
Blijf zo doorgaan 

Voor u ligt de laatste editie van de 
Oudewaterse afvalnieuwsbrief. Sinds de 
invoering van ons nieuwe afvalinzamel-
systeem zijn we er samen in geslaagd 
om een groot deel van ons afval te 
scheiden. Ook nu we veel thuis zijn 
geweest vanwege de coronamaatregelen.  

Uit de eerste cijfers blijkt dat we ruim 
30% minder restafval produceerden dan 
vorig jaar in dezelfde periode. Een mooi 
resultaat.

Ook wij hebben last van de landelijk 
stijgende verbrandingskosten. Maar door 
beter te blijven scheiden, hoeven we 
minder afval te verbranden en kunnen 
we de kostenstijging zoveel mogelijk 
beperken. En: hoe minder vaak u restafval 
aanbiedt, hoe hoger de teruggave.

Natuurlijk zijn het milieu en onze (klein)
kinderen op de lange termijn de grootste 
winnaars. Laten we daarom vooral 
doorgaan met afval scheiden én afval 
verminderen.

Kent u de AfvalWijzer app of www.
mijnafvalwijzer.nl al? Hier ziet u precies 
wanneer uw afval opgehaald wordt, waar 
verzamelcontainers staan en hoe u het 
beste afval kunt scheiden.

Op de achterzijde van deze laatste 
afvalnieuwsbrief een handig overzicht 
om u te helpen nóg beter afval te 
scheiden.

Uiteraard blijven we u informeren en 
inspireren via onze andere mediakanalen, 
zoals de website, social media en 
informatiepagina in de IJsselbode.

Blijf afval scheiden 
en verminderen en: 
zorg goed voor 
elkaar.

Bas Lont
Wethouder 
Afval & Reiniging

Afval scheiden? 

Gewoon 
(blijven) doen! 
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De resultaten tot nu toe
3   We produceerden in het eerste kwartaal ruim 30% minder restafval dan in  

dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers. 
3   Voorgaande jaren produceerden we nog zo’n 200 kilo restafval per inwoner per jaar. 

Als we zo doorgaan, is dat dit jaar afgenomen naar 140 kilo restafval per persoon! 
Dat is een enorme stap richting de overheidsdoelstelling van 100 kilo restafval. 

3   De daling van onze hoeveelheid restafval zien we terug in een stijging van  
de gescheiden ingezamelde grondstoffen. Vooral de hoeveelheid PMD  
(Plastic- Metaal- en Drankverpakkingen) stijgt sterk.

Driekwart van ons afval 
is nog te gebruiken
We zijn op de goede weg maar we kunnen 
nog veel meer afval scheiden. Uit de sorteer- 
analyse blijkt namelijk bijna driekwart van ons 
restafval nog altijd uit herbruikbare materialen 
te bestaan. Met name de hoeveelheid GFT is 
hoog. 

Hoe werkt ‘t ook al weer?
Wij zamelen uw afval in zoals u gewend bent. We registreren 
met behulp van gechipte minicontainers, verzamelcontainers en 
afvalpassen hoe vaak u restafval aanbiedt. Wanneer u eind 2020 
onder een bepaald aantal aanbiedingen bent gebleven, krijgt u 
een deel van uw betaalde afvalstoffenheffing terug. De eventuele 
teruggave wordt in mindering gebracht op uw aanslag voor de 
afvalstoffenheffing over 2021.

De nieuwe perscontainers voor PMD zijn geplaatst bij Jumbo en Coop.

Glas

Textiel

PMD

Oud Papier

GFT

Overig herbruikbaar

Restafval

Wilt u informatie, heeft u vragen of tips of heeft u hulp nodig?  
We helpen u graag! Mail naar afvalscheiden@oudewater.nl of bel naar 
14 0348 en vraag naar Afval & Reiniging.



Colofon 
Dit is de laatste papieren editie van deze afvalnieuws-
brief. We blijven u informeren over afvalscheiding en 
afvalvermindering via de IJsselbode, social media en 
www.oudewater.nl. En kijk ook eens op de Facebook-
groep ‘Zero Waste Oudewater’.
  
Bewaren? Graag! 
Weggooien? Graag bij het oud papier.

Redactie: Gemeente Oudewater 
Vormgeving en drukwerk: De Mediagraaf

Deze nieuwsbrief is met veel zorg voor u samenge-
steld. Sommige informatie is echter aan verandering 
onderhevig. U kunt geen rechten ontlenen aan de 
informatie in deze nieuwsbrief.

