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Datum 8 februari 2019 

Onderwerp Informatie over nieuwe manier van inzamelen afval in Merlenhoven 

Aanleiding Aanstaande start van de inzameling 

Portefeuillehouder Annelies van der Have 

 
Op 16 november 2018 (zie bijlage) heeft het college u middels een collegebericht op de 
hoogte gesteld van de voortgang van het participatietraject omtrent de afvalproef in 
Merlenhoven. Daarop heeft u in de Raadsvergadering van 29 november 2018 aangegeven 
de nieuwe invulling van de proef afvalinzameling in de wijk Merlenhoven direct groen licht te 
geven. 
 
Nieuwe invulling van de proef 
De nieuwe invulling van de proef houdt in dat de fasering vervalt en direct de meest 
effectieve manier van inzamelen wordt getest. Hierbij blijven inwoners GFT aan huis 
inzamelen en wordt het inzamelen van PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) toegevoegd. 
Het restafval wordt door bewoners weggebracht naar een verzamelcontainer in de wijk. 
Inzameling van glas en papier blijft op afstand in de brengparkjes.    
 
Start van de proef op 28 februari 2019 
Er is hard gewerkt om de proef op 28 februari 2019 te laten starten. Op deze dag wordt voor 
de laatste keer het restafval aan huis opgehaald. De Meerlanden is verantwoordelijk voor de 
technische en operationele wijzigingen, de werkgroep vanuit de gemeente heeft zich, in 
samenwerking met de klankbordgroep, vooral gericht op de service naar de inwoners. Zo 
ontvangen alle inwoners van Merlenhoven voorafgaand een startpakket met specifieke 
afvalwijzer, toelichting, krijgen de inwoners een schone container bij de start van de 
uitvoering, is er een sticker ontwikkeld voor op de container en worden billboards geplaatst 
bij de toegangswegen naar Merlenhoven. Op 6 februari was er een excursie naar de 
Meerlanden waar inwoners inzicht kregen in de manier van verwerking van het GFT-afval. 
Daarnaast wordt volop ingezet op laagdrempelige informatievoorziening via de website en 
de lokale media. De documenten treft u in de bijlage.      
 
Voorafgaand aan de start, op vrijdag 15 februari, onthult Annelies van der Have de twee 
billboards waarop de start van de nieuwe afvalinzameling wordt aangekondigd. Raadsleden 
zijn hierbij ook van harte welkom, het precieze tijdstip volgt.  
 
Monitoring resultaten 
Voorafgaand, tijdens en bij afronding van de proef wordt door de Meerlanden het aantal 
kilo’s restafval gewogen om te monitoren of de hoeveelheid daadwerkelijk afneemt. Ook 
worden sorteerproeven gehouden voor de verschillende afvalstromen om te achterhalen of 
de nieuwe afvalscheiding goed wordt uitgevoerd.   
 
Het mailadres afval@heemstede.nl is gedurende de uitvoering bereikbaar voor inwoners om 
op- of aanmerking te delen. Ook zijn de klankbordgroepleden aanspreekbaar in de wijk om 
mensen te ondersteunen met slimme manieren van afvalscheiding. Door middel van een 
enquête willen we op enkele momenten peilen wat de inwoners ervaren van het 
serviceniveau en het gemak van de nieuwe manier van afvalinzameling.   
 
De resultaten van de kilo’s restafval en de ervaringen van bewoners vormen samen input om 
het afvalbeleid van de gemeente Heemstede aan te scherpen en toe te werken naar het 
behalen van de in de Duurzaamheidsnota gestelde doelen.   
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Klankbordgroepleden als ambassadeurs tijdens uitvoering 
In de voorbereiding naar de uitvoering van de nieuwe inzameling waren de 
klankbordgroepleden betrokken bij de verschillende aspecten van de uitvoering. Zo dachten 
zij kritisch mee over de inzamelfrequentie, de locaties van de verzamelcontainers en alle 
communicatiemiddelen die aan de inwoners is aangeboden.  
 
Op 8 december 2018 vond een wijkbijeenkomst plaats in Merlenhoven die samen met de 
klankbordgroep werd georganiseerd. De klankbordgroepleden gaven van tevoren al aan als 
ambassadeurs te willen optreden naar de andere inwoners en hen te helpen met het secuur 
scheiden van hun afval. Dit werd op de wijkbijeenkomst op 8 december direct in de praktijk 
gebracht. 
 
