellaken
(vervuild)
Parketvloer
Piepschuim
Plant
Plastic bekertje
Porselein
Puin, bakstenen, beton
PVC-buis

verzamelcontainer
KCA-box

Big Bag of milieustraat
restafvalzak
verzamelcontainer
PMD (gele zak)
spullendoos
Big Bag of milieustraat
milieustraat

R

Riem

textielcontainer
of spullendoos

S

Sapkarton
PMD (gele zak)
Scheermesje
restafvalzak
Scherven
restafvalzak
(glas, porcelein of steen)

WAARBIJ
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
voedselresten
PMD (gele zak)
voedselresten
restafvalzak
tuinkorf
PMD (gele zak)
KCA-box
spullendoos
PMD (gele zak)
restafvalzak
verzamelcontainer

T

Tandpasta (leeg)
Theezakjes
TL-lampen
Tuinmeubilair

PMD (gele zak)
voedselresten
KCA-box
spullendoos

V

Verband en pleister
(vervuild)
Verf, inkt en lijm
(vloeibaar)
Vershoudfolie
Vlees- en visresten
Vloerkleed/-tegels
Vodden (vuil)

restafvalzak

W

Wasbenzine
Wasmiddel (lege fles)

KCA-box
PMD (gele zak)

Y

Yoghurtbeker/-pak

PMD (gele zak)

Z

Zand
Zelfklevend papier

Big Bag of milieustraat
restafvalzak

KCA-box
PMD (gele zak)
voedselresten
Big Bag of milieustraat
restafvalzak

KRINGLOOP DE KEMPEN
De Run 5415, 5504 DG Veldhoven
www.kringloopdekempen.nl
Bruikbaar en nietherbruikbaar:
1. Spullendoos
• klein huishoudelijk goed (servies,
pannen, vazen, schilderijen, speelgoed,
boeken, platen/cd’s, etc.)
• textiel (kleding, gordijnen, schoenen)
• kleine elektrische apparaten (laptop,
tv, föhn, gsm, etc.)
2. Inzameling grote objecten
• meubels
• grote huishoudelijke apparaten
(koelkast, wasmachine, etc.)
•
Bel Kringloop de Kempen voor
een ophaalafspraak 040 - 254 4334.
Voor niet-herbruikbare bankstellen,
tapijt en matrassen betaalt u een
kleine ophaalvergoeding. Zelf
spullen wegbrengen kan ook (tijdens
openingstijden).

RETOURETTE
Den Hof 4, 5582 JZ Waalre
www.retourette.nl
U kunt gratis inleveren:
• oud papier
•
•
• blik
• drankkartons
MEER
?
• textiel en schoenen
MATIE
INFOR OP
K
• frituurvet en bakolie
KIJ
R.
ENDE
LKAL
• batterijen
AFVA
E.NL

BIG BAG OPHAALSERVICE
• bouw- en sloopafval
• grond
• overig grof afval
Werkwijze
1. Koop een Big Bag bij balie
gemeentehuis (€ 30). Dit kan
alleen op afspraak.
2. Plaats Big Bag op een voor de
vrachtwagen bereikbare plaats
en vul de Big Bag.
3. Knoop de volle Big Bag dicht
en bel de ophaaldienst
voor een afspraak
(Baetsen 040 205 4430).
4. De Big Bag wordt op
afspraak thuis opgehaald.

MILIEUSTRAAT
Habraken 2409, 5507 TM Veldhoven
040 2584 333
Op de milieustraat kunt u grof
huishoudelijk afval inleveren.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Gratis inleveren kunt u o.a.:
• asbest (verpakt)
• autobanden zonder velg (max. 4)
• frituurvet
• kadavers kleine huisdieren
• klein chemisch afval
• wit- en bruingoed
Asbest: neem contact op met
de gemeente via 040 2282 500!

GEMEENTE WAALRE
Voor afvalvragen
040 2282 500
afval@waalre.nl
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VOEDSELRESTEN
OF TUINAFVAL
Wordt verwerkt tot compost en
een deel wordt ingezet voor de
duurzame opwekking van bioenergie. De compost wordt ingezet
als natuurlijke bodemverbeteraar
in land- en tuinbouw en in de
potgrondindustrie.
PLASTIC VERPAKKINGEN,
BLIK EN DRANKKARTON
Omdat deze afvalsoorten goed
machinaal gescheiden kunnen
worden, mogen ze samen in de gele
zak. Het plastic wordt gescheiden
naar soort en wordt gebruikt om
nieuwe plastic producten van te
maken. Metalen worden ook naar
soort gescheiden en omgesmolten
tot nieuwe metalen.Van de
drankkartons (o.a. melk-/sappakken)
wordt het papier verwerkt tot
hoogwaardig karton en het plastic
laagje gerecycled.
GLAS
Wordt omgesmolten tot nieuw
glas. Glas kan oneindig worden
hergebruikt zonder dat het aan
kwaliteit verliest.
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EN AFV

afvalkalender.waalre.nl
Meer informatie en uw
persoonlijke afvalkalender
(na invullen van uw postcode
en huisnummer)

‘WAT
MAG
WAA
RBIJ?
’
ZIE
BINNE
NZIJ
FOLDE DE
R

PAPIER
Wordt verwerkt tot nieuw papier
en karton. 82% van het in Nederland
gemaakte nieuw papier en karton
bestaat uit gerecycled oud papier en
–karton.
LUIERS EN
INCONTINENTIEMATERIAAL
Worden ingedroogd en vervolgens
ingezet voor energieopwekking.
TEXTIEL
Herbruikbaar textiel krijgt een tweede
leven als tweedehandskleding.Van
niet-herbruikbaar textiel worden
poetslappen gemaakt (gebruikt in
o.a. machinefabrieken, drukkerijen,
garages). Ook wordt niet-herbruikbaar
textiel verwerkt in dekens, vilt voor
geluidsabsorptie en garens voor
vloerbedekking.
ELEKTRISCHE APPARATEN
Worden uit elkaar gehaald en 83%
van de afzonderlijke materialen wordt
hergebruikt. De onderdelen die
schadelijk zijn voor het milieu worden
op een verantwoorde wijze afgevoerd.
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WAT MAG
Aansteker
Aardappelschillen
Aardappelzakken
(kunststof)
Aardbeienbakje
(kunststof)
Aarde
Aarden kruik
Aardewerk
Accu
Accuzuur
Aceton
Adapter
Additieven
Afbijtmiddel
Afbraak- en timmerhout
Afsluitingsdraad
(kunststof)
Afsluitingsdraad (metaal)
After-sun (niet leeg)
Afvalolie
Afwasmiddel
Alcohol
Alcoholstift
Aluminium blikje,
schaaltje of bakje
Aluminium schroot
Aluminium voorwerp
(tot 30x30cm)
Aluminiumfolie
Ammoniak
Ampullen
(van glas, druipleeg)
Anti-roestmiddel
Antivriesmiddel
Arduin (natuursteen)
As
Asbest

WAARBIJ
restafvalzak
voedselresten
PMD (gele zak)

WAT MAG
Asbestcement
Asfalt
Autobanden

PMD (gele zak)

Autoradio
Autoruiten

Big Bag of milieustraat
restafvalzak
restafvalzak
autogarage of
milieustraat
KCA-box
restafvalzak
spullendoos of
milieustraat
KCA-box
KCA-box
milieustraat
PMD (gele zak)
restafvalzak
restafvalzak
KCA-box
PMD (gele zak)
KCA-box
restafvalzak
PMD (gele zak)
Big Bag of milieustraat
restafvalzak
restafvalzak
restafvalzak
restafvalzak
KCA-box
KCA-box
milieustraat
milieustraat of
restafvalzak
milieustraat

Autoshampoo (leeg)
Autowax (leeg)
Autowrak
Azijn (leeg)
B

Baardtrimmer
Babyfoon
Babyvoeding
Bad (kunststof,
metaal, steen)
Badlaken
Badmat
Badolie (leeg)
Badschuim (leeg)
Badschuim (leeg)
Bakbloem
Baksteen
Baksteenpuin
Bal
Balpen
Bank (zitmeubel)
Bankkaart
Barbecue elektrisch
Barbecue niet-elektrisch
Barometer (met kwik)
Basen
Batterijen
Bed (hout, metaal)
Beddengoed
Bedpan (kunststof)

WAARBIJ
milieustraat
milieustraat
autogarage of
milieustraat
spullendoos
autogarage of
milieustraat
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
autogarage
PMD (gele zak)
spullendoos
spullendoos
voedselresten
milieustraat
spullendoos of
textielcontainer
spullendoos of
textielcontainer
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
voedselresten
milieustraat
milieustraat
spullendoos
spullendoos
kringloop
PMD (gele zak)
kringloop
kringloop
KCA-box
KCA-box
KCA-box
kringloop
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak

WAT MAG
Bedpan (metaal)
Bedverwarmer
Beeldbuis
Beenderen
(voedselresten)
Behangpapier
Beitsmiddelen
Benzine
Bestek (wegwerp)
Bestrijdingsmiddelen
Beton
Bevuild papier (verf)
Bierviltje
Bijl
Bitumen
Bladeren
Bladlood
Bleekwater
Blikjes
Blikopener (elektrisch)
Bloem (meel)
Bloembol
Bloemen
Bloemen (kunstbloemen)
Bloempot (kunststof)
Bloempot (steen)
Boeken
Boenwas
Boiler
Boodschappentas
(wegwerp)
Boodschappentas
Boomschors
Boomstam
Boomstronk
Boormachine
Boorolie
Boterhampapier
Botervlootjes
Botten, visgraten
(voedselresten)
Bouwafval
Braadpan

WAARBIJ
spullendoos
spullendoos
kringloop
voedselresten
restafvalzak
KCA-box
KCA-box
PMD (gele zak)
KCA-box
milieustraat
restafvalzak
oud papier
spullendoos
milieustraat
groene tuincontainer
milieustraat
restafvalzak
PMD (gele zak)
spullendoos
voedselresten
groene tuincontainer
groene tuincontainer
restafvalzak
PMD (gele zak)
restafvalzak
spullendoos
restafvalzak
milieustraat
PMD (gele zak)
spullendoos of
textielcontainer
tuinkorf
tuinkorf
tuinkorf
spullendoos
KCA-box
oud papier
PMD (gele zak)
voedselresten
Big Bag of milieustraat
spullendoos

C

WAT MAG
Brandblusapparaten
Brandspiritus
Brieven
Bril
Brillenglazen

WAARBIJ
milieustraat
restafvalzak
oud papier
spullendoos
spullendoos

Brons
Broodbakmachine
Broodrooster
Broodzak papier
Broodzak plastic

milieustraat
spullendoos
spullendoos
oud papier
PMD (gele zak)

geneesmiddelen
Buislampen
Buizenontstopper

KCA-box
KCA-box

Cacaopoeder
Cadeaupapier
Capsules
Carbolineum
Carbonpapier
Cartridge
Cassettebandjes
en video’s
Cassettedoosjes
Cassettepapier
CD-doosje of hoes
CD-Rom
CD-schijfje
CD-schrijver
CD-speler
Cellenbeton
Cellofaan
Cellulose verdunners
Cement
Cementzak
Champignonbakje
Chemicaliën
Chipszak
Chipwood
Computer
Computerdiskette

voedselresten
oud papier
KCA-box
KCA-box
restafvalzak
KCA-box
spullendoos
PMD (gele zak)
oud papier
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
spullendoos
spullendoos
milieustraat
PMD (gele zak)
KCA-box
milieustraat
restafvalzak
PMD (gele zak)
KCA-box
restafvalzak
milieustraat
kringloop
PMD (gele zak)
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D

