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Gemeente

oosendaal Raadsmededeling

Datum Nr
Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan:

Kopie aan

van gemeente

Onderwerpr Om gekeerd inzamelen

Bijlage: Plattegrond proefgebied + huis-aan-huis folder

lnleiding
Op24 september 2014 heeft uw raad de'Evaluatie diftar en optimalisatie van de afvalinzameling en -
afrekening' (SSC2014-46) vastgesteld. Voor nader onderzoek naar beter scheidingsgedrag is toen
toegezegd dat een proef wordt gehouden met 'omgekeerd inzamelen' in het centrum van Roosendaal.
Omgekeerd inzamelen houdt in dat inwoners hun restafval niet kunnen aanbieden in de grijze container
maar het restafval wegbrengen naar een ondergrondse container in de omgeving van hun woning. We
willen met de proef onderzoeken of een nieuwe manier van afval inzamelen en extra communicatie
over afvalscheiding, leidt tot meer hergebruik bij onze inwoners. ln de proef participeren circa 1.600
huishoudens.

Doel
Deze mededeling heeft als doel u te informeren over de aan u toegezegde proef met omgekeerd inza-
melen. De proef loopt van 1 maart Vm 31 augustus 2016.

Informatie
Van 1 maart t/m 31 augustus 2016 wordt in een deelvan het centrum en een deelvan Burgerhout een
proef gehouden met zogenaamd omgekeerd inzamelen. Op de bijgaande plattegrond (bijlage 1) ziet u
het proefgebied. ln totaal gaat het over bijna 1.600 huishoudens, waaryan 55% in een eengezinswo-
ning en 45o/o in een appartement. Bij omgekeerd inzamelen kan een huishouden in een eengezinswo-
ning niet langer de grijze container gebruiken om restafval weg te gooien. Het restafval brengt men
naar een ondergrondse container in de omgeving van de woning. De loopafstand tot de ondergrondse
container is gemiddeld 250 meter. leder huishouden krijgt de 2 dichtstbijzijnde containers aangewezen
om het restafval in weg te gooien. Dit om de mogelijkheid te bieden van díe container gebruik te maken
die het beste past in de dagelijkse bezigheden. Daarnaast om een 'achtervang' te hebben als één van
de containers mogelijk vol is of in storing staat. Uiteraard proberen we dit laatste zoveel mogelijk te
voorkomen. Samen met Saver zullen we erop toezien dat containers zo frequent geledigd worden dat
overloop niet voorkomt en adequaat en snel te reageren bij een eventuele storing. Voorts wordt toege-
zien op ongeoorloofde bijplaatsingen. Om dit te voorkomen wordt waar nodig, extra gecommuniceerd
en in het uiterste geval wordt handhaving ingezet.

De huishoudens die wonen in een appartement maken al gebruik van een ondergrondse container voor
het weggooien van restafval. Door deze huishoudens ook te betrekken in de proef onderzoeken we of
meer en persoonlijk gerichtere communicatie over afvalscheiding bijdraagt aan een beter scheidings-
gedrag. lnwoners van appartementen worden gewezen op de mogelijkheid een gft-container aan te
vragen, eventueel samen met de buren, om zo meer mogelijkheden te hebben voor het scheiden van
gft-afval. Daarnaast voorzien we één ondergrondse container in het proefgebied van een inwerpope-
ning van 30 liter. ln appartementen wonen meestal kleine huishoudens. Nu is de inwerpopening ge-
schikt voor een zak van 60 liter en voor een klein huishouden duurt het te lang voordat zo'n grote zak
(restafval gemengd met gft-afval) vol is. Met de inwerpopening van 30 liter willen we onderzoeken of dit
de gebruikers van de ondergrondse container stimuleert om het afval beter te scheiden.

Vervolg (procedure)
- Op de laatste 3 zaterdagen van februari worden alle huishoudens bezocht en mondeling geinfor-

meerd over de proef. Tegelijkertijd wordt een folder aangeboden met informatie (bijlage 2).
- De grondstoffenbus van Saver staat op deze 3 zaterdagen in de proefwijk. Men kan daar extra

informatie krijgen over de proef.
- Via de website van Saver kunnen deelnemers vragen stellen en de eerdere gestelde vragen bekij-

ken. Aanvullende vragen kan men stellen via een apart mailadres omqekeerdinzamelen@roosen
daal.nl

- Via de facebookpagina Proef omgekeerd inzamelen Roosendaal kunnen deelnemers met elkaar



ervaringen uitwisselen.
2 maart is de laatste ledigingsdag van de grijze container.
ln de Roosendaalse Bode komt een bericht over de start van de proef.

3 maart (15.00 uur) is de officiële start van de proef door de wethouder van duurzaamheid en mili-
eu. Locatie Norbartlaan.
Tussentijds is een evaluatie waarbij deelnemers hun ervaringen kenbaar kunnen maken.
Aan het eind van de proef kunnen deelnemers wederom hun ervaringen kenbaar maken.

Financiële consequenties van omgekeerd inzamelen
De kosten voor het uitvoeren van de proef wordt betaald uit de afvalstoffenheffing. Het leidt niet tot een
verhoging van de heffing.

Evaluatie
Het college zegt toe de proef met omgekeerd inzamelen te evalueren en deze evaluatie aan u ter ken-
nis te brengen.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voor duurzaamheid en milieu
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Wat moet waar?
Nieuw in uw wijk zijn 2
verzamelcontainers speciaal
voor alleen blik. Ze staan
aan de Norbartlaan en aan
de Laan van Henegouwen
(bij Dirk van den Broek) en
zijn lilakleurig. Op de contai-
ner staat aangegeven wat
er in mag.

Restafual brengt u in een

6O liter zak naar de onder-
grondse afualcontainers die
u binnenkort worden toege-
wezen.