Bijlage 
711530  Collegebericht Voortgang participatie afvalproef (16 november 2018) 
NVT  Communicatiemiddelen Proef afvalinzameling Merlenhoven: 
  - Afvalwijzer 
  - Opmaak van het billboard 
  - PMD sticker 
  - Containerhanger 
 
 
Bijlage: kaartje verzamelcontainers restafval 
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 Collegebericht 
 

 
Dit Collegebericht is opgesteld om inzicht te geven in de voortgang van de Afvalproef in de wijk 
Merlenhoven en een doorkijk te geven over de aanpak van het vervolg.  
 
Doelstelling 
In het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) is de ambitie opgenomen dat de 
hoeveelheid restafval in 2020 is gehalveerd. Dit komt neer op een gemiddelde hoeveelheid restafval 
van 100 kg/inwoner en een afvalscheiding van 75%. Heemstede onderschrijft deze ambitie in de Nota 
Duurzaamheid en werkt toe naar maximaal 105 kilo restafval in 2020 en streeft in 2030 nauwelijks 
restafval te produceren uitgaande van de verdere ontwikkeling van innovatieve scheidingstechnieken 
in de komende jaren. 
 
Proef: In november 2017 is besloten tot een uitvoering van een proef met Afvalinzameling in de wijk 
Merlenhoven. Na reacties uit de wijk is besloten de proef uit te stellen en in maart 2018 met 
inwoners in gesprek te gaan over de uitvoering van de proef. Deze informatie is te vinden achteraan 
dit document.  
 
In september 2018 is de voorbereiding van de uitvoering van de proef weer actief opgepakt door de 
organisatie van een Verdiepingsbijeenkomst met de klankbordgroep die was ontstaan n.a.v. de 
bijeenkomsten in maart 2018.  
 
Verslag Verdiepingsbijeenkomst klankbordgroep 24 september 
Op 24 september 2018 heeft de Verdiepingsbijeenkomst plaatsgevonden met de klankbordgroep.  
Tijdens de bijeenkomst heeft wethouder Annelies van der Have een korte terugblik gegeven plus de 
doelstellingen toegelicht waaraan de gemeente wil voldoen. Vervolgens is een samenvatting gegeven 
van voorgaande bijeenkomsten in aanloop naar de stand van zaken vandaag. Simon van der Schouw 
van Meerlanden heeft een aantal mythes besproken en concrete voorbeelden behandeld van afval. 
Deze Verdiepingsbijeenkomst verliep constructief en in goede sfeer.  
 
Uiteindelijk zijn vier inzamelscenario’s besproken die door de Meerlanden zijn opgesteld en 
doorgerekend. Slechts twee van deze scenario’s leveren de beoogde beperking van restafval uit de 
doelstelling op.    
 
In overleg met de klankbordgroep is voorgesteld om één scenario te testen om duidelijkheid te 
bieden en niet teveel veranderingen op elkaar te laten volgen. Voor de uitvoering van de proef is de 
voorkeur uitgesproken voor het scenario, waarbij: 
-  2 containers aan huis (voor GFT en PMD). De restafvalcontainer wordt hierin PMD. 
- Verzamelcontainer voor restafval in de wijk. Tijdens proef bovengronds; permanente 

containers gaan ondergronds.   
- Glas, papier, textiel e.d. wegbrengen naar de brengparkjes. 
 

Datum 16-11-2018 

Aanleiding Afvalproef Merlenhoven 

Onderwerp Voortgang participatietraject 

Portefeuillehouder Annelies van der Have 
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De klankbordgroep is positief gestemd en geeft aan ook graag een rol te willen vervullen in een 
mogelijke proef als ambassadeur (na goedkeuring van de raad).  
 
