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Afvalnieuws Grofvuil Special
Zoveel mogelijk van ons afval recyclen: dat is en blijft ons doel. En we zijn al een heel eind op weg: 72% van ons afval
in 2018 is gescheiden en heeft een tweede leven gekregen. Kan het nog beter? Zeker! Dat geldt vooral afval dat niet in
een van de kliko’s thuishoort, of er eenvoudigweg te groot voor is: het grof afval. Te vaak belandt dit nog op één hoop en
wordt verbrand. Een mooie uitdaging en wij gaan er de komende maanden mee aan de slag. Doet u mee?

Vaarwel
grofvuildagen,
welkom op de
milieustraat!
Na de zomer worden de grofvuildagen
afgeschaft. Zoals gebruikelijk bent u van

Wat is grof afval? Wat is grofvuil?

Geen grofvuil, maar grof afval dat prima gescheiden en gerecycled kan worden!

harte welkom op de milieustraat waar u
uw grof afval gescheiden in kunt leveren.
En als u toch rijdt, kunt u wellicht wel iets

Grof afval:

tijdschriften, vloerbedekking, … het kan

Grofvuil:

meenemen voor een buur of kennis?

alles dat u kwijt wilt, maar niet in uw

van alles zijn. Het overgrote deel kan

een klein deel van het grof afval kan

Is een ritje naar de milieustraat voor u

kliko of container past of er niet in hoort

hergebruikt worden. De Kringloop is vaak

niet gescheiden worden. Dit afval

niet mogelijk? Vanaf juli dit jaar kunt u

(zoals elektrische apparaten, textiel en

blij met spullen die in goede staat zijn.

wordt verbrand. Voor producten die uit

voor € 15,- uw grof afval ook thuis laten

herbruikbare spullen). Een matras, een

En van de rest kan het materiaal worden

verschillende materialen bestaan en

ophalen. Medewerkers van Biga Groep

kapotte stoel, afgedankte gordijnen, een

gebruikt om nieuwe producten te maken.

waar nog geen goede verwerking voor

halen het op en brengen het naar de

oude centrifuge, een paar dozen met oude

Zo krijgt ons afval een tweede leven.

is, is dat de enige oplossing.

milieustraat waar ze het voor u scheiden.

Weet u dat …

Na de zomer geen grofvuildagen meer?! Hoezo?

… elektronicazaken verplicht zijn
elektrische apparaten in te nemen, ook

Vier keer per jaar alles waar u vanaf wilt aan de weg zetten en dat het wordt opgehaald

als u geen nieuwe koopt? En bij het afleveren

… hoe makkelijk is dat wel niet? Toch is besloten om de grofvuildagen af te schaffen.

van een nieuw apparaat bij u thuis is het

Want …

normaal dat de leverancier het oude apparaat

• alles wat aan de weg wordt gezet, wordt bij elkaar gegooid en bijna alles belandt

meeneemt. Kleine elektrische of elektronische

uiteindelijk in de verbrandingsoven …

Grof afval op afroep:
hoe gaat u vanaf
1 juli te werk?
Vanaf 1 juli dit jaar kunt een afspraak
maken voor het afval dat u wilt laten

apparaten (formaat handtas) kunt u naar de

• … terwijl zo’n 85% van deze spullen hergebruikt of gerecycled had kunnen worden

ophalen. De kosten voor deze service

chemokar brengen.

• het verbranden van afval kost veel geld en ieder jaar wordt het duurder

bedragen € 15,- per keer.

• er wordt steeds meer grofvuil aan de weg gezet

Het werkt als volgt:

• de grofvuildagen leveren overlast, ook voor en na de inzameldag zelf. Niet alle inwoners

•

… u niet alleen kleren, maar alle
soorten textiel in de verzamelcontainers
van Sympany of Reshare kwijt kunt?

weten dat sommige soorten afval niet meegenomen mogen worden en dat afval blijft

www.mijnafvalwijzer.nl en logt in

op straat achter

Dus ook gordijnen en linnengoed en ook

met uw postcode en huisnummer;

• we hebben een mooie milieustraat waar inwoners iedere dag van de week gratis gebruik

als het versleten of kapot is. In Amerongen
en Maarn wordt bovendien vier keer per jaar
textiel huis-aan-huis ingezameld.

•

en de App AfvalWijzer.

•

len die u op wilt laten halen en klikt

… daarom nemen we afscheid van de grofvuildagen.

op Bevestigen;

… Kringloop een goede bestemming is
U kunt deze zelf wegbrengen naar hun winkel

u ontvangt een mail met een beveiligde link om de betaling van € 15,- via

Wat zit nu in het grofvuil dat aan de weg wordt gezet

in Doorn of Driebergen. U kunt ze ook gratis bij

iDEAL te doen
•

op het moment dat u betaald hebt, is
de afspraak bevestigd. U zet op de

u thuis op laten halen. Kringloop neemt alleen

afgesproken dag de spullen die u

die dingen mee waar ze zelf iets mee kunnen;

Afval dat thuis

ze gooien ze niet voor u weg.

gescheiden kan

30%

… vijf keer per jaar grof snoeiafval

(kliko of ver-

huis-aan-huis wordt ingezameld?

zamelcontainer)

heeft aangemeld voor uw woning op

baar is en naar de

straat. Medewerkers van de Biga
Groep halen dit in de loop van de dag
op en brengen het naar de milieu-

2%

straat waar ze het voor u gescheiden
15%

De inzameldagen staan op de Afvalkalender

Afval dat herbruikKringloop kan

worden

en de App AfvalWijzer.

inleveren.

53%

Afval dat op

Grofvuil dat niet
… u al deze dingen, maar ook

u selecteert de ophaaldag, vult uw
gegevens in, vult de lijst in van spul-

•
voor spullen die nog in goede staat zijn?

bij Menu (3 horizontale streepjes)
klikt u op Bestellingen;

van kunnen maken en waar grof afval optimaal gescheiden en dus gerecycled wordt
• als gemeente willen we juist mensen die hun afval goed scheiden faciliteren en het
ongescheiden aanbieden van afval ontmoedigen.

De inzameldagen staan op de Afvalkalender

u gaat naar de app AfvalWijzer of naar

de Milieustraat

gescheiden kan worden

matrassen, piepschuim, plastic

gescheiden aangeboden kan worden

voorwerpen, hout en nog andere soorten afval

Geen computer? Bel dan met de
gemeente (0343) 56 56 00. Dan komen
we bij u langs om het samen met u
te regelen. Vanaf 1 juli kunt u op
www.heuvelrug.nl alle informatie vinden.

op de milieustraat gescheiden kunt inleveren?

Op de grofvuildagen is slechts 1/6 van het ingezamelde afval echt grofvuil.

In de bibliotheken komen flyers met uitleg

De lijst vindt u op: www.heuvelrug.nl / Inwoner

De rest is geschikt voor recycling en wordt ten onrechte verbrand. Zonde en duur!

te liggen.

/ Onderwerpen A-Z / Milieustraat

Kringloop: www.kringloopzeist.nl

Milieustraat Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Maarn en Maarsbergen:

Milieustraat Amerongen, Overberg en Leersum:

info@kringloopzeist.nl

Velperengh 9, 3941 BZ in Doorn | (0343) 56 56 00

Remmerden 40, 3911 TZ in Rhenen | (0317) 68 16 60

(085) 485 24 09

Open: op werkdagen van 08.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur; za van 09.00-12.00 uur.

Open: di t/m vr van 13.00-16.00 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

