U bent gebruiker van:

Huidige restafvalcontainer
blijven gebruiken?

Uw huidige restafvalcontainer wordt in
november/december
voorzien van een nieuwe
adressticker en een
nieuwe chip.

Wilt u uw restafvalcontainer vervangen voor
een kleiner formaat?

Maakt u gebruik van
een ondergrondse
restafvalcontainer?
(afvalpas)

Geen veranderingen

Aangeven via onze
speciale website.

Maakt u gebruik van een
bovengrondse
restafvalcontainer?

De bestaande
bovengrondse containers
voor restafval worden in
de loop van het 4e
kwartaal vervangen voor
ondergrondse restafvalcontainers. U ontvangt
een afvalpas.

De restafvalcontainer
wordt in november/
december omgewisseld.

Vanaf 1 januari 2016 worden de ledigingen van de
restafvalcontainer per lediging geregistreerd.

De belangrijkste
punten op een rij
September 2015

• Gebruikers van de grijze restafvalcontainer ontvangen een brief met

Vanaf 1 januari 2016 worden de toegangen
op de ondergrondse containers per inworp geregistreerd.

Vraag en antwoord
Gaat het ‘Goed Scheiden Loont’-systeem niet leiden tot meer
afvaldumpingen?
Vergelijkbare systemen blijken niet of nauwelijks te leiden tot meer

informatie over de mogelijkheid tot het omwisselen van de

afvaldumpingen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, zorgt de RAD voor

restafvalcontainer voor een kleiner formaat.

meer controle en handhaving op dit gebied.

afval ontvangen nadere informatie over het toekomstig gebruik van de

Hoe voorkom ik stankoverlast van mijn restafvalcontainer als
ik hem minder vaak aanbiedt?

• Gebruikers van boven- en ondergrondse verzamelcontainers voor restondergrondse restafvalcontainer.

Speciale editie

U krijgt een brief met daarin informatie over de mogelijkheid
om uw huidige restafvalcontainer om te wisselen voor een
kleiner formaat.

Afvalnieuws

Een verzamelcontainer

Een minicontainer

Stankoverlast wordt in veel gevallen veroorzaakt door keukenafval. Dit afval

Oktober - december 2015

• De grijze restafvalcontainers worden voorzien van een nieuwe chip en
een nieuwe adressticker.
• 240 liter restafvalcontainers worden omgewisseld voor een kleiner
formaat, indien u dit tijdig vooraf heeft aangemeld.
• De ondergrondse restafvalcontainers worden geplaatst en in gebruik
genomen.
• De bovengrondse restafvalcontainers worden weggehaald.
Vanaf 1 januari 2016

• U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing voor alleen het basistarief 2016.
• De RAD registreert het aantal keer dat u de container voor restafval

kan eenvoudig via de GFT-container worden aangeboden. Het aanbieden
van de GFT-containers blijft gratis. Maakt u gebruik van een ondergrondse
container? Dan kunt u het afval het beste in een gesloten zak in de
container werpen.

Wat als mijn buurman zijn afval in mijn container doet?
Wanneer u denkt dat dit het geval is kunt u hiervan melding maken bij
onze reinigingspolitie. Gebeurt dit als uw container aan de straat staat, dan
betaalt u echter niets extra, u betaalt namelijk per keer dat u uw container
aanbiedt, niet voor het gewicht ervan.

laat ledigen of het aantal keer dat u afval in de ondergrondse

Hoe gaat de RAD ermee om als ik vanwege een handicap of
ziekte extra medisch afval heb?

restafvalcontainers deponeert.

Indien u te maken heeft met extra medisch afval als gevolg van een

• Op de milieustraat wordt een tarief in rekening gebracht voor het
aanbieden van fijn huishoudelijk restafval (zie tarieven 2016).

Vanaf 1 januari 2017

• U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing voor het basistarief 2017.
Tevens ontvangt u een aanslag voor het aantal ledigingen van

de restafvalcontainer of het aantal inworpen in de ondergrondse
restafvalcontainer over het jaar 2016.

chronische ziekte of handicap geldt een reductieregeling. Hierover is
binnenkort meer informatie terug te vinden op onze website.

Overige vragen en antwoorden Heeft u meer vragen over Goed
Scheiden Loont? Neem een kijkje op de website www.radhw.nl of neem
contact met ons op via gsl@radhw.nl.

