
Informatie over 
de nieuwe manier van 
inzamelen in uw buurt
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Steen, puin, hout en tapijt
Restafval

Samenstelling 
huishoudelijk restafval 
laagbouw Apeldoorn 
naar volume

Afval? Haal er uit wat er in zit!

Apeldoorn streeft naar minder restafval, namelijk 30 kg per inwoner 
per jaar in 2025. Nu is dat nog 140 kilo, dat is inclusief 25 kg grof 
restafval. We kunnen dit bereiken door waardevolle grondstoffen 
zoals plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken 
(PMD), groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en karton, textiel en 
glas uit het restafval te houden. Hoeveel waardevolle grondstoffen 
er nog in ons restafval zitten, laat onderstaand plaatje zien.

Hoeveel grondstoffen vinden 
we nu nog in het restafval? 

Ongeveer twee derde van het materiaal dat nu nog in uw restafval 
zit, kan gescheiden of opnieuw gebruikt worden. Een groot deel 
daarvan bestaat uit verpakkingen (Plastic, Metaal, Drankpakken, 
PMD) en keukenafval (GFT). Ook papier, karton en textiel zijn 
grondstoffen die het waard zijn om (nog beter) te scheiden. 
De cijfers geven het volume weer: PMD neemt veel plek in 
beslag, maar weegt relatief weinig. Als we kijken naar verdeling 
in kilo’s, dan staat GFT met stip bovenaan. 

Over deze uitnodiging

Over enkele maanden gaat een aantal 
zaken veranderen in de inzameling. 
Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen 
zoals blik en drankpakken (PMD) gaan 
we ophalen met een grijze container die 
is voorzien van een oranje deksel. 

Deze vervangt uw grijze container voor 
restafval. Wat u aan restafval overhoudt, 
brengt u zelf weg naar een container voor 
restafval bij u in de buurt. Daarnaast kunt 
u gebruik gaan maken van luiercontainers. 
Met deze mailing brengen we u graag 
op de hoogte van de plekken waar de 
ondergrondse containers gaan komen. 
Ook nodigen we u graag uit voor een 
inloopbijeenkomst. In de komende maanden 
ontvangt u praktische informatie over de
veranderingen die in uw buurt gaan plaats-
vinden, waaronder de planning die voor 
uw adres geldt. 

De wijzigingen worden gefaseerd 
ingevoerd. Een groot deel van Apeldoorn 
dat ten zuiden van de spoorlijn ligt, is 
eerder dit jaar en vorig jaar overgestapt 
op de nieuwe manier van inzamelen. Voor 
bewoners van hoogbouw verandert er veel 
minder. Zij worden apart geïnformeerd 
over de mogelijkheid om zich aan te melden 
voor luiercontainers.

Deze mailing bestaat uit twee onderdelen 
om te bewaren:

  uitnodiging
  overzicht containers

Mist u een onderdeel? 
Laat het ons weten!



Apeldoorn, augustus 2019 - Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

U woont in U bent welkom op Locatie

Noordoost vrijdag 20 september 14.00 - 17.00 uur Het Kristal, Distelvlinderlaan 200

woensdag 25 september 14.00 - 17.00 uur
donderdag 26 september 17.00 - 20.00 uur
vrijdag 27 september 14.00 - 17.00 uur

De Vlijt, Vlijtseweg 114

Wenum, Wiesel, Beemte woensdag 2 oktober 14.00 - 17.00 uur De Watermolen, Oude Zwolseweg 160, 
Wenum-Wiesel

Noord, Centrum en Uddel donderdag 3 oktober 19.00 - 21.00 uur
vrijdag 4 oktober 14.00 - 17.00 uur
donderdag 10 oktober 19.00 - 21.00 uur

Gebouw Irene bij Grote Kerk, 
Loolaan 16

West, Hoog Soeren vrijdag 11 oktober 14.00 - 17.00 uur Orca, Germanenlaan 360

U hoeft zich niet aan te melden. De inloopbijeenkomsten hebben een opzet met informatiekramen. 
Komt de datum u niet uit? Dan bent u ook welkom bij een van de andere inloopbijeenkomsten.

Plaatsingsplan 
ondergrondse 
containers: 
u kunt uw zienswijze hierop geven
Op de bijgevoegde kaart ziet u waar de ondergrondse 
containers voor restafval en luiers staan of gaan  
komen. De gemeente stelt u in de gelegenheid 
om uw zienswijze te geven op het plaatsingsplan 
voor de nieuwe containers. Dat plan vindt u op 
www.apeldoorn.nl. Daar leest u ook hoe en tot wan-
neer u een reactie kunt geven op dit plaatsingsplan. 

Blijf op de hoogte! 
Op circulus-berkel.nl plaatsen wij regelmatig  
nieuwsberichten over de voortgang.

Uitnodiging
U bent van harte welkom op één van de volgende 
inloopbijeenkomsten. Medewerkers van de  
gemeente Apeldoorn en Circulus-Berkel informeren 
u daar graag over de geplande locaties van de 
containers en bieden er praktische informatie en  
tips over het scheiden en verminderen van afval 
en het gebruik van Recycleservice.  

U bent van harte welkom op één van de volgende 
inloopbijeenkomsten over de nieuwe manier van inzamelen.

Uitnodiging