WAT MAG
Computerscherm
Condoom

WAARBIJ
spullendoos
restafvalzak

Conservenblikje
Contactlenzen
Correctielint
Correctievloeistof
Cosmetica
Cosmeticadoekjes
Cosmeticaproducten
CV-ketels

PMD (gele zak)
restafvalzak
KCA-box
KCA-box
restafvalzak
restafvalzak
restafvalzak
milieustraat

Dagcrème
Dakgoot
(kunststof, metaal)
Dakpan
Deodorant
Dettol
Deur
Dia
Dieetvoeding
Diepvries
Dierlijke resten (kadaver)
Diesel
Diskette
Doordrukstrips
(kauwgom, medicijn)

restafvalzak
milieustraat

Draagbare kleding

spullendoos of
textielcontainer
PMD (gele zak)
milieustraat
KCA-box
oud papier
groene tuincontainer
PMD (gele zak)
spullendoos
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak

Drankkartons
Droogkast
Drukinkt
Drukwerk
Duivenmest
Dvd-schijfje
Dvd-speler
Dweil (schoon)
Dweil (vuil door smeer,
olie of verfresten)
E

Eierdoos (karton)
Eierdoos (kunststof)

F

milieustraat
restafvalzak
KCA-box
milieustraat
spullendoos
voedselresten
milieustraat
milieustraat
KCA-box
PMD (gele zak)
restafvalzak

oud papier
PMD (gele zak)

G

WAT MAG
Eierschaal
Electriciteitsdraad
Electrische apparaten
Electrische bedrading
Electrische gitaar
Electrische oven
Electronische apparaten
Epileerapparaat
Epoxyharsen
Eterniet golfplaten
(niet asbest zijnde)
Eternit
Ethanol
Ether
Exotisch hout
Eyeliner

WAARBIJ
voedselresten
restafvalzak
spullendoos
spullendoos
spullendoos
kringloop
spullendoos
spullendoos
KCA-box
milieustraat

Faxpapier
Faxtoestel
Fiets
Fietsband
Filmafval

restafvalzak
spullendoos
kringloop
spullendoos
KCA-box

Fineer
Fixeer
Fles (glas)
Fles (kunststof of plastic)
Fles met frituurolie
Folies (plastic)
Fonduestel
Fopspeen
Fotochemicaliën
Fotolijst
Fotopapier
Frituurketel
Frituurolie
Frituurvet en -olie
Fruitkist

milieustraat
KCA-box
glasbak
PMD (gele zak)
restafvalzak
PMD (gele zak)
spullendoos
restafvalzak
KCA-box
spullendoos
restafvalzak
spullendoos
restafvalzak
restafvalzak
spullendoos

Garen
Geïmpregneerd hout
Gekookte etensresten
Gel
Gemaaid gras

milieustraat
restafvalzak
KCA-box
KCA-box
restafvalzak

spullendoos of
textielcontainer
milieustraat
voedselresten
restafvalzak
groene tuincontainer

WAT MAG
Geneesmiddelen

WAARBIJ
KCA-box

Gereedschap
Geursteentje (wc)
Geurstoffen
Gevelreiniger
Geverfd behangpapier
Geverfd hout
Gewapend glas
Gezichtsbruiner (crême)
Gif
Gips(platen)
Gipsverband

spullendoos
restafvalzak
KCA-box
KCA-box
restafvalzak
milieustraat
milieustraat
restafvalzak
KCA-box
Big Bag of milieustraat
milieustraat

Glas: vlak glas
Glasvezel
Glaswol
Gloeilamp
Golfplaat
Gootsteen
Gootsteenontstopper
Gordijn

milieustraat
restafvalzak
milieustraat
restafvalzak
milieustraat
milieustraat
KCA-box
spullendoos of
textielcontainer
Gras, graszoden
groene tuincontainer
Grasmachine
spullendoos
Groente- en fruitafval
voedselresten
Grofvuil herbruikbaar
kringloop
Grofvuil niet-herbruikbaar milieustraat
Grond
Big Bag of milieustraat
Gsm
spullendoos
H

Haag (snoeisel)
Haagschaar
Haar
Haardroger
Haarlakspuitbus (leeg)
Haarlakspuitbus
(niet leeg)
Halogeenlampen
Handdoeken
Hars
Herbiciden
Hoed

groene tuincontainer
spullendoos
restafvalzak
spullendoos
PMD (gele zak)
restafvalzak
spullendoos
spullendoos of
textielcontainer
KCA-box
KCA-box
spullendoos of
textielcontainer

WAT MAG
Hogedrukreiniger
Hometrainer
Hondenhaar
Hondenpoep
Hooi
Hout
Houtbeschermingsmiddelen
Houten stoel
Houtkrullen
Houtskool
Huisbrandolie
Huisdierenmest
Huishoudtextiel
Hygiënisch papier

I

IJsmachine
IJzer
IJzerdraad
IJzervijlsel
Incontinentiemateriaal
Infraroodlamp
Injectienaald
Inkt
Inktvulling (leeg)
Inlegkruisje
Inpakpapier
Insecticiden
Insulinespuit
Isolatiematerialen

J

K

WAARBIJ
spullendoos
kringloop
restafvalzak
restafvalzak
milieustraat
milieustraat
KCA-box
spullendoos
Groene tuincontainer
Groene tuincontainer
KCA-box
Groene tuincontainer
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
spullendoos
milieustraat
PMD (gele zak)
restafvalzak
verzamelcontainer
of bel gemeente
spullendoos
KCA-box
KCA-box
spullendoos
restafvalzak
oud papier
KCA-box
KCA-box
milieustraat

Jampot glas
Jampotdeksel
(metaal/plastic)
Jerrycan (kunststof)
Jerrycan (staal)

glasbak
PMD (gele zak)

Kaars
Kaarsvet
Kaas
Kaaskorsten

spullendoos
restafvalzak
voedselresten
voedselresten

PMD (gele zak)
spullendoos
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WAT MAG
Kachels
Kaftpapier
Kalk
Kamerplant
Karton
Kartonnen verpakking
Kartonnen wegwerpbeker
Kartonnen wegwerpbord
Kast
Kattenbakkorrels
(composteerbaar)
Kauwgom
Keramiek
Kerstbal
Kerstboom (echt)
Kerstboom (kunststof)
Ketchup
Kettingzaag
Keukenmachine
Keukenrol (karton)
Keukenrolpapier (vervuild
met etensresten)
Kinderwagen
Kippenmest
Kisten
Kleding met olie- of
verfresten
Kleding
Kleefband (tape)
Klein snoeihout
Kleurpotlood
Kleurstof
Klokradio
Klompen
Knoop
Knoopbatterij
Koekjesdoos (karton)
Koekjesdoos (metaal)
Koelbox
Koelboxelement
Koelkast
Koelvloeistof

WAARBIJ
kringloop
oud papier
milieustraat
groene tuincontainer
oud papier
oud papier
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
kringloop
groene tuincontainer
restafvalzak
spullendoos
spullendoos
kerstboominzameling
spullendoos/kringloop
voedselresten
spullendoos
spullendoos
oud papier
voedselresten

WAARBIJ

Kogelpen
Kolengruis
Kookplaat
Kookpot / pan
Koper
Koperpoets
Kranten
Krantenpapier
Kratten
Krijt
Kristal
Kroonkurk (metaal)
Kruiden
Kruimeldief
Kruiwagen
(kunststof, metaal)
Krulset
Krultang

spullendoos
groene tuincontainer
spullendoos
spullendoos
milieustraat
KCA-box
oud papier
oud papier
milieustraat
spullendoos
spullendoos
PMD (gele zak)
voedselresten
spullendoos
kringloop

boter en salades)
Kunstmest
Kunststoffen grof
Kunststofhars
Kussen
Kussensloop

spullendoos
groene tuincontainer
kringloop
restafvalzak
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
groene tuincontainer
spullendoos
KCA-box
spullendoos
spullendoos
spullendoos
KCA-box
oud papier
PMD (gele zak)
spullendoos
spullendoos
milieustraat
KCA-box

WAT MAG

Kwastenreiniger
Kwikbatterij
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
L

Laars (kunststof)
Laars (leder)
Ladder
Ladyshave
Lak
Lamp
Lampolie
Landbouwfolie
Landkaart
Langspeelplaat

WAT MAG
Lappen of lompen
Laptop
Latex (handschoenen)
Lavalamp
Lederwaren
Lijm (niet uitgehard)
Lijnolie
Linoleum (gebundeld)
Lippenstift
Loden omhulsels
Lood
Loodhoudend glas
Loof
LP
Luchtverfrisser
Lucifer
Luidspreker
Luiers

spullendoos
spullendoos
KCA-box
milieustraat
KCA-box
spullendoos
spullendoos of
textielcontainer
KCA-box
KCA-box
KCA-box
KCA-box
spullendoos
spullendoos of
textielcontainer
spullendoos
spullendoos
KCA-box
spullendoos
restafvalzak
milieustraat
oud papier
spullendoos

WAT MAG
Metalen deksels
en doppen
Metalen drankblik
Metalen meubel
Methanol
Magnetron
Mierenzuur
Minerale motorolie
Monitor (pc)
Mosdoder
Mossel- en
oesterschelpen
Motorolie
Motorolie
Muggenspray
Muggenverdrijver
Muis (dood dier)
Muis (pc)
Muismat
Muizenval
Multiplex
Muziekcassette

WAARBIJ
spullendoos of
textielcontainer
spullendoos
restafvalzak
KCA-box
spullendoos of
textielcontainer
KCA-box
restafvalzak
Big Bag of milieustraat
restafvalzak
restafvalzak

Lunchdoos van kunststof

milieustraat
spullendoos
groene tuincontainer
spullendoos
restafvalzak
groene tuincontainer
spullendoos
witte mini of
verzamelcontainer
PMD (gele zak)

Maandverband
Magneet
Make-up
Markeerstift
Marmer
Mascara
Matras
Mayonaise
Mayonaisepot
MDF-hout
Medicijnen
Medicijn (doordruk)strips

restafvalzak
spullendoos
restafvalzak
restafvalzak
milieustraat
restafvalzak
milieustraat
voedselresten
glasbak
milieustraat
KCA-box
restafvalzak

Melkkarton
Mest
Meststoffen
Meststofzak
Metalen voorwerp
Metaaldraad
Metaalpoets
Metalen (schroot)
Metalen conservenblik

PMD (gele zak)
groene tuincontainer
KCA-box
PMD (gele zak)
spullendoos
PMD (gele zak)
KCA-box
milieustraat
PMD (gele zak)

N
M

WAARBIJ
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
kringloop
restafvalzak
kringloop
KCA-box
KCA-box
spullendoos
KCA-box
voedselresten
restafvalzak
restafvalzak
KCA-box
KCA-box
milieustraat
spullendoos
spullendoos
restafvalzak
milieustraat
spullendoos

Nachtcrème
Nagellak
Nagellak en -remover
Natronloog
Navigator
Negatief (foto)
Neonlamp
Nespressocups
Nietjesmachine
Nikkel
Noppenfolie
Noten(schillen)
Nummerplaat

restafvalzak
restafvalzak
restafvalzak
KCA-box
spullendoos
restafvalzak
KCA-box
restafvalzak
spullendoos
milieustraat
PMD (gele zak)
voedselresten
milieustraat

Nutrilon bussen
Nylondraad
Nylonkous

PMD (gele zak)
spullendoos
spullendoos
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WAT MAG
Olie
Olie-bidons (sla,frituur)
>10liter
Olijfolie
Onderhoudsproduct
Onderhoudsproduct