Milieustraat
U kunt al uw atualstromen ook kwil't op de
Milieustraat Borchwerf, Rietschotten 7 te
Oud Gastel. KijK u op www.saver.nl om
de achterhalen voor welke afualstromen u

d¡ent te betalen en welke gratis zijn. (bv.

hout, puin en harde kunststoffen.)

Meer informatie
Heeft u nog vragen, kijk dan op www.

atualscheiden.nu. Hier vindt u veelgestel-
de vragen en handige tips. U kunt ook
terecht op onze Facebookpagina 'Proef

omgekeerd inzamelen Roosendaal'.

Staat uw vraag er niet bij? Mail dan naar
omgekeerdi nzamelen@roosendaa l. nl
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INZAIUI EI.I=N
Gft-afval gooit u in de
groene gft-afvalcontainer.

Het gft-afval wordt b¡- u

thuis opgehaald.

Oud papier en karton gooit
u in de papiercontainer met
de blauwe deksel of brengt
u naar een papierconta¡ner

bij u in de wijk.

Plastic verpakkingsmate-
riaal en drankenkartons
kunt u kw¡jt in de speciale
plastic zakken die tweewe-
kelijks bij u thuis opgehaald
worden. Of u kunt deze
afvalstroom zelf wegbrengen

naar een oranje verzamel-

container bij u in de wijk.

Oud textiel en schoenen
brengt u naar de textielcon-
tainer bij u in de wijk of naar

de Kringloper.

Glas brengt u naar de glas-

bak in uw wijk.

Klein elektronisch afval kunt
u deponeren in de paarse

E-tainer of gratis inleveren

bij de milieustraat.

Van 1 maart tot en met 31. augustus 2OL6
brengt u restafval naar de ondergrondse conta¡ner.

Uw grijze conta¡ner wordt n¡et geleegd.

h

Afval r¡cheicfen
Dat levert ieclereen wat tlp
www.afua lscheiden. n u



Van 1 maart l/m 3I augustus 2016
loopt er in de gemeente Roosendaal
een proef met een nieuwe manier van
afualinzameling. Omgekeerd lnzamelen
noemen we dat. ln plaats van dat we
de grijze container met restafval komen
legen, is het de bedoeling dat u het
restafual naar een ondergrondse contai-
ner bij u in de buurt brengt. Uw wijk is
geselecteerd om mee te doen met deze
proef.

Waarom Omgekeerd lnzamelen?
Met Omgekeerd lnzamelen wil de ge-

meente Roosendaal samen met haar
inwoners verspilling van grondstoffen
tegengaan. Nog steeds gooien inwoners
van Roosendaal papieç plastic en gft-af-

val bij het restatual. Gemiddeld wordt er
per persoon 1,45k9 restatual per jaar
weggegooid, waarvan slecht 16 kg echt
restafval is. En dat is jammer, want alles
wat geen restafual is, kan goed herge-

bruikt en gerecycled worden. Met deze
proef willen we kijken of het scheidings-
gedrag verbetert als u het restatual zelf
wegbrengt.
Daarnaast kost het verbranden van
restatual veel geld. Hoe minder restatual
wordt weggegooid, hoe minder er ver-
brand hoeft te worden. Voor u betekent
dat een lagere afualstoffenheffing!

Hoe werkt Omgekeerd Inzamelen?
Eengez¡nswon¡ng

U brengt uw restafual zel'f naar een onder-
grondse container. U krijgt twee contai-
ners op een verschillende locatie bij u in
de buurt toegewezen. ls de ene container
vol, dan kunt u bij de andere terecht.
Voordat de proef begint, krijgt u bericht
welke twee ondergrondse containers u

kunt gebruiken.

U betaalt voor iedere aanbieding een

bedrag, net zoals u dat nu gewend bent.
Het tarief is € 0,78 per aanbieding.
Van 1 maart l/m 3I augustus 2016
periode wordt uw gri.¡'ze afualcontainer niet
geleegd. Wilt u uw grijze container laten
ophalen ti.¡'dens de proefperiode, geef dat
dan aan voor 8 maart a.s. via

omgekeerdinzamelen@roosendaal.n L

Uiteraard worden oud papier en karton,
plastic verpakkingsmateriaal en dran-
kenkartons en gft-afual wel bij u thuis
opgehaald.

Appartement
Woont u in een appartement, dan
verandert er voor u niet veel. Wel kunt u

overuegen om (al dan niet gezamenlijk

met uw buren) een gratis gftcontainer
aan te vragen bij Saver, tel. (O165) 597
777. DaI vergemakkelijkt het voor u om
beter afual te scheiden.
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I-aatste ied¡ging

Op 1 of 2 maarl wordt uw grijze contai-
ner voor de laatste keer geleegd. Deze

laatste lediging is gratis en wordt dus niet
in rekening gebracht bü de aânslag atual-

stoffenheffing die u in 2017 ontvangt.

Speciaal voor u: kortíng, op prullenbakken!

Speciaal voor de bewoners van het proef-

gebied bieden we diverse prullenbakken

met korting aan. Kijkt u op www.atual-

scheiden.nu onder de buttons 'Roosen-

daal' en 'Proef omgekeerd inzamelen'
voor meer informatie over de bestelwijze
hiervan.

Pa pie rl oos comm u niceren
Heel graag maken wij gebruik van ema¡l

om met u te communiceren. Geeft u ons
alstublieft uw mailadres door via

omgekeerdinzamelen@roosendaal.nl. Dat

scheelt een berg papier!
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half iaar lang lralen vve
thuir¡ geen res¡tafval tlp
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De container kan alleen worden geopend
met uw Saverpas. Vergeet deze dus niet
als u uw restafual wegbrengt.


