Over deze nieuwsbrief
De komende tijd gaat een aantal zaken
veranderen in de inzameling. Plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen
zoals blik en drankpakken (PMD) gaan we
aan huis ophalen met een 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 is de
service uitgebreid met luiercontainers.

Afval? Haal er uit wat er in zit!
De gemeente Apeldoorn streeft naar minder restafval, namelijk 30 kg
per inwoner per jaar in 2025. Nu is dat nog ruim 140 kg. 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? (volume in %)

In deze Recyclewijzer vindt u informatie
over de veranderingen die de komende

maanden in uw buurt gaan plaatsvinden.
U ontvangt tot begin april nog het volgende:
• een herinneringskaartje
• een brief met milieupas
• een tweede nieuwsbrief met een
magazine over PMD en een mini-gids
met tips om tot (nog) minder afval te
komen.
Een groot deel van de stad Apeldoorn dat
ten zuiden van de spoorlijn ligt, gaat dit
voorjaar over op de nieuwe manier van
inzamelen. Noordelijke stadsdelen en
dorpen zijn in het najaar van 2019
aan de beurt.
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Ongeveer tweederde van het materiaal dat nu nog in uw
restafval zit, kan gescheiden worden. Een groot deel daarvan
bestaat uit verpakkingen (plastic, metaal en drankpakken, PMD)
en keukenafval (GFT).Ook papier en textiel zijn grondstoffen
die het waard zijn om nog beter te scheiden.

In aantocht: uw container voor PMD
Binnenkort wordt de gratis 'oranje container' bij u thuis
afgeleverd. In de bijgesloten planning vindt u de datum waarop
we uw container zullen afleveren.
U hoeft daarvoor niet thuis te blijven. De container wordt op
de stoep bij het pad naar uw voordeur of naast uw voordeur
geplaatst. U ontvangt in de weken daarna uitgebreide informatie
over het gebruik van de PMD-container. De container wordt
eens per twee weken geleegd.

Wilt

U

liever geen container voor PMD?

Dan kunt u zich hiervoor afmelden door middel van
de code op het inlegvel. U kunt in dat geval gebruik
blijven maken van de PMD-containers bij u in de buurt.

Heeft u al een PMD-container?
Binnenkort worden de PMD-containers die al in gebruik zijn,
gecontroleerd of een chip aanwezig is. Zo niet, dan wordt de
container voorzien van een chip. In de bijgesloten planning vindt u
de datum waarop u wordt gevraagd de container aan de weg te
zetten. Met deze chip verzamelen wij gegevens over bijvoorbeeld
het aantal keren dat uw container aan de weg zet. Dat is voor ons
bruikbare informatie, bijvoorbeeld voor het maken van onze planning
en routes.

Laatste leging van uw container voor restafval
Binnenkort zal Circulus-Berkel voor de laatste keer de grijze
container legen. In de bijgevoegde planning ziet u wanneer dat
gebeurt. Daarna zal de lege container door Circulus-Berkel worden
opgehaald. Ook die datum is opgenomen in de planning. U wordt
verzocht de lege container voor 7.30 uur aan de weg te plaatsen.
De laatste leging is gratis.

Nieuwe milieupas

Recycleservice

U ontvangt binnenkort een milieupas waarmee u uw restafval kunt
wegbrengen naar een container bij u in de buurt. Ook kunt u met deze
pas na uw aanmelding gebruik maken van de luiercontainer in uw
buurt. Verder gebruikt u de nieuwe milieupas voor het wegbrengen
van gratis afvalstromen of grofvuil naar het Recycleplein in Apeldoorn
of Vaassen.Wanneer u de nieuwe pas in gebruik neemt wordt de oude
geblokkeerd en het saldo automatisch overgezet. De oude pas kunt u
bij het restafval doen.

Kunt u uw (rest-)afvalvanwege medische
redenen niet zelf wegbrengen of laten
wegbrengen door een buur of familielid? Dan komt u in aanmerking voor de
Recycleservice. Dit is een gemeentelijke
service. Na een intake worden afspraken
gemaakt over de frequentie waarmee
het (rest)afval wordt opgehaald. U kunt
zich hiervoor op onderstaand e-mailadres of telefoonnummer aanmelden.
recycleservice@apeldoorn.nl
of via telefoon 14 055.

