t
a
w
t
e
We
t
i
o
o
g
je weg
er in
e
m
t
i
z
Er
enkt
d
e
j
n
a
d

e
d
r
a
a
w
e
l
a
v
d
f
a
k
e
d
Ont
van
ren.
a
w
e
b
r om te ’m apart!
e
d
l
o
f
Een
Hou

In deze folder ontdekt u de
waarde van afval. Er zit namelijk
meer in dan u denkt. Waardevolle
grondstoffen bijvoorbeeld voor
nieuwe producten en goederen.
Waarom wijzigt
de afvalinzameling?

Nieuwe eling
am
afvalinz ri 2017
ua
per 1 jan

De landelijke overheid heeft vastgesteld
dat in 2020 minimaal 75% van het
huishoudelijk afval hergebruikt of
gerecycled moet worden. Nog steeds
bestaat een groot deel van het afval dat in de ondergrondse container
of duobak wordt gegooid uit herbruikbaar materiaal. Papier, groente-,
fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e), plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen/blik en drinkpakken (pmd), glas en textiel horen niet bij
het restafval. Dit zijn waardevolle grondstoffen.

Hoe scoort gemeente Renkum?

Op dit moment zitten we op ongeveer 60% afvalscheiding. Gemeente
Renkum wil het scheidingspercentage van 75% al in 2018 halen.
Dit betekent dat u zo’n 140 kilo restafval per jaar overhoudt.
Nu is dat in gemeente Renkum nog ruim 200 kilo per inwoner per jaar.

Wat zit er nog in het Renkumse restafval?*
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Betalen per keer (restafval)
U gaat betalen per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet.
Of, als u in hoogbouw of appartement woont, een afvalzak in
de ondergrondse verzamelcontainer gooit.
U heeft straks zelf invloed op hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt. Elk
huishouden betaalt straks een basistarief. Dit basistarief is lager dan de huidige
afvalstoffenheffing. Daarbovenop betaalt u per keer dat u restafval aanbiedt.

Laagbouw: omruilen duobak

In verband met ‘betalen per keer’ ruilen wij in het najaar van 2016 uw duobak om.
U krijgt in plaats daarvan een kliko voor restafval én een kliko voor groente-,
fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e). De restafvalkliko heeft een chip die
bijhoudt hoe vaak u restafval aanbiedt.

Hoogbouw: ondergrondse verzamelcontainers met milieupas

Woont u in hoogbouw of in een woning zonder tuin? Maak dan voor restafval
gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer. De milieupas houdt bij hoe
vaak u een afvalzak in de ondergrondse verzamelcontainer gooit. Een aantal
bestaande verzamelcontainers is nog niet geschikt voor ‘betalen per keer’.
Daarom plaatsen wij in het najaar van 2016 45 nieuwe ondergrondse
verzamelcontainers op loopafstand.

Tarieven restafval 2017 (onder voorbehoud)
Basistarief 2017:

Eenpersoonshuishoudens: € 177,00
Tweepersoonshuishoudens: € 194,00
Drie- of meerpersoonshuishoudens: € 211,00

Ter vergelijking:

Betalen per keer restafval (variabel deel):
• Restafvalkliko 240 liter € 5,00
• Restafvalkliko 140 liter € 3,00
• 60 liter vuilniszak ondergrondse
verzamelcontainer € 1,00
•	30 liter pedaalemmerzak ondergrondse
verzamelcontainer € 0,50

In 2016 betaalde een éénpersoonshuishouden € 219,40; een
tweepersoonshuishouden € 250,00 en en een drie- of
meerpersoonshuishouden € 280,70 aan afval
stoffenheffing. In een jaar legen wij uw
restafvalkliko maximaal 17 keer. U bepaalt
zelf hoe vaak u de kliko aanbiedt of
een zak in een ondergrondse
verzamelcontainer gooit.