.................................
Openingstijden
milieustraat
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 16.00 uur
Zaterdag
8.00 - 13.30 uur
Zon- en feestdagen
gesloten
.................................
Openingstijden
kantoor
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 16.30 uur
Smidsweg 20a
3273 LK Westmaas
Tel. (0186) 57 25 86
gsl@radhw.nl
www.radhw.nl

Een nieuw afvalsysteem:
Goed Scheiden Loont!
Met het oog op een duurzame samenleving
streeft de RAD Hoeksche Waard naar
vermindering van de hoeveelheid restafval.
Met verbetering van afvalscheiding kunnen
we ook het afvalbeheer betaalbaar houden.
Gescheiden afvalstromen kunnen geld
opleveren, terwijl het verbranden van restafval
juist steeds meer geld kost. In deze speciale
uitgave van het Afvalnieuws leest u alles over
Goed Scheiden Loont. Heeft u toch nog een
vraag kijk dan op www.radhw.nl of stel uw
vraag via gsl@radhw.nl.

2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar
mag produceren. Ook is er een extra belasting op het
verbranden van restafval ingevoerd. Dit zorgt voor een
flinke kostenstijging van het verbranden van restafval.
De inwoners van de Hoeksche Waard scheiden op dit
moment 58% van het huishoudelijk afval en produceren
nog zo’n 230 kilo per inwoner per jaar.
De RAD heeft daarom gekozen voor een nieuw tariefsysteem, ‘Goed Scheiden Loont’. Met dit nieuwe systeem
kan een forse vermindering van het verbranden van
grondstoffen en de uitstoot van CO2 worden bereikt.
Als afval beter wordt gescheiden kan dat tot gemiddeld

Waarom een nieuw afvalsysteem?

lagere kosten voor de burger leiden. Zo ontstaat er

De landelijke overheid wil dat burgers minimaal 65%

minder restafval dat tegen hoge kosten verbrand moet

van hun huishoudelijk afval scheiden en heeft de

worden. Afvalscheiding levert bovendien meer glas, PMD,

richtlijn vastgesteld dat de gemiddelde Nederlander in

papier en textiel op dat geld op kan leveren.

Wat gaat er voor
u veranderen?

Serviceniveau
el, De Wach

der 2015

In het kort komt het er op neer dat de afvalstoffenheffing uit twee delen gaat
bestaan. Eén basistarief van € 104,00 per jaar voor zowel eenpersoonshuishoudens
als meerpersoonhuishoudens, dat begin 2016 bij u in rekening wordt gebracht.
Daarnaast wordt er een variabel tarief aan u doorberekend per keer dat u uw
restafval aanbiedt. De afrekening van het variabele tarief van 2016 ontvangt u
begin 2017. De afvalstoffenheffing, zowel het basistarief als het variabele tarief,
zal door het SVHW worden geïnd.
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Afvalkalen

Ook in 2016 handhaven wij ons
serviceniveau en komen wij één
keer per twee weken bij u langs,
waarbij u de mogelijkheid heeft
om uw restafvalcontainer leeg te
laten maken. De data komen op de
afvalkalender van 2016 te staan,
die eind dit jaar wordt verspreid.
De ondergrondse containers
worden periodiek leeggemaakt,
afhankelijk van de vulgraad.
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Handhaving heeft
onze aandacht

- Plaats een klein bakje voor groente-, fruiten tuinafval op uw aanrecht.
- Doe uw keukenafval in biologisch afbreekbare zakken. Zo blijft uw container schoon.

PMD-afval

- Maak uw verpakkingen klein.
Dat scheelt een hoop ruimte!
- Zakken pas aanbieden op de dag dat wij
deze op komen halen. Zo houden we
de buurt netjes.

Hij/zij is bevoegd om een waarschuwing of een procesverbaal uit te

Tarieven 2016

schrijven. Er komt een strenge controle op het correct aanbieden
van de containers (open deksel, verkeerd afval in de container e.d.),

Hieronder ziet u de tarieven voor 2016

Zo weet de RAD
hoe vaak u uw
restafval aanbiedt

Tarief

Basistarief afvalstoffenheffing

€ 104,00

Restafvalcontainer 240 liter

€ 6,00 per lediging

Restafvalcontainer 140 liter

€ 4,00 per lediging

Inworp ondergrondse container

€ 1,00 per inworp

unieke code die gekoppeld is aan de container-

GFT-container

Kosteloos

RAD. Daarnaast is op de achterzijde van de

Papiercontainer

Kosteloos

PMD-zakinzameling

Kosteloos

Gebruik extra restafvalcontainer1

€ 50,00 per jaar (ongeacht containervolume)