Met de klankbordgroep zijn de volgende zaken besproken over het vervolg: 
1. Delen van het verslag van 24 september 
2. Verder uitwerken van het scenario 
3. In kaart brengen van locaties voor de 5 ondergrondse containers 
4. Vaststellen frequenties van ophalen van afvalstromen (PMD en GFT) 
5. Voorbereiding algemene afvalcommunicatie waaronder een concrete afvalscheidingswijzer, 

starterspakket proefwijk 
6. Bespreking met klankbordgroep van het uitgewerkte scenario om te zien of de punten van 

aandacht voldoende zijn meegenomen 
7. Organisatie van een inloopmiddag / avond in de wijk om informatie over de proef te delen, 

samen met de klankbordgroep en op te halen welke aandachtspunten er leven 
8. Verwerken alle input tot een advies aan de Raadscommissie Ruimte en Gemeenteraad 
9. Na instemming voorbereiding concrete uitvoering van de proef inclusief 

communicatiemiddelen 
10. Starten van de proef 
 
Bijeenkomst klankbordgroep 12 november 2018 
Maandag 12 november vond er een tweede bijeenkomst plaats met de klankbordgroep.  
 
Arthur Schaafsma, beleidsmedewerker Afval gemeente Heemstede, vertelde kort over de genomen 
stappen en ontwikkelingen sinds de bijeenkomst in oktober met de klankbordgroep. Wethouder 
Annelies van der Have gaf een korte toelichting over de ontwikkelingen op het politiek-bestuurlijk 
vlak en de daarmee samenhangende planning voor komende tijd. Expert en coördinator Simon van 
der Schouw van Meerlanden was ook aanwezig. Hanneke Lankveld begeleidde het gesprek en gaf 
een korte toelichting op de communicatiemiddelen.   
 
Frequentie ophalen PMD 
Tijdens de bespreking van het beleid ontstond er discussie over de frequentie van het ophalen van 
het PMD. Deze staat nu gepland voor ophalen per 4 weken. Volgens de aanwezigen is dit een te lage 
frequentie. Arthur heeft toegezegd om op korte termijn een terugkoppeling te doen op deze 
frequentie en of het mogelijk is om naar iedere 2 weken ophalen te gaan. Mogelijkerwijs betekent dit 
ook dat het omwisselen van kleine restafval rolemmers naar een grote voor PMD niet noodzakelijk is.    
 
Locaties van de containers 
Er zullen 5 containers worden geplaatst in de wijk. Samen met een vertegenwoordiging van de 
klankbordgroep zullen Arthur Schaafsma en Meerlanden op 22 november een rondje door de wijk 
maken om een voorkeur voor de locatie te bepalen. 
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Afronding proefperiode 
De klankbordgroep heeft aangegeven dat er geen behoefte is aan een cadeaubon of wijkfeest. Als 
tegenvoorstel is gesuggereerd of het schoonspuiten van de containers mogelijk is. Een schone 
container voor PMD nodigt immers meer uit om sneller te beginnen met afvalscheiding. Arthur zoekt 
uit welke mogelijkheden hiertoe zijn en koppelt terug. 
 
Communicatie 
Tijdens het overleg lagen er verschillende uitgewerkte middelen op tafel, zoals de Afvalwijzer en een 
nieuwsbrief. Alle middelen betreffen concepten, zowel inhoudelijk als vormgeving technisch. 
Afgesproken is dat de documenten van belang voor de wijkbijeenkomst worden gedeeld met de 
klankbordgroep. Alle suggesties, opmerkingen en commentaar zijn van harte welkom en mogen 
worden gedeeld met Arthur en Hanneke.   
 
Vervolg: Wijkbijeenkomst in Merlenhoven op 8 december 
Uit de bijeenkomsten met de klankbordgroep is een scenario ontstaan waarop de we proef zouden 
kunnen gaan uitvoeren. Om de gehele wijk de mogelijkheid te geven om kennis te nemen van deze 
uitkomsten en om mogelijke zorgen / aandachtspunten uit te spreken, willen we een 
Wijkbijeenkomst organiseren door met een kraam met koffie in de wijk te gaan staan. Dit kondigen 
we vooraf aan met een huis-aan-huis flyer.  
 
Bij deze bijeenkomst zullen aanwezig zijn: wethouder Annelies van der Have, Arthur Schaafsma, 
Hanneke Lankveld, Meerlanden en een brede vertegenwoordiging van de klankbordgroep. De 
gemeenteraad wordt hiervan tevens van op de hoogte gesteld.  
 
Uitkomsten van deze bijeenkomst worden door Annelies van der Have gedeeld in de gemeenteraad 
medio december.    
 