WAARBIJ
KCA-box
KCA-box

Onkruidverdelger
Ontharingsapparaat
Ontharingscrème
Ontkalker
Ontsmettingsalcohol
Ontsmettingsmiddel
Ontstopper
Ontvetter
Ontvlambare oplosmiddel
Ontwikkelaar
Ontwikkelingsvloeistof
Oplaadbare batterij
Oven
Ovenreiniger (niet leeg)
Ovenschaal
(hittebestendig)
Overgordijn

KCA-box
spullendoos
KCA-box
restafvalzak
KCA-box
KCA-box
KCA-box
KCA-box
KCA-box
KCA-box
KCA-box
KCA-box
kringloop
KCA-box
spullendoos

Pampers

witte mini of
verzamelcontainer
PMD (gele zak)
spullendoos
oud papier
restafvalzak
oud papier

Pan
Panties
Papier en karton
Papier met olie vervuild
Papieren tafellaken
(vervuild)
Parfum

restafvalzak
KCA-box
PMD (gele zak)

spullendoos of
textielcontainer

R

Big Bag of milieustraat
spullendoos
restafvalzak
KCA-box

Petroleum
Piepschuim (enkel wit)
Piepschuim uit EPS
Piepschuim uit PU
of andere

KCA-box
restafvalzak
restafvalzak
restafvalzak

WAARBIJ
restafvalzak
restafvalzak
restafvalzak
spullendoos
milieustraat
groene tuincontainer
groene tuincontainer
milieustraat
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)

Plastic zakje of tas
Plastic bloempotjes
en plantentrays

PMD (gele zak)
PMD (gele zak)

Plastic zakken,
folie en potjes
Platenspeler
Pleister (vervuild)
Plexiglas
Polshorloge
Porselein
Potgrondzak
Prikbord
Prikkeldraad
Prikker (cocktail)
Printer
Printercartridge
Printerlint
Pruik
Puin
PVC

PMD (gele zak)
spullendoos
restafvalzak
milieustraat
spullendoos
spullendoos
PMD (gele zak)
spullendoos
milieustraat
voedselresten
spullendoos
KCA-box
KCA-box
spullendoos
milieustraat
milieustraat

PVC-buis
milieustraat
Pyrex (hittebestendig glas) milieustraat

restafvalzak

Parketvloer
Penseel
Pessarium
Pesticide

WAT MAG
Pijp
Pillen (doordruk)strips
Plakband
Plakstift
Plank
Plant
Plantenresten
Plastic grof materiaal
Plastic verpakkingsafval
Plastic bekertje

Raam
Rattengif
Reclamedrukwerk
Reinigingsbus
Rekenmachine
Riem

milieustraat
KCA-box
oud papier
KCA-box
spullendoos
spullendoos of
textielcontainer
Rieten meubel
kringloop
Ringmappen
spullendoos
Roestverwijderingsmiddel KCA-box

S

WAT MAG
Roet
Rookdetector
Rubber
Rubberbanden

WAARBIJ
restafvalzak
KCA-box
spullendoos
autogarage

Sapkarton
Saus
Scanner
Schaar
Scharnieren
Scheerapparaat
Scheermesje
Scheerschuim
Scheerschuim
(lege metalen bus)
Scheerzeep
Scherven (glas, porselein
of steen)
Schillen
Schilderstape
(vervuild met verf)
Schmink
Schoenen

PMD (gele zak)
voedselresten
spullendoos
spullendoos
spullendoos
spullendoos
restafvalzak
KCA-box
PMD (gele zak)

Schoenen en lederwaren
Schoensmeer
Schoonmaakdoekjes
(wegwerp)
Schoonmaakmiddelen
Schors
Schroot
Schuursponsje
(ingedroogd)
Servetten (met eetresten)
Shampoo

KCA-box
restafvalzak
voedselresten
restafvalzak
KCA-box
spullendoos of
textielcontainer
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
restafvalzak
KCA-box
groene tuincontainer
milieustraat
restafvalzak
voedselresten
KCA-box

Sigarettenpeuk

voedselresten

Siliconen
Sintels
Skateboard
Skeeler
Ski

KCA-box
milieustraat
spullendoos
spullendoos
spullendoos

WAT MAG
Slaapzak
Slagroomspuitbus
Sla-olie
Slijpolie
Slippers
Sloopafval
Smeerolie
Snijbloemen
Snijolie
Snoeihout
Snoepverpakking
Soda
Soepverpakking blik
Soep (geen waterige
resten)
Soldeerapparaat
Soldeervet
Spaarlampen
Speelgoed
Spiegel
Spiegelglas
Spijker
Spiritus
Spotje (lamp)
Spuit zonder injectienaald
Spuitbus insecticide
(niet leeg)
Spuitbus (leeg)
Spuitbus met gevarensymbool (niet leeg)
Spuitkit
Staafmixer
Steel
Steengrill
Steengruis
Steenpuin
Stempelkussen
Stenen
Stenen bloempot
Sticker
Stift
Stoel

WAARBIJ
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
KCA-box
KCA-box
spullendoos
milieustraat
KCA-box
groene tuincontainer
KCA-box
tuinkorf
PMD (gele zak)
restafvalzak
PMD (gele zak)
voedselresten
spullendoos
KCA-box
KCA-box
spullendoos
spullendoos
spullendoos
restafvalzak
restafvalzak
spullendoos
restafvalzak
KCA-box
PMD (gele zak)
KCA-box
KCA-box
spullendoos
milieustraat
spullendoos
milieustraat
milieustraat
restafvalzak
milieustraat
spullendoos
restafvalzak
restafvalzak
kringloop

ijn
roef Vold
lp
e
m
a
z
In
WAT MAG
Stof (veegsel, uit wasdroger of anderszins)
Stofzuigerzak
Strijkijzer
Stronk
Strooizout
Struik
Suiker
T

Taart
Tabak
Tafel
Tafellaken (textiel)
Takken
Tampon
Tandenborstel
Tandenborstelbeker
of -houder
Tandpasta (leeg)
Tapijt (-tegel)
Tegel
Telefoongids
Telefoontoestel
(met of zonder snoer)
Televisietoestel
Terpentijn
Textiel
Thee
Theezakjes en
theebladeren
Thermisch faxpapier
Thermometer
Thermoskan
Thinner
Tijdschriften
Timmerhout
Tissues (wegwerpschoonmaakdoekjes)
Tissues
(wegwerpzakdoekjes)
TL-lampen

WAARBIJ
restafvalzak
restafvalzak
spullendoos
tuinkorf
restafvalzak
groene tuincontainer
voedselresten
voedselresten
voedselresten
spullendoos
spullendoos of
textielcontainer
tuinkorf
restafvalzak
restafvalzak
spullendoos
PMD (gele zak)
milieustraat
milieustraat
oud papier
spullendoos
kringloop
KCA-box
spullendoos of
textielcontainer
voedselresten
voedselresten
restafvalzak
KCA-box
spullendoos
KCA-box
oud papier
milieustraat
restafvalzak
oud papier
KCA-box

U

V

WAT MAG
Toaster
Toiletpot
Toiletsteentje
Toner(s)
Touw
Triplex
Tuinslang
Tuinstoel of -tafel
Tuinmeubilair
Tuner
TV

WAARBIJ
spullendoos
milieustraat
restafvalzak
KCA-box
spullendoos
milieustraat
spullendoos
kringloop
kringloop
spullendoos
kringloop

Uitjesemmer (plastic)
UV-lampen

PMD (gele zak)
KCA-box

Vaas (glas)
Vaas (overig)
Vaatwasmachine
Velgen
Vensterenveloppen
Vensterglas
Ventilator
Verband en pleister
(vervuild)
Verdunner
Veren (vogels)
Verf (niet leeg/uitgehard)
Verf, inkt en lijm
(vloeibaar)
Verfafbijter
Verfborstel
Verfresten
Vernis
Verontreiningd
piepschuim
Verpakking chips
Verpakkingen (plastic)
Verpakkingskorrels
Vershoudfolie
Versteende cement
Versterker
Papier met olie vervuild
Vervuilde vodden
Vet
Vezel- en spaanderplaten
Video-cassette

spullendoos
spullendoos
spullendoos
autogarage
oud papier
milieustraat
spullendoos
restafvalzak

WAT MAG
Videorecorder
Vinylvloerbedekking
Visgraat
Vlakkarton
Vlak glas
Vlees- en visresten
Vlekkenwater
Vliegenvanger
Vloerkleed/-tegels
Vodden (droog)
Vodden (vuil door olie,
smeer of verf)
Voegpasta
Volle banden
Vork
Vulmiddel aansteker
Vuurwerk
W

KCA-box
GFT
KCA-box
KCA-box
KCA-box
restafvalzak
restafvalzak
KCA-box
restafvalzak
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
milieustraat
kringloop
restafvalzak
restafvalzak
restafvalzak
milieustraat
spullendoos

Y

WAARBIJ
spullendoos
milieustraat
voedselresten
PMD (gele zak)
milieustraat
voedselresten
KCA-box
restafvalzak
Big Bag of milieustraat
spullendoos of
textielcontainer
restafvalzak
KCA-box
autogarage
milieustraat
KCA-box
KCA-box

Wafelijzer
Walkman
Warmwaterkruik
(kunststof)
Warmwaterkruik (staal)
Wasbenzine
Wasco (krijt)
Wasmachine

spullendoos
spullendoos
spullendoos

Wasmiddel (resten)
Waspoeder
Waterverf
Watten
Wattenstaafje
WC-ontstopper
Wespennest
(onschadelijk gemaakt)

KCA-box
KCA-box
KCA-box
restafvalzak
restafvalzak
KCA-box
milieustraat

Wok
Wol
Wortels (boom/struik)

spullendoos
spullendoos of
textielcontainer
groene tuincontainer

Yoghurtbeker
Yoghurtpak
Yoghurtpotjes (glas)
Ytong-beton

PMD (gele zak)
PMD (gele zak)
glasbak
milieustraat

spullendoos
KCA-box
spullendoos
kringloop

Z

WAT MAG
Zaag
Zaagmeel
Zakdoek
Zaklamp
Zand
Zeep
Zeephouder
Zelfklevend papier
Zetpillen
Zijden bloem

WAARBIJ
milieustraat
groene tuincontainer
spullendoos of
textielcontainer
spullendoos
Big Bag of milieustraat
restafvalzak

spullendoos
restafvalzak
KCA-box
spullendoos of
textielcontainer
Zilverpoets
KCA-box
Zink
milieustraat
Zonnebanklampen
KCA-box
Zonnebrandolie
restafvalzak
Zonnebril
spullendoos
Zonnecrème (niet leeg)
restafvalzak
Zonnehemel / zonnebank spullendoos
Zout
restafvalzak
Zuiver steenslag
milieustraat
Zuren
KCA-box
Zwangerschapstest
KCA-box

Mijn zakken
voor luiers
zijn op, kan
ik nieuwe
krijgen?

Bedankt!
Waalre
ijk
l
r
u
u
t
a
n
s
afvalloo
Vragen of onduidelijkheden?
Kijk op www.waalre.nl/afvalproef of bel met
de gemeente via tel. 040 – 228 25 00.

Mijn zakken
voor luiers
zijn op, kan
ik nieuwe
krijgen?

Bedankt!
Waalre
ijk
l
r
u
u
t
a
n
s
afvalloo
Vragen of onduidelijkheden?
Kijk op www.waalre.nl/afvalproef of bel met
de gemeente via tel. 040 – 228 25 00.

Mijn
biozakken
zijn op, kan
ik nieuwe
krijgen?

Bedankt!
Waalre
ijk
l
r
u
u
t
a
n
s
afvalloo
Vragen of onduidelijkheden?
Kijk op www.waalre.nl/afvalproef of bel met
de gemeente via tel. 040 – 228 25 00.

Mijn
biozakken
zijn op, kan
ik nieuwe
krijgen?