Waar vindt u de buurtbak?
Raadpleeg de meegestuurde kaart, kijk in de Afvalvrij App of kijk op
mijn.circulus-berkel.nl/containers.

Overige vragen:
Via WhatsApp voor vragen,
klachten en problemen op
werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.
0610507300

Luiercontainers

Via de app voor uw persoonlijke
afval kalender waarbij u een
herinnering kunt instellen.
Afvalvrij App

Heeft u kleine kinderen in de luiers? Of bent u als volwassene aangewezen op het gebruik van incontinentiemateriaal? Dan kunt u
gebruik gaan maken van de luiercontainer die in uw buurt is geplaatst.
De container is alleen bestemd voor luiers, incontinentiemateriaal en
onderleggers. Ander afval is niet toegestaan. Wilt u weten waar de
luiercontainer zich bevindt? Raadpleeg dan de kaart in de Afvalvrij
App en op mijn.circulus-berkel.nl/containers.
Wilt u van de luiercontainer gebruik gaan maken? Dan kunt u zich
hiervoor opgeven via www.circulus-berkel.nl na invoering van de
code op het inlegvel.

Via facebook.com/CirculusBerkel
brengen we u op de hoogte van
nieuws over ontwikkelingen,
projecten en programma's.

t:

Volg ons op Twitter en blijf op de
hoogte van nieuws over ontwikkelingen, projecten en programma's
@Circulus_Berkel

Restafval laten ophalen
Kunt of wilt u uw restafval niet zelf wegbrengen naar een
buurtbak? Dan kunt u zich met de persoonlijke code op het
inlegvel opgeven voor een restafvalcontainer van 140 liter aan
huis. Voor de bezorging van deze container hoeft u niet thuis te
zijn. De container wordt bij uw tuinpad of voordeur geplaatst.
Aan de grijze container aan huis zijn wel kosten verbonden.
Deze kosten zijn hoger dan wanneer u uw restafval zelf
wegbrengt naar de restcontainer in de buurt.
U betaalt voor de kleine grijze container aan huis
•
•
•

Eenmalig
Per leging
Dus in totaal

€ 25,00
€ 5,08 + € 2,50 servicekosten
€ 7,58 per leging

Verder is het belangrijk om te weten dat er geen vaste route
wordt gereden voor het legen van de grijze container. Iedere
twee weken is er een inzameldag. U bepaalt zelf hoe vaak
en wanneer u de grijze container aanbiedt. Op basis van
de aanmeldingen bepaalt Circulus-Berkel de inzamelroute.
Containers die niet zijn aangemeld, worden niet geleegd.
Hoe meldt u de volle grijze container aan?
• Via de knop Aanmelden restafval op www.circulus-berkel.nl
• Via de Afvalvrij App
• Via Servicenummer 0900 9552. Voor dit nummer betaalt u
de gebruikelijke bel kosten.

Overzicht tarieven restafval 2019
De jaarlijkse afvalstoffen heffing bestaat uit twee delen. Voor ieder
huishouden geldt een vast deel van € 167,14.Het bedrag dat u verder
betaalt hangt af van het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Als u
meer afval scheidt, heeft u minder restafval en minder kosten.
•

Zak restafval in ondergrondse container via kleine opening
kost per keer € 0,72
• Zak restafval in ondergrondse container via grote opening
kost per keer € 1,44
• Grijze container aan huis
kost per leging € 5,08 + € 2,50
Wilt u weten hoe vaak u afval heeft aangeboden? Raadpleeg dan
www.tribuut.nl. U vindt daar ook een overzicht van de tarieven.
Het laten ophalen van GFT, papier en PMD is gratis.
Verder ontvangt u jaarlijks 400 kg tegoed op uw milieu pas
waarmee u grofvuil kunt wegbrengen naar het Recycleplein.

Regeling medisch afval
Heeft u veel medisch afval, bijvoorbeeld vanwege een langdurige ziekte of een handicap? Dan kunt u een bijdrage in de
afvalstoffen heffing aanvragen bij www.tribuut.nl.

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