Rol klankbordgroep & gemeenteraad 
De klankbordgroep, bestaande uit 16 betrokken bewoners uit de wijk Merlenhoven, geeft de 
gemeente advies over het vervolg van de proef. Na de bijeenkomst van 8 december is er aanvullend  
beeld van de beleving van de andere inwoners van de wijk.   
 
Met deze input wordt een voorstel samengesteld over de (mogelijk aangepaste) uitvoering van de 
proef. Dit wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Naar verwachting zal dit 
voorstel hiervoor gereed zijn voor behandeling in januari 2019.  
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ACHTERGROND VERLOOP PROEF AFVALINZAMELING MERLENHOVEN 
 
Besluiten in de raad 
In de commissie van oktober heeft u gesproken over een voorstel om te komen tot een pilot 
bestaande uit 2 fases in de wijk Merlenhoven. Dit voorstel hield het volgende in: In fase 1 van de 
pilot zullen Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) 1x per 4 weken aan huis worden opgehaald en 
de inzamelfrequentie van restafval wordt verlaagd van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken. 
Bewoners ontvangen hiervoor een extra kliko. Fase 1 duurt 6 maanden. Na afloop hiervan wordt 
eerst geëvalueerd en aan de hand daarvan zal besloten worden of fase 2 kan worden gestart. Fase 2 
houdt in dat in plaats van restafval de herbruikbare afvalstromen aan huis worden ingezameld 
(omgekeerd inzamelen). Voor de bewoners van Merlenhoven zijn er dan ondergrondse 
verzamelcontainers voor restafval beschikbaar. Ook fase 2 duurt 6 maanden.  
 
In november 2017 heeft de raad Ingestemd met de financiering van de pilot fase 1 afvalinzameling in 
de wijk Merlenhoven, het verstrekken van een financiële tegemoetkoming aan de deelnemers voor 
in totaal € 53.700 en de tegemoetkoming te dekken door een onttrekking van € 53.700 aan de 
algemene reserve en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2018 
 
Naar aanleiding van bovengenoemd besluiten zijn veel reacties uit de wijk ontvangen. Tijdens de 
commissie ruimte van 14 december 2017 heeft een viertal bewoners van de wijk Merlenhoven een 
petitie, ondertekend door circa 200 mensen, ingediend. De argumenten van de petitie-indieners 
waren: Gebrekkige communicatie, geen extra bak wenselijk en stankoverlast. Wethouder Nieuwland 
is vervolgens in overleg gegaan met de petitie-indieners. Samen is overeengekomen de pilot niet op 
1 januari te laten starten en een participatie-traject in te gaan.  
 
Overleg petitie-indieners 
Na het overleg met de wethouder is de ambtelijke werkgroep in overleg gegaan met de petitie-
indieners. De conclusie van het overleg was dat de petitie-indieners het ermee eens zijn dat er wat 
zal moeten gaan veranderen aan de wijze van inzamelen, maar dat bij het bepalen van de wijze 
waarop dit moet gebeuren, de hele buurt betrokken moet worden. Samen is een plan van aanpak 
opgesteld.  
 
Voorbereiding op communicatie 
Volgens de petitie-indieners was de communicatie niet voldoende geweest in het voortraject. Het 
gereserveerde bedrag uit de pilot voor communicatie is ingezet om de communicatiecampagne 
verder vorm te geven. Onder de noemer ‘Heemsteeds minder afval’ is verder gecommuniceerd naar 
de inwoners van de wijk. Deze campagne kan later eenvoudig uitgerold worden naar de rest van de 
gemeente. 
 
Voorbereiding en uitvoering bewonersbijeenkomst 14 maart 
Om een zo groot mogelijke opkomst van inwoners te verkrijgen, is de bijeenkomst twee keer 
uitgevoerd: de eerste keer in de middag, en de tweede keer in de avond. Beide bijeenkomsten 
vonden plaats op 14 maart 2018. In de uitnodiging werd de randvoorwaarden en de doelstelling 
meegestuurd:  
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Wijkbijeenkomsten 14 maart 
De bijeenkomst bestond uit een informatief deel, waar een kennisquizje over afval(scheiden) 
gehouden werd, een enthousiaste deelnemer van het 100-100-100 project haar verhaal vertelde en 
de uitleg van een extern expert over voor- en nascheiden, aan bod kwam.  
 
Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst hebben de aanwezigen aan de hand van de 
uitgangspunten, die eerder tot de scenario’s geleid hebben, zelf hun ideeën geuit over een 
alternatief inzamelsysteem. Tijdens deze bijeenkomsten werd onder andere duidelijk dat er vragen 
waren over het proces, er onbekendheid was met de verwerking van de verschillende afvalstromen 
en bewoners het gevoel hadden dat ze al goed bezig waren.  Op 
www.heemstede.nl/steedsminderafval  is het complete verslag van de bijeenkomst gevoegd. Alle 
inwoners uit de wijk hebben dit inmiddels ontvangen met de mededeling dat er in september een 
vervolg gehouden wordt met een te formeren klankbordgroep. Samengevat geven onderstaande 
woordenwolken het resultaat van deze twee bijeenkomsten weer. 
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   Gemeente Heemstede  |   1  

 afval
wijzer

Steeds
minder 
afval
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2   |  Afvalwijzer
Steeds
minder 
afval

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOFFEN
LANDELIJKE DOELSTELLINGEN 
2020: 100 kg p.p.p.j. restafval
2025: 30 kg p.p.p.j. restafval

In deze afvalwijzer ziet u waar welk type afval in hoort. 
Uw ervaringen horen we graag. Deel met ons uw tips en 
opmerkingen via afval@heemstede.nl.

Samenwerken aan een betere wereld:  
In Merlenhoven doen we het gewoon!

WAT IS RESTAFVAL?
Restafval kan niet gescheiden worden 
ingeleverd en wordt meestal verbrand. Na goed 
scheiden blijft er nog maar een klein beetje 
restafval over. Voorbeelden van restafval zijn 
(niet uitputtend):

• Stofzuigerzakken en hun inhoud 
• Chipszakken 
• Chipsbussen
• Luiers
• Verpakkingen van piepschuim 
• Doordrukstrips van medicijnen en 

kauwgum
• Honden- en kattenharen 
• Kattenbakkorrels zonder milieukeur 
• As uit de asbak en de open haard
• Vogelkooizand 

De Afvalwijzer is onderdeel van de campagne 
Steeds Minder Afval. Deze brochure is mede tot stand 
gekomen in samenwerking met afvalinzamelaar 
Meerlanden en Beginvanietsmoois. Kijk voor meer
informatie op: www.heemstede.nl/steedsminderafval
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   Gemeente Heemstede  |   3  * = mag wel bij (R = restafval | PMD = plastic, blik/metaal, drinkpakken | M = Milieustraat) 

GROENTE | FRUIT | ETENSRESTEN | TUINAFVAL

WEL BIJ GFE+T
	Bloemen en (kamer)planten
	Doppen van pinda’s en noten
	Eierschalen
	Etensresten (gekookt, gebakken, 
 rauw)
	Kaaskorsten
	Kattenbakkorrels met Milieukeur
	Keukenpapier
	Koffiedik, koffiefilter, koffiepads 
 (geen cups)
	Mest van kleine huisdieren
	Schillen van groente en fruit
	Theebladeren en theezakjes
	Visgraten
	Vleesbotjes
	Zakken/verpakkingen met het 
 kiemplantlogo

	Blad
	Dode planten
	Gras
	Kleine takken
	Onkruid
	Plantenpotten van organisch 
 materiaal
	Tuinafval (zoals kleine takken 
 na snoeien, tuinplanten)

NIET BIJ GFE+T*
 Kattenbakkorrels zonder Milieukeur  R
 Melk- en vruchtensappakken  PMD
 Plastic zakken en pedaalemmer-
 zakken  PMD
 Hout en dikke takken  M
 As uit de asbak en de open haard  R
 Vogelkooizand  R
 Stofzuigerzakken en hun inhoud  R
 Honden- en kattenharen  R
 Luiers  R
 Zand en grond  M
 Steen en aardewerk  R/M

Wist je dat...
Afvalinzamelaar Meerlanden 
GFT 100% verwerkt tot compost, 
groengas, CO2, warmte en water?
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* = mag wel bij (R = restafval | GFE+T = groente, fruit, eetresten en tuinafval | M = Milieustraat)4   |  Afvalwijzer
Steeds
minder 
afval