Wanneer wordt mijn afval ingezameld? Download de AfvalWijzer app of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl

GFT-afval
Wel bij het GFT-afval
4  Schillen en resten van groente, fruit 

en aardappelen, resten van gekookt 
eten, vlees- en visresten (inclusief 
graten, schelpen en botjes), pinda- 
en notendoppen en eierschalen. 

4  Zaagsel en stro. 
4  Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid 

gras en bladeren.

NIeT bij het GFT-afval
7   Frituurvet en frituurolie. Inleveren 

bij de gele verzamelcontainers bij 
winkelcentra of Milieustraat.

7   Grote hoeveelheden aarde  
(Milieustraat).

PMD 
Wel in de PMD-zak
4  Plastic flessen, flacons, bekers,  

kuipjes, tubes, potjes, deksels,  
zakken, tasjes en folies.

4   Frisdrankblikjes, blikjes van 
honden- en kattenvoer, soep- en 
groenteblikken, metalen deksels, 
tubes en doppen, aluminium 
schaaltjes en bakjes, lege waxine-
lichtjes.

4  Drinkpakken voor sap, soep en 
zuivel zoals melk, yoghurt, vla e.d., 
drink- pakjes voor kinderen.

Milieustraat
4  Grof huishoudelijk afval.
4  Bouw- en sloopafval  

(tegen betaling).
4  Grof tuinafval.
4  Asbest.
4  Vlakglas.
4  Kleine Gevaarlijk Afval.
4  Elektrische apparaten 

(bruin- en witgoed).
4  Overige afvalstoffen, zoals 

PMD, (plastic, metalen en 
drankkartons), textiel,  
kleding en schoenen, 
papier- en karton, frituur-
oliën- en vetten, oude 
metalen, kadavers van 
kleine huisdieren.

NIeT in de PMD-zak
7   Chipszakken en boterwikkels.
7  Verpakkingen met inhoud. 
7   Landbouwplastic. 
7  Piepschuim (Milieustraat).
7   (Hard)plastic producten zoals 

speelgoed en tuinstoeltjes,  
plastic waterpistolen of een  
koelbox (Milieustraat).

7   Verpakkingen die resten van 
chemicaliën bevatten, zoals 
kitkokers en lijm- en verf- 
verpakkingen (Milieustraat).

WaT MaG Waar?

Glas 
Wel oF NIeT in de glasbak?
4    Verpakkingsglas, inclusief restjes, 

doppen en deksels.
7  Glas van ruiten (Milieustraat). 
7  Spiegels (restafval).
7  Te groot kapot glas (Milieustraat).

Klein chemisch afval en 
elektrische apparaten

DIT MaG Naar MIlIeusTraaT 
oF DeTaIlhaNDel:

•  lege batterijen: bij winkels of  
KCA-depot bij de Milieustraat. 

•  Kapotte elektrische apparaten
•  Klein chemisch afval: bij de Milieustraat.  
KCA bestaat uit huishoudelijke pro-
ducten, lampen, medicijnen, naalden, 
kwikthermometers, verf, wasbenzine, 
afbijtmiddel en afval uit hobby (bv. ets-
vloeistoffen) en vervoer (bv. accu’s, olie).

Textiel
Wel in de textielcontainer
4  Herbruikbare kleren.
4  Kleding met gaten, vodden.
4   Oude gordijnen.
4   Oude schoenen, riemen, 

tassen.
4  Huishoudtextiel zoals dek- 

bedhoezen, lakens, dekens,  
handdoeken en dergelijke.

4  Knuffels.

NIeT in de textielcontainer
7   Natte of met olie en verf  

vervuilde kleding of textiel.
7   Vloerbedekking, kussens,  

dekbedden (restafval).

oud papier en karton

Wel bij het oud papier
4  Kranten, tijdschriften, reclame- 

drukwerk (zonder plastic hoesje),  
telefoongidsen, boeken, envelop-
pen (ook met venster) en catalogi.

4   Verpakkingen (bv kartonnen dozen).
4  Schrijf-, teken-, kopieer- en cadeau-

papier, printjes.
4  Papieren zakken en draagtassen.
4  Golfkarton en kartonnen opvulling.

NIeT bij het oud papier
7  Koffiefilters (GFT).
7   Hygiëne- en sanitair papier (tissues, 

toiletpapier, keukendoekjes etc.), 
luiers (restafval).

7   Geplastificeerd papier (restafval).
7  Carbonpapier, foto’s (restafval).
7   Behangpapier (incl. vinylbehang) 

(restafval).
7   Kartonnen verpakkingen voor vloei-

baar wasmiddel of wasverzachter.
7   Gebruikte, met vet vervuilde piz-

zadozen en ander papier of karton 
met verf-, olie- of voedselresten 
(restafval).