Bedankt!
Waalre
ijk
l
r
u
u
t
a
n
s
afvalloo
Vragen of onduidelijkheden?
Kijk op www.waalre.nl/afvalproef of bel met
de gemeente via tel. 040 – 228 25 00.

Mijn
afvalzakken
zijn op, kan
ik nieuwe
krijgen?

Bedankt!
Waalre
ijk
l
r
u
u
t
a
n
s
afvalloo
Vragen of onduidelijkheden?
Kijk op www.waalre.nl/afvalproef of bel met
de gemeente via tel. 040 – 228 25 00.

Mijn
afvalzakken
zijn op, kan
ik nieuwe
krijgen?

Bedankt!
Waalre
ijk
l
r
u
u
t
a
n
s
afvalloo
Vragen of onduidelijkheden?
Kijk op www.waalre.nl/afvalproef of bel met
de gemeente via tel. 040 – 228 25 00.

Mijn
restafvalzakken zijn op,
kan ik nieuwe
krijgen?

Bedankt!
Waalre
ijk
l
r
u
u
t
a
n
s
afvalloo
Vragen of onduidelijkheden?
Kijk op www.waalre.nl/afvalproef of bel met
de gemeente via tel. 040 – 228 25 00.

Mijn
restafvalzakken zijn op,
kan ik nieuwe
krijgen?

Bedankt!
Waalre
ijk
l
r
u
u
t
a
n
s
afvalloo
Vragen of onduidelijkheden?
Kijk op www.waalre.nl/afvalproef of bel met
de gemeente via tel. 040 – 228 25 00.

Goedendag,
Bedankt dat u uw afval gescheiden
aanbiedt! Wilt u het inzamelen voor
mij hygiënischer en gemakkelijker
maken?

Gebruik de biozak in de
minicontainer en knoop
deze goed dicht.
Omdat het afval nu los zit, valt het snel
op straat en dat wordt een rommeltje.
Help mij mee uw straat schoon te
houden en uw afval goed op te halen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Uw inzamelaar Roel

Waalre
ijk
natuurl
s
o
o
l
l
a
v
f
a

Bedankt!
Heeft u vragen of onduidelijkheden?
Kijk dan op www.waalre.nl/afvalproef
of bel met de gemeente op
tel. 040 – 228 25 00. Per e-mail
kan ook: afval@waalre.nl.

Waalre
ijk
l
r
u
u
t
a
n
s
afvalloo

4. De complete geanonimiseerde resultaten van de enquête.

Tijdstempel

Tevredenheid over de
containers of vuilniszakken die
u gebruikt om uw afval
gescheiden aan te bieden [Zak
Plastic, Metaal en Drankkartons
(PMD)]

Tevredenheid over de
containers of vuilniszakken die
u gebruikt om uw afval
gescheiden aan te bieden
[Minicontainer keukenafval]

Tevredenheid over de
containers of vuilniszakken die
u gebruikt om uw afval
gescheiden aan te bieden
[Minicontainer luiers]

Tevredenheid over de
containers of vuilniszakken die
u gebruikt om uw afval
gescheiden aan te bieden [Zak
restafval]

Tevredenheid over de
containers of vuilniszakken die
u gebruikt om uw afval
gescheiden aan te bieden
[Container oud papier]

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 10:08:16 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 10:24:38 Tevreden

Zeer ontevreden

Niet van toepassing

Zeer ontevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 10:47:10 Tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Neutraal

Zeer tevreden

10-30-2017 10:57:10 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 11:15:15 Zeer tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Zeer tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 11:33:50 Neutraal

Neutraal

Niet van toepassing

Zeer ontevreden

Neutraal

10-30-2017 11:44:33 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Niet van toepassing

Zeer ontevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 12:15:59 Tevreden

Zeer ontevreden

Niet van toepassing

Ontevreden

Neutraal

10-30-2017 12:25:15 Tevreden

Ontevreden

Tevreden

Tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 12:28:15 Tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Tevreden

Tevreden

10-30-2017 13:04:22 Ontevreden

Zeer ontevreden

Niet van toepassing

Zeer ontevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 13:06:33 Tevreden

Zeer tevreden

Niet van toepassing

Tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 13:07:40 Tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Ontevreden

Neutraal

10-30-2017 14:29:48 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Niet van toepassing

Zeer tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 15:00:21 Tevreden

Ontevreden

Niet van toepassing

Ontevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 15:18:35 Zeer tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Tevreden

Tevreden

10-30-2017 16:36:56 Zeer tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 16:51:18 Tevreden

Zeer tevreden

Niet van toepassing

Tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 17:09:56 Ontevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Zeer ontevreden

Tevreden

10-30-2017 18:33:33 Tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Tevreden

Tevreden

10-30-2017 18:40:39 Zeer tevreden

Tevreden

Tevreden

Neutraal

Zeer tevreden

10-30-2017 18:42:53 Tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Neutraal

Niet van toepassing

10-30-2017 18:51:46 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Niet van toepassing

Ontevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 18:53:09 Tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Neutraal

Tevreden

10-30-2017 9:20:09 Tevreden

10-30-2017 19:05:13 Tevreden

Ontevreden

Niet van toepassing

Tevreden

Tevreden

10-30-2017 19:20:21 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 19:35:49 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 19:37:51 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 19:50:25 Ontevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Ontevreden

Tevreden

10-30-2017 19:58:55 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Niet van toepassing

Neutraal

Tevreden

10-30-2017 21:01:15 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Niet van toepassing

Ontevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 21:09:25 Zeer tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Tevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 21:11:05 Zeer tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Zeer ontevreden

Zeer tevreden

10-30-2017 21:11:47 Ontevreden

Zeer ontevreden

Niet van toepassing

Zeer ontevreden

Neutraal

10-30-2017 21:23:22 Tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Tevreden

Tevreden

10-30-2017 22:13:04 Tevreden

Tevreden

Niet van toepassing

Zeer ontevreden

Zeer tevreden

10-31-2017 8:26:38 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Niet van toepassing

Zeer tevreden

Zeer tevreden

10-31-2017 9:37:43 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Neutraal

Tevreden

Zeer tevreden

10-31-2017 10:35:42 Neutraal

Zeer ontevreden

Niet van toepassing

Zeer ontevreden

Tevreden

10-31-2017 10:57:51 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Ontevreden

Zeer tevreden

10-31-2017 12:16:16 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Niet van toepassing

Tevreden

Zeer tevreden

10-31-2017 13:11:50 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Niet van toepassing

Zeer tevreden

Zeer tevreden

10-31-2017 13:12:51 Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Ontevreden

Tevreden

10-31-2017 13:47:31 Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

Zeer tevreden

10-31-2017 13:57:31
10-31-2017 15:32:16
10-31-2017 15:34:49
10-31-2017 16:58:47
10-31-2017 17:23:45
10-31-2017 18:25:17
10-31-2017 18:37:31
10-31-2017 18:42:58
10-31-2017 18:48:36
10-31-2017 19:22:28
10-31-2017 19:42:19
10-31-2017 20:54:35
10-31-2017 22:08:13
11-1-2017 8:47:31
11-1-2017 8:55:11
11-1-2017 10:11:46

Tevreden
Tevreden
Zeer ontevreden
Ontevreden
Ontevreden
Tevreden
Tevreden
Neutraal
Zeer tevreden
Ontevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Tevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Tevreden

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Zeer ontevreden
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Neutraal
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Tevreden
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Ontevreden
Tevreden
Zeer ontevreden
Zeer ontevreden
Ontevreden
Zeer tevreden
Zeer ontevreden
Neutraal
Zeer ontevreden
Ontevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

Zeer tevreden
Tevreden
Zeer ontevreden
Zeer tevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Neutraal
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Tevreden
Tevreden
Tevreden
Zeer ontevreden

Zeer tevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Tevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Tevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Tevreden
Tevreden
Tevreden
Zeer tevreden

11-1-2017 11:38:33
11-1-2017 13:27:03
11-1-2017 15:23:48
11-1-2017 17:24:17
11-1-2017 19:48:23
11-1-2017 20:33:43
11-1-2017 21:10:11
11-1-2017 22:40:00
11-2-2017 12:44:27
11-2-2017 14:05:21
11-2-2017 14:07:31
11-2-2017 14:18:19
11-2-2017 15:09:31
11-2-2017 15:53:08
11-2-2017 16:01:30
11-2-2017 17:20:36
11-2-2017 17:36:22
11-2-2017 20:53:14
11-2-2017 22:24:55
11-3-2017 11:14:25
11-3-2017 16:28:04
11-3-2017 19:28:52
11-3-2017 21:53:21
11-4-2017 12:01:32
11-4-2017 13:33:17
11-5-2017 9:36:59
11-5-2017 10:46:36
11-5-2017 11:57:26
11-5-2017 12:31:21
11-5-2017 13:17:22
11-6-2017 17:04:25
11-6-2017 17:19:37
11-7-2017 11:43:05
11-7-2017 11:54:57
11-8-2017 12:33:14
11-8-2017 13:59:10
11-8-2017 21:03:12
11-9-2017 22:47:17
11-10-2017 20:18:36
11-11-2017 10:53:58
11-11-2017 12:58:51
11-11-2017 13:57:53
11-12-2017 14:39:41
11-12-2017 15:18:39

Tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Tevreden
Tevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Neutraal
Tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Neutraal
Tevreden
Tevreden
Tevreden
Tevreden
Tevreden
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Uw afval wordt 2x per week
opgehaald. Bent u tevreden
over deze regelmaat? [Plastic,
Metaal en Drankkartons (PMD)]

Uw afval wordt 2x per week
opgehaald. Bent u tevreden
over deze regelmaat?
[Keukenafval]

Uw afval wordt 2x per week
opgehaald. Bent u tevreden
over deze regelmaat? [Luiers]

Uw afval wordt 2x per week
opgehaald. Bent u tevreden
over deze regelmaat?
[Restafval]

Kunt u in de huidige containers
en afvalzakken al uw afval
kwijt?
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Waar gaat het mis?

Hoe vaak komt dit voor?
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We kunnen onze kattenbak grind niet goed kwijt!!

Het komt wekelijks voor

Ik heb meer restafval dan per keer in de zak past

Het is enkele malen voorgekomen
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Ik heb meer PMD dan per keer in de gele zak past

Het is enkele malen voorgekomen

Het is geen afval dat aan huis wordt ingezameld

Het komt wekelijks voor

Ik heb meer restafval dan per keer in de zak past

Het is enkele malen voorgekomen
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Ik heb meer keukenafval dan per keer in de minicontainer past

Het is enkele malen voorgekomen
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Ik heb meer restafval dan per keer in de zak past

Het is enkele malen voorgekomen

Ik weet niet of het in de Kringloopdoos mag

Het is enkele malen voorgekomen
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Ik heb meer restafval dan per keer in de zak past

Het is enkele malen voorgekomen
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Ik vind een zak voor het restafval onhandig. De grijze kliko was veel practischer

Maandelijks

pagina)

pagina)

pagina)
De zakjes van het keukenafval scheuren snel
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Het is enkele malen voorgekomen

Het is geen afval dat aan huis wordt ingezameld
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Praktisch alle bovenstaande problemen

zodra we eens iets in huis opruimen of een wat grotere bestelling d

Afval is te groot voor afvalzak

Het is één keer voorgekomen

Het is geen afval dat aan huis wordt ingezameld

Het is enkele malen voorgekomen

Het is geen afval dat aan huis wordt ingezameld
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Het is enkele malen voorgekomen
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Grote kapote spullen kan je nergens mee naartoe want passen ook niet in de restafvalzak, en horen niet thuis in de kringloopdoos.