WEL BIJ PMD
	Bakjes voor salade, groenten en 
 fruit
Bekers voor yoghurt, vla en ijs
Blisterverpakkingen (van bijv. 
 tandenborstels, schroefjes etc.)
Drinkpakjes
Flacons voor shampoo en zeep
Flacons voor wasmiddelen en 
 wasverzachter
Flessen voor frisdrank, water en 
 melk
Flessen voor olie en azijn
Folies (zoals plastic verpakking 
 om een tijdschrift)
Knijpflessen voor sauzen en olie
Kuipjes voor boter, saus en 
 smeerkaas

Pakken voor melk, vla en yoghurt
Pakken voor sap, water en wijn
Pakken voor soep en sauzen
Plantenpotjes
Plastic zakken en zakjes
Tubes voor gel, crème en tandpasta
Verpakkingen van kaas, vlees en vis
Zakken voor pasta, rijst en snacks
Lege make-up verpakkingen
(Bier/frisdrank)blikjes, soep /  
  conservenblikken
Cupjes van waxinelichtjes
Vleesbakjes met bodem

NIET BIJ PMD*
 Verpakkingen mét inhoud  R
 Verpakkingen van piepschuim  R/M
 Doordrukstrips van medicijnen 
 en kauwgum  R
 Plastic producten van hard
 kunststof, zoals speelgoed en
 tuinstoelen  Kringloop/M
 Verpakkingen met aluminium 
 laagje zoals chipszakken  R

Wist je dat...
Afvalinzamelaar Meerlanden het pmd 
inzamelt en dat laat verwerken door 
suez in rotterdam?

PMD PLASTIC | METAAL (BLIK) | DRINKPAKKEN
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* = mag wel bij (R = restafval | PMD = plastic, metaal (blik), drinkpakken | GFE+T = groente, fruit, eetresten en tuinafval | M = Milieustraat)    Gemeente Heemstede  |   5  

Wist je dat...
je doppen en deksels gewoon mee mogen in 
de glasbak en dat je niet hoeft te spoelen?

PAPIER | KARTON GLAS

WEL BIJ GLAS
	Bierflessen
	Crèmepotjes van doorzichtig glas
	Deodorantrollers van glas
	Overige flessen
	Parfumflesjes, ook monstertjes
	Potten
	Wijnflessen

NIET BIJ GLAS*
 Vuurvast glas zoals ovenschalen  R
 Kristal  R/M
 Aardewerk  R/M
 Lampen  R
 Spiegels  M
 Theeglazen  R

WEL BIJ PAPIER EN KARTON
	Boeken, brochures en (telefoon)
 gidsen
	Bonnetjes, (trein)kaartjes
	Cadeau- en inpakpapier
	Eierdozen
	Enveloppen (ook met venster)
	Kranten, tijdschriften en folders
	Pakken (hagelslag, thee, rijst)
	Pizzadozen van diepvriespizza’s
	Print- en kopieerpapier
	Reclamedrukwerk en folders
	Schrijf- en tekenpapier
	Verpakkingen van papier/
 karton

NIET BIJ PAPIER EN KARTON*
 Taartdozen met voedselresten 
 en kunststof venster  R
 Bakpapier  R 
 Pizzadozen met vetvlekken en
 voedselresten  R
 Koffiefilters  GTE+T
 Zakdoekjes en tissues  R
 Keukenpapier  R
 Luiers en sanitair papier  R
 Behang, zowel papier als vinyl  R
 Kassabonnetjes  R
 Drinkpakken  PMD
 Treinkaartjes met eenmalige
 chipkaart  R
 Papieren broodzakken  R
 Geplastificeerd papier en karton  R
 Enveloppen met plastic bubbeltjes  R
 Ordners en ringbanden  R
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* = mag wel bij (R = restafval | PMD = plastic, metaal (blik), drinkpakken | GFE+T = groente, fruit, eetresten en tuinafval | (M = Milieustraat)                                     6   |  Afvalwijzer
Steeds
minder 
afval

WEL BIJ TEXTIEL
	Dekbedhoezen
	Dekens
	Gordijnen
	Gympen
	Handdoeken
	Hoeden en petten
	Kleding
	Laarzen
	Lakens
	Schoenen
	Theedoeken
	Vitrage
	Washandjes 
	Accessoires zoals riemen en dassen

NIET BIJ TEXTIEL*
 Sterk vervuild textiel  R
 Textiel met verfvlekken  R
 Textiel met chemicaliën  R
 Nat textiel  R
 Matrassen  M

Wist je dat...
Je textiel kunt inleveren in de 
speciale groene kledingcontainers 
bij de Coop, het zwembad en de 
kinderboerderij?