Inzameling afval per 2017: laagbouw

Wat: kliko voor groente-, fruit- en
tuinafval en etensresten (gft+e)
Hoe vaak geleegd: Elke
week, behalve in de winter
maanden december tot en met
februari (dan eens per maand)
Kosten: Verwerkt in basistarief

Wat: plastic zak voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen/
blik en drinkpakken (pmd),
Hoe vaak opgehaald:
Eens per twee weken
Kosten: Verwerkt in basistarief

Wat: kliko voor restafval
Hoe vaak geleegd:
Eens per drie weken
Kosten: Betalen per
keer (zie elders in
deze folder)

Wat: kliko voor papier
Hoe vaak geleegd:
Eens per maand
Kosten: verwerkt
in basistarief
Papier mag u ook eens
per maand in doosjes of
bundels aan de weg zetten.

Inzameling afval per 2017: hoogbouw

Wat: ondergrondse verza
melcontainer voor restafval
Hoe vaak geleegd:
Als het systeem een
seintje geeft dat de
container voor 80% vol is
Kosten: Betalen per keer
(zie elders in deze folder)

Wat: plastic zak voor
plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen/
blik en drinkpakken (pmd)
Hoe vaak opgehaald:
Eens per twee weken
Kosten: Verwerkt in
basistarief

Wat: kliko’s voor papier en groente-, fruit- en tuinafval en
etensresten (gft+e). Kosten: verwerkt in basistarief
Woont u in een flat, appartement of bovenwoning? Dan kunt
u alleen of samen met een aantal medebewoners een kliko
voor gft+e en een kliko voor papier aanvragen. U kunt een
aanvraag indienen via renkum@acv-groep.nl. Hoe vaak de
kliko’s voor papier en gft+e worden geleegd is hetzelfde
als bij laagbouw. Papier mag u overigens ook eens per
maand in doosjes/bundels aan de weg zetten.

Ahfevidaeln loont!
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Gemeente Renkum gaat voor duurzaam! Goed afval scheiden
hoort daarbij. Nu bevat veel huishoudelijk afval namelijk nog
waardevolle grondstoffen. Daarom wijzigt per 1 januari 2017
de afvalinzameling.
Met deze nieuwe afvalinzameling krijgt u als inwoner meer invloed op uw
afvalkosten. U betaalt straks een basistarief, dat lager is dan de huidige
afvalstoffenheffing. Daarnaast betaalt u per keer dat u restafval aanbiedt.
Het loont dus om herbruikbaar afval zoals plastic verpakkingen, blik,
drinkpakken, groente-, fruit- en tuinafval en etensresten van het restafval
te scheiden. Dan houdt u minder restafval over: goed voor het milieu én
uw portemonnee. Ontdek het zelf!

Wendy Ruwhof
Wethouder
gemeente Renkum
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bewonersonderzoek 2015.
Zie www.renkum/afvalheeftwaarde

Ik heb veel luierafval of incontinentiemateriaal.
Ben ik daardoor duurder uit?

Als u veel luierafval of incontinentiemateriaal hebt, kunt u daarmee
gratis terecht bij speciale inleverpunten bij enkele kinderdagverblijven,
verpleeg- en verzorgingshuizen. Op deze manier hoeft u dit afval niet
bij het restafval te doen.

Grof huis-en tuinafval: brengen kost niets

De gemeente wil graag dat u grof huis- en tuinafval (al het afval
dat niet in kliko of ondergrondse verzamelcontainer past) zelf naar
afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’ brengt. U kunt dit afval 12 keer
per jaar gratis inleveren op ‘Veentjesbrug’. Vanaf 2017 kunt u op het
afvalbrengstation ook kosteloos een aanhanger lenen om grof huisen tuinafval te brengen. Met ingang van 1 januari 2017 betaalt u voor
het thuis bij u laten ophalen van grof huis- en tuinafval circa € 20,-.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de wijzigingen in afvalinzameling?
Kijk dan op www.renkum.nl/afvalheeftwaarde. Hier vindt u
meer informatie, veelgestelde vragen en een rekenmiddel
(voor betalen per keer).
Wilt u reageren of meepraten? Dat kan via onze Facebookpagina
afvalheeftwaarde of Twitter @acvgroep. Bij vragen kunt
u ook contact opnemen met ACV. Bel op werkdagen naar
(0318) 648 160 of mail naar renkum@acv-groep.nl.
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(0318) 648 160
renkum@acv-groep.nl
www.renkum.nl/afvalheeftwaarde
@acvgroep
facebook.com/afvalheeftwaarde

