
 
 

Veelgestelde vragen & antwoorden Nieuwe visie moet leiden tot minder restafval 

 

Wat gaat er veranderen?  

 In wijken waar dat kan, halen we PBD (plastic, blik en drankkartons) huis-aan-huis op in 

minicontainers;  

 We plaatsen, waar nodig, meer ondergrondse containers voor PBD, glas etc.  

 We doen een proef om luiers- en incontinentiemateriaal apart in te zamelen;  

 De minicontainer voor restafval legen we 1 x per 3 weken; 

 Bij eenpersoonshuishoudens verlagen we het aantal stortingen op de ondergrondse container 

van 17 naar 8 stortingen per maand. Bij meerpersoonshuishoudens van 30 naar 15 stortingen 

per maand.  

 

Krijgt iedereen een container voor plastic afval? 

Nee. We kijken per wijk of we een container voor plastic gaan uitzetten. Bewoners die geen container 

krijgen, brengen het plastic afval weg naar een ondergrondse container in de buurt.  

 

Eenmaal per 3 weken restafval, (of minder stortingen) kan dat wel?  

Ja. Zo’n 80% van het afval in de grijze container (of ondergrondse container) blijkt hier vaak niet in 

thuis te horen. Als je je afval goed scheidt, houd je dus een kleinere hoeveelheid restafval over. Een 

aantal tips:  

 Doe GFT (groente-, fruit- en tuinafval) in de groene container. Daar mogen ook alle gekookte 

en ongekookte etensresten bij; 

 Breng glas naar de glasbak; 

 Papier en karton halen we eenmaal per 4 weken thuis bij je op. Je kunt het ook naar de 

ondergrondse container voor oud papier brengen; 

 Plastic verpakkingen breng je naar de speciale oranje ondergrondse containers. Deze vind je 

bij ieder winkelcentrum en supermarkt. Ook blik en drankkartons (bijv. melk- of sappakken) 

mogen in deze container; 

 Oude kleding en schoenen gaan in de textielcontainer; 

 Spullen zoals meubels, apparaten, een wasrek, speelgoed en verf breng je naar het 

milieustation. 

 

Scheid je je afval, dan houd je maar weinig over voor in de grijze container (ondergrondse container). 

Voorbeelden van restafval zijn chipszakken, stofzuigerzakken, lege strips van pillen en tempex 

vleesbakjes.  
 