Het is enkele malen voorgekomen
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Het is geen afval dat aan huis wordt ingezameld

regelmatig
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niet alles past in zak
grote stukken afval, kapotte spullen passen niet in zak

Ik heb meer restafval dan per keer in de zak past
restafval is soms te zwaar of te groot voor de rode rest-afvalzakken
Het is geen afval dat aan huis wordt ingezameld
Groot restafval past niet in zak en zak is zeer kwetsbaar
Ik heb meer restafval dan per keer in de zak past
rest afval zak kan weinig inhoud en gewicht hebben. Daardoor kan ik enkele rest afvalstukken die voorheen in container gingen niet kwijt
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ik heb geen kringloop doos en paarse zak
Het afval is groter dan in de zak past.
pagina)
heb weleens afval wat voorheen makkelijk in de grijze container kon en waar ik nu geen raad mee weet. te denken aan kapotte stenen bloempotten ed
grotere stukken afval naar stort brengen in oerle
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Restafval zakken vind ik veel te klein. In de container kon ik meer grotere dingen kwijt. En ik weet bv niet of een kapotte tuinstoel in de kringloopdoos mag.
Het is enkele malen voorgekomen
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Oud papier ivm zoon die folders gooit
Het is enkele malen voorgekomen
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restafval groter dan de rode zak kun je niet kwijt
Het is enkele malen voorgekomen
er zijnmensen die alhet afval dagen van tevoren al buiten neerhangen
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Ik heb meer restafval dan per keer in de zak past
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groter restafval kan niet in de zak
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restafval past niet altijd in het rode zakje
Het is enkele malen voorgekomen
Groot afval kan nu niet in de grijze kliko dus blijf je er mee zitten
Het komt wekelijks voor
pagina)
Draag kracht restafval is onvoldoende. Wat eerst in de grijze bak ging moet nu naar de stort in Oerle. Dit is steeds een rit van 15 km enkel. Niet echt milieu bewust. Het is enkele malen voorgekomen
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Oud papier past nooit in de kliko
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Ik heb meer keukenafval dan per keer in de minicontainer past
Het komt wekelijks voor
pagina)
pagina)
De biozakken (keukenafval) zijn veel te kwetsbaar!
Wij gebruiken ze niet meer. In plaats daarvan de rode zakken.
groterr restafval past niet in rode zakje
Het is enkele malen voorgekomen
sommige items zijn te groot voor in de zak, maar te kapot voor hergebruikt. Ook de kattenbak krijg ik niet omgekeerd in de restafvalzak. Geef geregeld afval mee aanHet
ouders
komten
wekelijks
verzamel
voor
stiekem veel afval in huis om op te sparen om
pagina)
poepzakjes van de hond zijn een probleem. stop je niet in de rode restzak want dat stinkt binnen
Het komt wekelijks voor
de zak is niet sterk en klein
Het is enkele malen voorgekomen
Het is geen afval dat aan huis wordt ingezameld
Het is enkele malen voorgekomen
Het is geen afval dat aan huis wordt ingezameld
Het is enkele malen voorgekomen
sommige restafval past niet in rode zak
Het is enkele malen voorgekomen
Ik heb meer restafval dan per keer in de zak past
Het is enkele malen voorgekomen
Vaak te groot voor de afvalzak
Het is enkele malen voorgekomen
Oud papier te groot voor container
Het is enkele malen voorgekomen

Het is geen afval dat aan huis wordt ingezameld
Het is geen afval dat aan huis wordt ingezameld
ik soms afval dat groter is dan in de zak past. Vooral bijvoorbeeld: piepschuim of rieten tuinmanden
Kartonnen dozen passen niet in de container
pagina)
Ik heb meer restafval dan per keer in de zak past
Ik heb meer restafval dan per keer in de zak past
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pagina)
Het is geen afval dat aan huis wordt ingezameld

Het komt wekelijks voor
Het is enkele malen voorgekomen
Het is enkele malen voorgekomen
Het is enkele malen voorgekomen
Het komt wekelijks voor
onbekend, niet ingevuld

Het is enkele malen voorgekomen

Wat doet u dan met dit afval?

Heeft u hier al gebruik van
gemaakt?

Indien van toepassing, waarom niet?

Bent u tevreden over deze extra
mogelijkheden? [Kringloopdoos]

Ja, van de kringloopdoos, Ja, van de paarse piepschuimzak

Zeer tevreden

Geen van beide

Tevreden

ik raak de info kwijt hoe dit werkt

In een andere zak. Voorheen in de
Geen
grijze
van
kliko
beide
en dat is zoveeel prettige
Nog niet aan orde gekomen

Niet van toepassing

in een nieuwe zak in vuilnisbak enJa,
voor
vanvolgende
de kringloopdoos
keer doorgaan

Tevreden

in garage obgergen

Ja, van de kringloopdoos

Zeer tevreden

Geen van beide

Niet van toepassing

Eerst mezelf gruwelijk aan ergeren
Ja,envan
vervolgens
de kringloopdoos
ergens bijmoffelen waar het niet thuis hoort.

Zeer ontevreden

droppen bij kennissen in het dorpGeen
die nog
vanwel
beide
een grijze bak hebben
niet van toepassing

Niet van toepassing

Dan maar in de GFT-kliko

Ja, van de paarse piepschuimzak

Ontevreden

Geen van beide

Niet van toepassing

Nog niet nodig geweest, maar komt wel.

Geen van beide

Neutraal

Bij iemand anders die niet met deze
Geen
proef
vanmeedoet,
beide in de container

Ontevreden

bewaren en een keer wegbrengenGeen
naar van
de stortplaats
beide

Neutraal

wist niet van de paarse zak af

Opsparen en in grijze klikt om de Ja,
hoek
van
alsdeerkringloopdoos
nog ruimte is, of afgeven op milieu station Veldhoven en dat is een kleren eind weg
Ja, van de kringloopdoos

Ontevreden
Zeer tevreden

Dan rijdt ik maar weer naar de stort
Geen
(voor
van
een
beide
bloempot, kapotte dakpan,
Ik vind grote
het raar
maar
omwel
kapotte
erg kapotte
spullensporttas,
aan de kringloop
etc.
aan te bieden, overtollige spullen die nog goed zijn naar
Neutraal
de winkel aan de Laagstraat in Eindhoven, kapotte apar
Ja, van de kringloopdoos, Ja, van de paarse piepschuimzak
elders meegegeven bijv met fam Ja,
naarvan
eendeandere
kringloopdoos
dorp
Ja, van de kringloopdoos

Ontevreden
heb nog geen piepschuimafval gehad

Met veel moeite klein maken, verspreiden
Ja, van de
over
kringloopdoos
meerdere zakken, die dan kapot scheuren etc
Ja, van de kringloopdoos
Geen van beide

Zeer tevreden
Zeer ontevreden
Tevreden

wist niet van het bestaan

Ja, van de kringloopdoos
Als ik de zak knoop scheurt deze.ik
Ja,dek
vanhet
de af
kringloopdoos,
met een krant.
Ja, van de paarse piepschuimzak
Ja, van de kringloopdoos

Tevreden

Neutraal
Zeer tevreden
Tevreden
Zeer tevreden

Piepschuim, Opsparen en naar stort
Geen
brengen
van beide

Wist ik niet

Niet van toepassing

Geen van beide

Zeer tevreden

Ja, van de kringloopdoos

Zeer tevreden

Ja, van de kringloopdoos, Ja, van de paarse piepschuimzak
Extra zakken pakken en kleiner maken
Geen van beide
Zeg ik niet

Geen van beide

Opstapelen, bewaren

Geen van beide

Nog niet nodig gehad

Zeer tevreden
Niet van toepassing
Tevreden

De kringloopdoos zit nu vol, paarde zak niet in huis., te veel gedoe om die te gaan halen

Neutraal

Proberen in kleinere stukken te buigen/zagen.
Ja, van de kringloopdoos
Of zak open laten en eruit laten steken

Tevreden

ik dump het elders

Geen van beide

Niet van toepassing

Vloeken

Ja, van de kringloopdoos, Ja, van de paarse piepschuimzak

Zeer ontevreden

Naar stortplaats brengen

Geen van beide

Neutraal

Je moet thuis zijn als de kringloop doos komt ophalen

Verzamelen en wachten tot we genoeg
Geen van
hebben
beide
om naar het stort teBijbrengen.
de kringloopwinkel
Hiervoor rijden
kun we
je helemaal
Km's milieuonvriendelijk
geen kapotte spullen
en betalen
inleveren!
er ookDie
nog
accepteren
eens vooralleen
(afvalheffing
maar bruikbare
ook Zeer
reeds
spullen
ontevreden
afgedragen
die zeaan
noggenmeente!)
kunnen verkopen!
restafval

Ja, van de kringloopdoos

Zeer tevreden

Ik gebruik twee zakken

Ja, van de kringloopdoos

Tevreden

dat is de grote vraag , vult u dat maar
Geenin.van beide
Geen van beide

Niet van toepassing
Vergeten

Staat nog steeds hier thuis en hoopt
Geen
zich
van
op.beide
En ik ervaar een drempel
Ik ervaar
om teeen
bellen
drempel
naar om
de kringloopdoos-ophaaldienst.
ze te gaan bellen; principe

geen stortplaats dichtbij

Neutraal
Neutraal

Geen van beide

wist niet van het bestaan

Neutraal

Geen van beide

te klein formaat

Neutraal

Geen van beide

Neutraal

vraag aan andere bewoner of dit in
Geen
hun van
grijze
beide
container mag. Ga niet
Is voor
voor ons
bv een
nogstuk
niet hout,
relevant
12 km heenrijden en terug. Dit alleen is het grootste bezwaar.
Niet van toepassing
ligt los achter in de tuin, hiervoor moeten
Ja, van de
we kringloopdoos
naar de stort, maar dat
paarse
is zo ver
piepschuimzak
weg, we verzamelen.
wist ik nietGaan
dat mogelijk
niet iedere
was.
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kanvoor
aan1mij
ding
liggen
naar de stort. Een afvaldepot in Waalre
Tevreden
zelf zou zeer welkom zijn.
bij iemand anders in de containerGeen
gooien
van beide
geen antwoord
Neutraal
naar de stort in Eindhoven (OerleJa,
te ver
vanweg)
de kringloopdoos
ik kende de paarse zak niet
Tevreden
Geen van beide
kringloopwinkel geeft aan geen kapotte spullen in te nemen
Ontevreden
Verzamelen tot het naar de milieustraat
Ja, vankan.
de kringloopdoos
Zeer tevreden
Ik breng het naar de milieu straat,Ja,
maar
vanikde
ziekringloopdoos,
dat menig persoon
Ja, van
ditde
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paarse
dumpt.
piepschuimzak
Bijvoorbeeld in bakken aan de snelweg of erger in de natuur.
Ontevreden
bij een ander familielid in de grijzeGeen
bak van beide
Neutraal
verzamelen. Echter hiervoor naarGeen
recycle
van
in beide
veldhoven noord rijden is te ver
Neutraal
Geen van beide
Nog niet nodig geweest.
Tevreden
Ja, van de kringloopdoos, Ja, van de paarse piepschuimzak
Zeer tevreden
naar de kringloop brengen
Geen van beide
Zeer tevreden
Opsparen en naar de stort rijden. Geen
Het nadeel
van beide
is dat je hier een autoHet
voor
is moet
niet aan
hebben,
de orde
eengeweest.
aardige afstand rijden en vervolgens geld erbij moet leggen om je afval te kunnen
Neutraal
achterlaten.
Ja, van de kringloopdoos
Wist niets van paarse zakken
Neutraal
Toch in de restafvalzak, maar is daar
Geeneigenlijk
van beide
te zwaar voor.
Neutraal
stort brengen Oerle kost km met auto
Ja, van de kringloopdoos
Tevreden