TEXTIEL ELEKTRISCHE 
APPARATEN

BIJ ELEKTRISCHE APPARATEN
	Computers
	Elektrische tandenborstels
	Haardrogers
	Keukenapparaten
	Koffiezetapparaten
	Magnetrons
	Wasmachines

Wist je dat...
je jouw apparaten op veel plekken 
kunt inleveren? Kijk op wecycle.nl 
en je kunt ze altijd inleveren bij de 
milieustraat van de gemeente.
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* = mag wel bij (R = restafval | PMD = plastic, metaal (blik), drinkpakken | GFE+T = groente, fruit, eetresten en tuinafval | M = Milieustraat)    Gemeente Heemstede  |   7  

KLEIN CHEMISCH AFVAL

WEL BIJ KCA
	Accu’s
	Batterijen
	Benzine, motorolie, afgewerkte 
 olie, remolie en oliefilters
	Bestrijdingsmiddel
	Etsvloeistof, salpeterzuur en 
 zwavelzuur
	Fotofixeermiddel en -ontwikkelaar
 Gootsteenontstopper vloeibaar
	Injectienaald
	Kwikschakelaar

	Verfblikken of spuitbussen waar 
 nog iets in zit
	Kwikthermometer
	Lampenolie
	LED-, TL- en spaarlampen
	Medicijnen
	Petroleum
	Verf, lak en beits
	Verfproducten, zoals verdunner,
 reiniger en afbijtmiddel
	Zoutzuur

NIET BIJ KCA*
 Gloei- of halogeenlampen  R
 Armatuur  M
 Geverfd hout en verduurzaamd
 hout  M
 Foto’s en dia’s  R
 Lege verfblikken  R
 Kwasten met uitgeharde verf  R
 Lege spuitbussen  R

Wist je dat... 
hoe meer Klein Chemisch Afval je gescheiden inlevert, hoe meer grondstoffen (zink, 
metaal, cadmium, zilver, olie) we kunnen hergebruiken en we er nieuwe producten 
(zoals dakgoten, spijkers, staaldraad, batterijen en brandstof) van kunnen maken?
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8   |  Afvalwijzer
Steeds
minder 
afval

 Door afval op de juiste manier te scheiden 

zorgen we samen voor een waardevolle en 

leefbare omgeving voor onszelf, onze kinderen 

en kleinkinderen. En er blijft steeds minder afval 

over: dat is de kern van de campagne ‘Steeds 

Minder Afval’ in gemeente Heemstede.

afval@heemstede.nl
www.heemstede.nl/steedsminderafval

Steeds
minder 
afval
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28 FEBRUARI halen we uw restafval voor het laatst op.  
VANAF 14 MAART halen we uw plastic aan huis op. 
RESTAFVAL brengt u zelf weg in de wijk.

MEER INFORMATIE:
www.heemstede.nl/steedsminderafval
afval@heemstede.nl

Start in 
MERLENHOVEN
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PLASTIC
BLIK (METAAL)
DRINKPAKKEN

 www.heemstede.nl/steedsminderafval
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ALSTUBLIEFT
Een schone rolemmer! 
Vanaf nu alleen voor 

PLASTIC, BLIK (METAAL) 
en DRINKPAKKEN

GEMEENTE HEEMSTEDE 
start met een nieuwe 

manier van afvalinzameling 
in MERLENHOVEN. 

In de brief en op de website 
ziet u waar de locaties van de 

containers zijn. Hier kunt u 
uw restafval kwijt. 

www.heemstede.nl/
steedsminderafval

Start vandaag! 
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VRAGEN?
Stel deze aan 

AFVAL@HEEMSTEDE.NL
Wij helpen u graag of 

brengen u in contact met 
buurtgenoten die met ons 
meedenken. Deze groep 

bestaat uit inwoners uit uw 
wijk, die nauw betrokken zijn 

bij de invoering van de nieuwe 
manier van afvalinzameling.

 KIJK VOOR MEER 
INFORMATIE OP

www.heemstede.nl/
steedsminderafval
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