Zelf naar de stort brengen. Hééééél
Ja,ver
vanweg
de kringloopdoos
in Oerle. Dat vind ik echt
Was
buiten
niet op
alledeproporties.
hoogte van de paarse piepschuimzak. Kringloopdoos heb ik een paar keer zelf naar Veldhoven
Neutraal
gebracht.
Ja, van de kringloopdoos, Ja, van de paarse piepschuimzak
Zeer tevreden
Ja, van de kringloopdoos
Neutraal
Ja, van de kringloopdoos
Neutraal
Geen van beide
Neutraal
opsparen en naar de stort brengen,
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van
dan
beide
blijft het te lang liggen
kringloop doos is er niet van gekomen (ligt nog hier) paarse zak heb ik nohg nooit van gehoord voor dezeNiet
enquete
van toepassing
Opslaan in de achtertuin
Geen van beide
Niet nodig gehad
Niet van toepassing
Geen van beide
Neutraal
Ja, van de kringloopdoos
Zeer tevreden
naar de stort
Geen van beide
Neutraal
dit wordt door anderen opgeruimdGeen van beide
omdat dit nog niet nodig was
Niet van toepassing
stort in Oerle brengen...kost brandstof
Geenen
van
autokosten
beide
Neutraal
Ja, van de kringloopdoos, Ja, van de paarse piepschuimzak
Tevreden
Ja, van de kringloopdoos, Ja, van de paarse piepschuimzak
Zeer tevreden
Geen van beide
Zeer ontevreden
Geen van beide
Nvt
Neutraal
Geen van beide
Zeer ontevreden
meerdere zakken vullen, groot afval
Ja, isvan
een
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kringloopdoos
De stort is erg ver weg.
Tevreden
klein maken en in meerdere kerenJa,
aanleverten
van de kringloopdoos
was niet op de hoogte van de piepschuimzak
Ontevreden
Ja, van de kringloopdoos, Ja, van de paarse piepschuimzak
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van beide
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Niet van toepassing
Verzamelen inde schuur tot je genoeg
Geenhebt
van beide
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Neutraal
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Ik wist niet dat er ook een piepschuimzak bestaat
Tevreden
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beidein Ehv of valkenswaard
Allemaal
brengen.
veel te omslachtig. We werken beide meer dan 40 uur per week. Ophalingen zijn onder werktijd.Zeer
Zakken
ontevreden
en dozen moeten ook onder werktijd gehaald worde
Geen van beide
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Geen
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van beide
Neutraal
Ja, van de kringloopdoos, Ja, van de paarse piepschuimzak
Zeer tevreden
Bij vrienden die nog een grijze restafval
Ja, vancontainer
de kringloopdoos
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Neutraal
Geen van beide
Niet van toepassing
Geen van beide
Neutraal
Ja, van de kringloopdoos
Zeer tevreden
Geen van beide
had dat nog niet nodig
Tevreden
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Ja, zichzelf
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Zeer ontevreden
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Geen van beide
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dat isvan
ver beide
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met alle
alleen
milieugevolgen
grote spullenvan
voor
dien
de kringloop
Niet van toepassing
Toch bij het restafval
Geen van beide
Geen weet van de paarse zak!
Niet van toepassing
bewaren (Habraken is te ver weg)Geen van beide
te omslachtig; spul blijft in huis liggen
Niet van toepassing
Geen van beide
Neutraal
Door de Kempen op laten halen ondanks
Ja, van de
ik wist
kringloopdoos
dat dit eigenlijk hier niet voor bestemd was
Neutraal
Naar de stort brengen
Geen van beide
Wist niet van het bestaan ervan.
Neutraal

Ik geef het aan iemand die wel een
Geen
gewone
van beide
grote restafvalbak heeft.
Geen
Je huis
zin inopruimen
mensen wordt
over de
een
vloer
crime
en op
je moet
deze wel
manier,
de tijd
soms
hebben
wil jeom
een
iemand
gewoon
te eens
ontvangen....bijv.
goed opschieten
door maar
eenTevreden
drukke
met diewerkweek.
kleine zakjes word ik daar niet vrolijk van....en alle
Naar container op het werk
Ja, van de kringloopdoos
Tevreden
ik probeer het zo klein mogelijk teGeen
maken
van
maar
beide
dat is soms erg lastig.
ik heb rode piepschuimzakken die ik gebruik en de kringloopdoos heb ik niet gebruikt, omdat ik vind dat 1Neutraal
doos ophalen inefficiënt is. Daarnaast moet ik dan thuis zijn
Klein maken wat er niet in past bewaren
Ja, van en
de de
kringloopdoos
volgende keer de rest erbij
Ontevreden
Geen van beide
Neutraal
Meerder zakken maar ik krijg elkeJa,
keer
vanmaar
de kringloopdoos
1 rol op het gemmentehuis
Tevreden
niet ingevuld
Geen van beide
Zeer tevreden
Ja, van de paarse piepschuimzak
Zeer tevreden
Geen van beide
was nog niet nodig
Zeer tevreden
afval in grijze container in andere Geen
wijk van beide
Niet van toepassing

Bent u tevreden over deze extra Kunt u uw antwoord toelichten?
mogelijkheden? [Paarse zak
piepschuim]

Zeer tevreden
Tevreden
Niet van toepassing

Zie bovenstaande

Neutraal

dingen die ik anders bij restafval zou doen wat zonde is of ging afgeven doe ik nu in de doos

Tevreden

Door de spullendoos en dat ze die ook ophalen is het makkelijker om het te verzamelen en het komt ook nog goed terecht! Piepschuim nog niet gebruikt, maar als ik piepschuim had zou ik zeker de p

Niet van toepassing
Zeer ontevreden

De kringloopbus voor een kapotte paraplu laten komen is grote onzin en draagt mijnsinziens niet mee aan het milieu.

Niet van toepassing
Tevreden

Neiging om dingen in die doos te kieperen, die niet bij het restafval kunnen en de milieustraat is te ver weg

Niet van toepassing
Neutraal
Niet van toepassing

Ik moet er niet aan denken om vieze, gebruikte en kapotte spullen te geven aan dekringloop

Niet van toepassing

kleine doos

Niet van toepassing

Kringloopdoos veel te klein. Ik ben 3x naar de winkel geweest om te laten legen.

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Tevreden
Niet van toepassing

sommige spullen zijn absoluut niet geschikt voor hergebruik bijv een kapotte paraplu of een houten beschimmelde plank met verf en lakresten en die passen niet in de doos

Niet van toepassing

verzamel overtollige spullen in doos en als hij vol is kan ik hem bij de kringloop achter afgeven, heel gemakkelijk

Zeer ontevreden

Als ik piepschuim weggooien, niet wekelijks, weet ik nooit meer welke kleur zak ik waar zou moeten bestellen. Waar kunnen kapotte spullen zoals bv een tl lamp of een glazen lampekap oid in?

Tevreden
Neutraal
Niet van toepassing
Zeer tevreden
Niet van toepassing

waarom moeten de zakken op verschillende locaties worden afgehaald? onnodig ingewikkeld

Tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Niet van toepassing
Neutraal
Neutraal
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Zeer ontevreden

Duurt weken eer ze eens langs komen voor de kringloopdoos en het is een enorme sta in de weg. En welke paarse piepschuim zak? We moesten maar de gele zak voor het plastic daarvoor gebruike

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

heb nog geen piepschuimzak nodig gehad, vind het wel vervelend dat als ik hem nodig heb deze speciaal op het gemeentehuis moet gaan halen

Neutraal
Niet van toepassing

zijn niet nodig geweest

Neutraal
Niet van toepassing

Heb t nog niet gedaan terwijl we wel veel spullen hebben. Ik vraag me af wat zij er dan mee aan moeten? Niet alles is nog goed meer en dan zadel ik hun daar dan weer mee op ...

Niet van toepassing
Neutraal

restafval moet naar de stort en die is te ver

Neutraal
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Neutraal
Zeer ontevreden
Niet van toepassing
Neutraal
Tevreden
Neutraal
Neutraal
Tevreden
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Heb geen spullen voor ktingloop of piepschuim
Piepschuimzak nog niet gebruikt. kan handig zijn.
nee
ik had de paarse zak niet
je hoeft er zelf niet mee te sjouwen. Ze komen het aan huis ophalen.
Kringloopdoos is te klein en als werkende is het niet handig dat ik daarvoor thuis moet zijn.
was niet op de hoogte van paarse zak

Ik heb geen van beiden. Moet het dus nog aanvragen.
De doos staat met spullen in de garage. Het is nog niet vol.

heb er nog geen gebruik van gemaakt

Niet van toepassing
Zeer tevreden
Niet van toepassing
Neutraal
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Neutraal
Tevreden
Neutraal
Niet van toepassing
Neutraal
Niet van toepassing
Zeer tevreden
Zeer ontevreden
Neutraal
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Tevreden
Niet van toepassing
Neutraal
Niet van toepassing
Zeer ontevreden
Ontevreden
Neutraal
Zeer tevreden
Neutraal
Niet van toepassing
Neutraal
Niet van toepassing
Tevreden
Zeer ontevreden
Neutraal
Niet van toepassing
Tevreden
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Neutraal
Ontevreden
Neutraal

Fijne Paarse zakken !
Bij inleveren kringloopdoos heb ik geen nieuwe gekregen. Ik had veel oude spullen, dus kringloopdoos was te klein.
Vind doos niet handig erg groot wist niet van bestaan paarse zak
niet bekend dat er paarse zakken verkrijgbaar zijn
niet geprobeerd/niet van geweten
Nog geen gebruik van gemaakt

In vind het prima om afval te scheiden en doe daar graag aan mee

ik wist niet van het bestaan van de paarse zak
kringloopdoos te klein
Wij brengen de kringloopdoos tot op heden zelf weg. Nog geen gebruik gemaakt van ophalen grote restspullen

Zie bovenstaand commentaar aangaande beschikbaarheid materialen en diensten

Goed georganiseerd
Paarse zak was voor mij onbekend. Piepschuim doe ik in de pmd zak. Ik heb geen doos meer voor de kringloop. Deze heb ik zelf weggebracht en geen nieuwe gekregen.

De kringloopdoos is een uitkomst! Er kan bijna alles in wat niet thuishoort bij plastic of rest-afval
De doos of de afvalzak zijn géén oplossing voor het vuil, dat vroeger in de grijze bak ging. Die laatste wordt dan ook erg gemist!
Paarse zak niet gebruikt en eerlijk gezegd niet op de hoogte. En kringloopdoos te veel gedoe en raar om spullen die zo kapot zijn aan te bieden.
veel te klein en zorgt voor extra opslag in huis.
vvoor restafval wil ik graag grotere zakken
Omdat ik het niet wist of nog geen gebruik van heb gemaakt. Nu ik het weet kan ik het gaan gebruiken (paarse zak bijv.)
nog geen gebruik van gemaakt; vind het systeem te omslachtig; spul blijft in huis liggen
Ook de doos vanN kringloop is erg klein, waarom paarse zak + restafvalzak ook niet via Roel te "bestellen"

Tevreden
Tevreden
Ontevreden
Niet van toepassing
Tevreden
Niet van toepassing
Zeer tevreden
Zeer tevreden
Niet van toepassing
Niet van toepassing

ik wil neutraal invullen maar die mogelijkheid wordt niet gegeven, zo is dadelijk iedereen tevreden bij de presentatie van de uitslag, wel raar hoor.
Heb alleen weinig zin om de doos aan te vragen en ook de paarse zak
piepschuim is vaak groter dan de zak.
Er mogen helemaal geen kapotte spullen in ook al zegt de gemeente van wel

nog niet gebruikt

Wat voor cijfer geeft u aan het
inzamelsysteem met de proef

Wat zou u er van vinden als
huishoudens die hun afval goed
scheiden en dus minder
restafval aanbieden, ook minder
gaan betalen?

9 Zeer eens
10 Niet eens / niet oneens

Bij afvalinzameling waar gemak Ruimte voor een toelichting
voorop staat, reikt de gemeente
diverse containers uit om
inwoners te helpen thuis te
scheiden. Ook wordt afval vaak
opgehaald. Deze extra service
kost vaak ook meer geld. Stel
dit zou €15,- per huishouden
per jaar extra kosten, zou u dan
toch bereid zijn om dit te
betalen als u daar maximale
Zeer oneens
Ik vind we helpen de gemeente mee en dit hoeft ons dan zeker geen extra geld te kosten we moeten er ook meer moeite voor doen
Eens

ik weet niet of het logisch is, dat als er minder restafval is, dat goedkoper wordt voor gemeente of inwoner. Als daar een financieel v

3 Niet eens / niet oneens

Zeer eens

Ik zie graag de restafvalbak terug en ben dus ook bereid er meer voor te betalen

8 Niet eens / niet oneens

Oneens

wij doen al het scheidingswerk al netjes. Dat levert jullie al iets op denk ik.

Eens

Wij hebben 2 kleine kinderen en merken dat we mede hierdoor wat meer afval hebben. Al jullie mensen met weinig afval gaan belon

10 Niet eens / niet oneens
9 Eens

Eens

1 Niet eens / niet oneens

Zeer oneens

Het lijkt hier thuis vaak wel op een mini containerpark door de vele restafval stromen die door bewezen onderzoeks resultaten weini

7 Niet eens / niet oneens

Oneens

Gebruikmaken van een grote restafvalzak (of herinvoeren van de oude grijze bak) zou een optie zijn.

4 Zeer eens

Zeer oneens

Nog meer containers? Ik ben blij dat ik niet in een flat woon....Volgens mij gaan we meer betalen voor het afval, dus de eerste vraag

8 Oneens

Oneens

Een diftar-systeem leidt m.i. tot ongewenst dumpgedrag. (zie bermen langs uitvalswegen van diftar-gemeenten)

7 Niet eens / niet oneens

Oneens

4 Niet eens / niet oneens

Eens

8 Eens

Eens

8 Eens

Niet eens / niet oneens

10 Zeer eens

Kosten zijn nu al behoorlijk hoog

Eens

5 Zeer eens

Oneens

8 Eens

Eens

9 Eens

Niet eens / niet oneens

9 Zeer eens

Niet eens / niet oneens

4 Oneens

Eens

8 Eens

Niet eens / niet oneens

8 Niet eens / niet oneens

Zeer oneens

8 Zeer eens

Eens

8 Zeer eens

Eens

8 Zeer eens

Niet eens / niet oneens

Het idee dat er minder restafval is lijkt me vertekend omdat er meer naar de stort gebracht moet worden; zie eerdere opmerkingen.

je moet nog altijd ver rijden voor de mileubox als je fulltime werkt en ook voor het wegbrengen naar Veldhoven voor rest afval en dan

Afvalscheiding aan de achterkant Is veel efficiënter!

dacht dat beter gescheiden afval juist geld bespaard, zo niet dan geen verbetering op gemak doorvoeren

Als er een dubbele container zou komen voor pmd en restafval zou dat een toe gevoegde waarde voor ons zij .

8 Niet eens / niet oneens

Zeer eens

8 Niet eens / niet oneens

Niet eens / niet oneens

10 Zeer eens

Zeer eens

10 Zeer eens

Eens

5 Eens

Niet eens / niet oneens

8 Oneens

Eens

8 Oneens

Eens

Om huishoudens te belonen voor minder afval moet je dit gaan meten wat weer een heel controle systeem vereist, lijkt ins niet wens

8 Niet eens / niet oneens

Niet eens / niet oneens

Zorg ervoor dat je geen illegale vuilstort creeert als je beloont/gestraft wordt bij afvalscheiding. Dan bereik je het tegenovergestelde.

7 Zeer eens

Zeer oneens

2 Zeer oneens

Zeer oneens

8 Eens

Eens

8 Zeer eens

Zeer eens

Als ik daardoor niet meer naar de stort moet rijden, dan is dat een prima zaak.

9 Eens

Niet eens / niet oneens

Ligt eraan om welk afval het gaat en hoe groot de extra container zou zijn

9 Niet eens / niet oneens

Eens

7 Eens

Zeer oneens

8 Zeer eens

Niet eens / niet oneens

Ik denk dat veel mensen dan minder goed het afval gaan scheiden.

8 Zeer eens

Niet eens / niet oneens

Wat bedoeld u met ‘diverse containers’? En in hoeverre is dat gemaksservice anders/beter dan wat we nu hebben in de proef? ( vag

9 Eens

Eens

5 Oneens

Niet eens / niet oneens

9 Eens

Eens

9
7
1
6
7
8
5
6
8
7
10
8
8
9
7
1

Niet eens / niet oneens
Eens
Niet eens / niet oneens
Niet eens / niet oneens
Oneens
Zeer eens
Oneens
Eens
Eens
Niet eens / niet oneens
Zeer eens
Zeer eens
Zeer oneens
Eens
Zeer eens
Oneens

Eens
Oneens
Zeer eens
Zeer eens
Oneens
Eens
Eens
Oneens
Eens
Oneens
Zeer oneens
Eens
Niet eens / niet oneens
Niet eens / niet oneens
Zeer oneens
Zeer eens

Welke extra service? Gewoon 1 bak voor al het afval, en makkelijk en schoon te scheiden afvalsoorten als glas en oud papier apart.

afval blijkt geld op te leveren, dus het inzamelen moet kostenneutraal zijn voor de burger

groter afval moeten wij nu naar stortplaats brengen die kilometers weg is van woonplaats en dat kost ook geld

Restafval in zakken is zeer onpraktisch en geeft ruimte om (groter) restafval te dumpen.

We gaan hier al veel meer betalen, komt er nog meer bovenop,
voor 15 euro kan ik niet steeds naar de stortplaats in Oerle rijden

8
10
8
8
9
8
3
7
9
8
1
1
10
9
2
8
8
2
6
8
9
8
8
4
8
4
9
8
4
1
10
10
2
8
6
10
4
5
8
7
6
7
5
9

Eens
Zeer eens
Eens
Niet eens / niet oneens
Eens
Oneens
Eens
Eens
Eens
Eens
Niet eens / niet oneens
Zeer oneens
Eens
Zeer eens
Oneens
Zeer eens
Eens
Oneens
Eens
Eens
Zeer eens
Zeer eens
Zeer eens
Niet eens / niet oneens
Oneens
Eens
Zeer eens
Eens
Eens
Niet eens / niet oneens
Zeer eens
Niet eens / niet oneens
Zeer oneens
Zeer eens
Oneens
Zeer eens
Eens
Zeer eens
Zeer eens
Eens
Eens
Niet eens / niet oneens
Niet eens / niet oneens
Eens

Zeer oneens
Zeer eens
Eens
Eens
Eens
Niet eens / niet oneens
Zeer eens
Eens
Eens
Eens
Eens
Zeer eens
Eens
Oneens
Zeer oneens
Niet eens / niet oneens
Niet eens / niet oneens
Oneens
Eens
Oneens
Zeer eens
Zeer oneens
Oneens
Zeer oneens
Zeer oneens
Eens
Niet eens / niet oneens
Eens
Niet eens / niet oneens
Zeer eens
Zeer eens
Eens
Oneens
Niet eens / niet oneens
Zeer oneens
Eens
Oneens
Oneens
Eens
Eens
Oneens
Oneens
Oneens
Niet eens / niet oneens

Scheiden van afval is goed

verkeerde vraag: je moet naar het totaalplataje kijken. Als je extra geld vraagt gaan mensen andere wgen zoeken om van hun afval
Op dit moment kunnen we restafval onvoldoende kwijt.. een kapotte steel kunnen we al niet aanbieden. Het is onduidelijk wat de sch

zonder meer wilik dat het oude systeem weer wordt gehandhaafd
afval naar stort brengen kost ook geld

Vreemde gang van zaken, er wordt door de gemeente iets bedacht en ingevoerd en vervolgens mag de burger meer gaan betalen d

Ik ben niet bereid om meer te betalen. In de media wordt regelmatig melding gemaakt dat uiteindelijk alles op een berg wordt gegoo
Als ik zorgvuldig afval scheidt moet ik beloond worden , dus een afvalkorting ipv een "afvalboete". Door het scheiden van afval kost

We betalen toch gemeente belasting
Ik ben alleen en heb minder afval.Soms doe ik 3 weken eer ik de zak aanbied.In de zomertijd moet het vaker vanwege de stank.Ik b
Afval aan de bron scheiden is helemaal niet duurzaam. Dit is inmiddels al vele malen bewezen. Afval komt uiteindelijk weer bij elkaa

Enkel eens als jullie eens anders om gaan met het uitreiken van de diverse zakken!!!! Wij vinden het onbegrijpelijk hoe jullie met de
De huidige afvalproef bevalt prima. Hoef geen extra containers.
De vervuiler betaalt.
Ik erger me geweldig aan de hele week plastic afval aan de palen. we verdrinken in het plastic.
het zou fijn zijn als er een grote rol container zou bijkomen ipv vele losse onderdelen. *extra witte zak- extra paarse zak- extra minico

bij goed scheiden en minder restafval aanbieden minder laten betalen ,is moeilijk te controleren .Hoe weet je van wie de zakken en
Over het algemeen vinden wij deze manier van afval scheiden en inzamelen géén verbetering vergeleken bij de vroegere situatie. M

Waarom is dit duurder dan aanschaf, onderhoud en rondrijden met die vuilniswagens waar dan 3pers voor nodig zijn? Eenmalig een

Zie nu ook geen beloning. en volgens mij kost de proef bij uitzetten in de hele gemeente veel tijd en vele miljoenen extra en jullie he

als ook grofvuil goed geregeld wordt
Als ik daar maximaal gemak uit haal zeker. Op het moment moet ik de afvalbakken bij het gemeentehuis ophalen voor de proef. Dit
Zit niet te wachten op meer containers. Vaak ophalen is makkelijk, maar uiteindelijk biedt ik maar eens in de 3-4 weken een restafva
Minder afval en hogere kosten rijmt niet!

3
8
8
9
8
2
6
8
9
9

Zeer oneens
Zeer eens
Zeer eens
Zeer oneens
Niet eens / niet oneens
Zeer oneens
Niet eens / niet oneens
Niet eens / niet oneens
Niet eens / niet oneens
Niet eens / niet oneens

Zeer eens
Oneens
Oneens
Eens
Niet eens / niet oneens
Zeer oneens
Niet eens / niet oneens
Niet eens / niet oneens
Oneens
Oneens

Als dat betekent dat het iets relaxter is om afval te scheiden heb ik dat er voor over maar niet voor dit gekneuter
Onzin om meer te betalen terwijl we ook al meer tijd en moeite kwijt zijn met het goed scheiden van afval
Ik heb al 3 bakken staan, waar moeten we alles laten en de groenteafvalbak gebruik ik wel maar ik zet hem meestal pas na 2 weken
Als je gaat bijhouden hoeveel iemand precies per huishouden aan afval aanbied werk je fraude in de hand en dus zwerfvuil. Gaan v
Je kan in div. kranten lezen dat afval scheiden niet loont. Waar of niet waar???

Uit hoeveel volwassenen (ouder Uit hoeveel kinderen (jonger
dan 16 jaar ) bestaat uw
dan 16 jaar) bestaat uw
huishouden?
huishouden?

2

Zijn er onderwerpen in deze enquête niet aan bod gekomen waarover u wel u stem wilt laten horen?

2

2

ik vind dit echt een gelegenheid om een mailadres van de inwoners te vragen en daarmee ook online met je inwoners te
3 communiceren en te verbinden.

2

1

3

0 niet waar ik nu aan denk

2

2

2

0 nvt

3

0 Verkrijgbaarheid van de rode zakken is erg ongemakkelijk (gemeenthuis).

3

0 nee

4

0 Ik vraag me af of we minder afval produceren. Steeds als Roel komt, worden hier alle zakken verzameld, vol of niet. Zie ook vaak halfvolle zakken hangen. Vraag me

2

0 \Ja. Formaat en kwaliteit van van biozakken

1

0

2

0 De groene container voor tuinafval wordt alleen in hoogseizoen gebruikt. Dus staat meestal in de weg. Deze container combineren met etensafval

4 1

0 Groene zakjes gemakkelijk verkrijgbaar bij de ophaalkar. De rode moet je voor naar het gemeentehuis en dan moet je er op donderdag na werk nog maar net aan de

2

0

1

0 Ja, ik vind het straatbeeld ook onplezierig. Er hangt staat vrijwel elke dag afval of afvalcontainers aan de straat. Ook omdat het vroeg buiten wordt gezet en laat binne

2

0

2

0

1

0 nee

2

0 Ik vind het straatbeeld met altijd vuilniszakken op straat verschrikkelijk. De zakken worden zaterdag al opgehangen voor de ophaalronde van maandag, en dinsdag v

2

0 nee

2

2 te veel locaties om je zakken te bemachtigen

1

0

3

0 Jammer vind ons gezin dat er al zakken aan de palen hangen voordat er een ophaaldag komt.

2

3

2

0

2

0 nee

2

0

4

2

2

2 Ik vind dat het oud papier te weinig word opgehaald. En het zou fijn zijn als we de groene zakken ook bij de gemeente konden ophalen. Want door dat de groene zak

4

0 Veel te lastig/ver om naar stort in Veldhoven te rijden

4

1 Ja, het feit dat er geen grofvuil afvalpunt in de gemeente is. Als een electrisch apparaat het begeeft, er een keer een gipsplaat in het plafond vd garage kapot gaat, m

2

2

1

0 Restafval is een probleem. Grotere stukken kan ik niet kwijt. En ik ga er niet voor naar Veldhoven.

2

2 Vind het schandalig dat de uitkomst van deze enquete al vast liggen, want de uitkomsten van de proef zijn 'positief', nog voordat er ook maar naar mijn mening als de

2

2 Ophalen van KCA (klein chemisch afval). Dit is zeer beperkt en dan ook nog op een doordeweekse dag. Het zou fijn zijn als bv 2x per jaar het afval op zaterdag wegg

2

0

2

2

2

2

2

0 waarom zakken alleen maar af te halen in gemeentehuis , voor ouderen die moeilijk ter been zijn.

2

2 - zakken voor restafval zijn niet stevig genoeg voor kattenbakgrind. - toezicht op dat ieder de zakken pas in de avond of ochtend ophangt ipv dat er nu altijd wel zakke

3

1 Ik vind het super positief dat allesnu per fiets gaat: goed tav duurzaamheid , werkgelegenheid en gezondheid(beweging/activiteit) en uitstraling. Dus uitrollen JA! Suc

2

2

2

0 de grote hoeveelheid afvalzakken in de straat op meerdere dagen zijn erg onethisch, bepaald geen schoonheid voor het straatbeeld, benieuwd wat welstand hier van

2

1

2 geen
3
1
1
2
2
2
2
2
2
3
1 geen
2
2
2
1

1
0
1
0
2
0
0
0
0
0

waar kunnen we het afval (wat iets te lang is) voor in de zak / co

grof vuil (let op: geen puin) moet dichterbij afgegeven kunnen worden. Als dit systeem over heel de gemeente gaat gelden, is dit een struikelblok.
Ik vind dat er een oplossing moet komen voor het grote restafval wat je niet in de zak kan stoppen. Ik heb een kapotte pedaalemmer, deze doe ik niet in kringloopbak
dat ik het oude systeem weer terug wil...maar dat kan dan met kleine keukenafvalbak en luierbak..dus de rest hetzelfde als eerder..dat kan de fiets dan 1 keer per we
de stort in Oerle is veel te slecht bereikbaar.
Grote tuinkorven in voor- en najaar is een prima initiatief

Huidige systeem met zakken geeft veel meer kans op ongedierte (geur en lekkende zakken) + het systeem geeft een slordige blik op de straat (tig zakken en contain

Gebruiksvriendelijkheid

Waarom wordt er op het nieuws gezegd dat afval scheiden geen zin heeft omdat het b.v. bij plastic beter gescheiden wordt bij de verwerkingsbedrijven?
3
2 Super systeem. Snel doorvoeren in hele gemeente. Gaan nu verhuizen naar deel met oude regeling en balen ervan. Zijn nu juist gewend aan die scheiding. Juist de
0 Ja, vind het ronduit verschrikkelijk om de hele week afval tegen te komen in de straat. Er zijn mensen die de zakken gewoon altijd aan de palen hangen. Ook al is he
0 dat de gemeente waalre soms kinderlijke uitspraken doet..bv we krijgen steviger zakken want als bv je paraplu stuk gaat kan die ook in de restafval zak...sorry heb n

een
twee

2
4
4
2
2 geen
3
2
3 Geen
2
geen
geen meer thuis
2
2
2
2

1 pers.
2
2
2
2
3
3
1
2
2
2
1
4
1 geen
2
2
2 geen
2 Geen
2
1
2
3
1
2
2
2
1
4
2

0 Situatie: wij hebben alle ruimte en tijd om op efficiënte wijze afval te scheiden. Maar er zijn ook gezinnen, die geen ruimte hebben om de afvalcontainers / zakken te "
1 nee
0 Het is niet altijd duidelijk wat in de gele zak mag, bijvoorbeeld verpakkingen die bestaan uit een combinatie van papier en plastic.
2

0
2 De meerwaarde v het tuinafval tov de groente/fruit afval scheiden is onduidelijk. Wordt de scheiding ook daadwerkelijk apart verwerkt? Gevoelsmatig heeft t meer ee
Er wordt minder restafval opgehaald volgens de evaluatie.dit is niet het juiste beeld.Veel restafval past niet in rode zak,waar moet dit naar toe,naar millieustraat in Oe
2
nee
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0

nee
nee
Ophouden met die fiets,en weer terug naar het oude.

ik wil graag een bezwaar uiten tegen deze wijze van inzamelen. Ik heb het grootste probleem met de vervuiling van de buurt. Er hangen bijna altijd zakken buiten. Hie
ja het straatbeeld. Er hangen continu afvalzakken aan de lantaarnpalen. Niet alleen op de ophaaldagen maar elke dag. Het lijkt wel een achterbuurt, nooit meer opge
1) 2 x per week ophalen is een goede frequentie. Wel meer toezicht op het moment van ophangen zakken. Mi op zijn vroegst de avond voor de ophaaldag. Zien nu n
nee
Waalre zal voor deze pilot een stortplaats moeten creeren. We hebben een officiële klacht ingediend hieromtrent ( nooit iets van terug gehoord overigens)
Nee
Milieu bewust omgaan is prima en wordt ook 100% gedragen door een ieder is mijn mening. Echter was de uitslag van de proef al bekend voordat deze enquête vers
Iedereen die afval scheid moet in aanmerking komen voor lagere lasten. Want we scheiden nu alles en de betaling blijft gelijk. ook restafval zakken opnieuw aanvrag
De zakken en de niet altijd vriendelijk dame aan de balie waar de zakken opgehaald moeten worden. Er zit er soms 1 die het echt niet begrepen heeft!!!
Afvalproef met de fiets is ook klimaatvriendelijk. En geen zware vrachtwagens door de straat. Mag best worden benadrukt.
Ik vind het lastig dat ik de restafvalzakken alleen in de ochtend bij de gemeente op kan halen. Ik zou het handiger vinden als ik deze ook bij de winkel mee kan neme
Ja de hoeveelheid plastic en dat scheiden van afval helemaal niet goedkoper en beter is.
2 zie mijn vorige toevoeging
3
nee
Wat ik wil zeggen staat in de antwoorden. Lees die s.v.p. en doe er iets mee.
0 groter restafval moet in Waalre zelf te brengen zijn
0 Verkrijgbaarheid van de zakken is zeeeeeeeeeeer slecht. Alleen in de ochtenden op het gemeentehuis is vaak niet haalbaar voor mij. Waarom kan je deze ook niet b
0
0 Door het veelvuldig te vroeg op hangen van het afval bv al vrijdagavond kijken wij eigenlijk de gehele week te afvalzakken aan en dat is door de hele wijk
0 de zakken worden zaterdag buiten gehangen voor maandag en dinsdag voor donderdag dus 2 dagen zonder zakken in de straat
0 zo u ziet is de huidige regeling voor grof vuil niet toereikend
0
0
0
0 Ja, de afmeting van de zakken
0

1 Geen want 1 persoon...
2
2
3
2 geen
2
1
4
2
2

De enquête is al zo gemaakt dat er alleen maar tevreden reacties kunnen zijn, vind ik kwalijk. Ik ben benieuwd hoe de gemeente dit alles voor geheel Waalre met afv
1 Nee
0 Grootte van bepaalde zakken: Het zou fijn zijn dat er ook restafvalzakken zijn die een maat of wat groter zijn. Je zult ze niet altijd nodig hebben maar soms past het e
0 De zakken voor restafval moeten makkelijker verkrijgbaar zijn. En de groene zakjes moeten van goede kwaliteit zijn en niet zelf al stinken. Verder blijft het wekelijks o
Het veel te vroeg aan de straat zetten en hangen van het huisvuil wat het straatbeeld veranderd in een achterstandswijk.Zeer storend!!
0
0
2
0
0 grofvuil stortplaats is te ver weg, afval wordt veel te vroeg (dag(en)) van te voren buiten gehangen. Dit bevordert het straatbeeld niet.

ok vaak halfvolle zakken hangen. Vraag me af hoe het zit met de hoeveelheid zakken die verbruikt worden. Verder staan er de hele week afvalcontainers op de straat. Op vrijdagmiddag hangen er zakken aan de kroonringen. Terwijl Roel m

plaat in het plafond vd garage kapot gaat, maw als je afbal hebt dat niet in de kleine restafval zakken past, dan kun je naar Veldhoven Oerle rijden, 20 min met de auto, enkeke reis. Dit vinden wij een erg ongewenste, burgeronvriendelihke

ctiviteit) en uitstraling. Dus uitrollen JA! Succes! Wens: meer te weten te komen wat en waar nu deze afvalstromen blijven en wat ermee gebeurt ( bv wat de kringloopwinkel ermee doet en of ze daarmee verdienen, je hoort wel rare verhalen

aalemmer, deze doe ik niet in kringloopbak, hij is oud en vies en versleten. Ik moet dan voor deze ene emmer een half uur met de auto rijden naar de stort. of in mijn tuin een "vuilnisbelt" hebben om dat soort afval te verzamelen om met e

kroonringen. Terwijl Roel maandag pas komt. Het is fijn dat we geen stinkend afval hebben, maar we zijn de hele week met afval bezig en in het straatbeeld staat elke dag wel ergens afval of een container die niet binnen gehaald wordt. 1x

ste, burgeronvriendelihke en onhandige situatie. Ook chemisch afval kun je slecht kwijt, moet ook daarheen. Als er 15 euro voor afvalservice extra gevraagd kan worden, moet dit ook echt verbeteren. Wat ons betreft is de afvalproef geslaa

ald wordt. 1x per week ophalen zou prima zijn, maar dan ook alle afval allemaal tegelijk op dezelfde dag. Niet maandag Roel, woensdag groene container tuinafval, donderdag Roel en zaterdag oud papier......