Wijkcontainers voor glas, PMD en textiel

Kosteloos

Aanbieden grof afval op de milieustraat

Kosteloos (maximaal 6x 1m3 per jaar)

Aanbieden fijn restafval op de
milieustraat (per huisvuilzak)2

€ 2,50 (maximaal 60 liter zak)

Uw restafvalcontainer is voorzien van een
dekselnummer en een chip. De chip bevat een
gegevens in de adressenadministratie van de
restafvalcontainer een adressticker aangebracht.
Als de vuilniswagen de restafvalcontainer leegt,
wordt de chipcode uitgelezen en vastgelegd.
Zo weten wij hoe vaak de container wordt
leeggemaakt. De afvalpas voor de ondergrondse
restafvalcontainer werkt hetzelfde. In de pas zit
een chip die bij het openen van de ondergrondse
restafvalcontainer wordt uitgelezen en
geregistreerd. Het is daarom belangrijk dat u de

De containerwissel zal eenmalig kosteloos worden uitgevoerd. Daarna kost een omwisseling € 35,00 per
container. Op het moment dat u gaat verhuizen of u zich nieuw vestigt in de Hoeksche Waard, dan is de
wisseling van de restafvalcontainer binnen 3 maanden kosteloos.
1) Bij het gebruik van een extra restafvalcontainer wordt naast dit tarief ook het aantal ledigingen tegen het van

toepassing zijnde tarief in rekening gebracht.
2) Afval dat normaal gesproken vanwege soort en omvang in de restafvalcontainer kan worden afgevoerd.

Oud papier

bijplaatsingen en afvaldumping.

Omschrijving

juiste op uw adres geregistreerde container of
afvalpas in gebruik heeft.

Het afval in de container wordt niet

Besparen is alleen
mogelijk als u uw
afval goed scheidt
Resultaten uit andere
gemeenten waar men betaalt
voor het aantal keer dat men
restafval aanbiedt, laten zien
dat het de meeste inwoners
(70-80%) lukt om minder te
betalen dan anders het geval
zou zijn geweest. Het is dan wel
belangrijk om kritisch te kijken
naar wat u in de (ondergrondse)
restafvalcontainer gooit. U zult
merken dat er maar heel weinig
afval is dat daar echt in hoort.

keer dat u uw restafvalcontainer laat
ledigen of het aantal keer dat u de
ondergrondse container gebruikt.

Op de afbeelding is de gemiddelde
samenstelling van het afval per inwoner
per jaar weergegeven dat in de grijze container
wordt aangeboden.

- Ook kartonnen dozen en verpakkingen
mogen bij het oud papier.

Ga alvast aan de slag en
kijk hoeveel u op afval
kunt besparen
• Scheid afval zo goed mogelijk in papier, PMD-verpakkingsafval, glas,
textiel en GFT-afval. Deze afvalstromen kunnen allemaal geschikt

worden gemaakt voor hergebruik. Dit scheelt aanzienlijk in het volume
van de container.

89 kilo GFT

20 kilo papier
43 kilo PMD
13 kilo textiel
10 kilo glas

gewogen. Wij tellen alleen het aantal

- Wassen is niet nodig.
- Het mag uit de mode zijn.
- Het mag kapot zijn.
- Knuffels, dekens en lakens mogen
ook bij het textiel.
- Vieze poetsdoeken mogen niet bij het
textiel. Deze horen bij het restafval

GFT-afval

BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar)
Het doel van de handhaving is een schone en veilige
openbare ruimte. De BOA (reinigingspolitie) van de RAD
is verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving
van de afvalstoffenverordening in de Hoeksche Waard.

- Doppen en deksels mogen er op blijven.
- Het glas hoeft niet schoon te zijn, maar
wel leeg. Omspoelen is niet nodig.

•	Breng grof huishoudelijk afval naar de milieustraat.
•	Breng nog bruikbare spullen naar een kringloopwinkel.
•Gebruik de ruimte in uw container (of huisvuilzak voor ondergrondse
container) zo economisch mogelijk.
•Maak afval klein voordat u het in de restafvalcontainer deponeert, zodat er meer in past.
•	Gebruikt u een ondergrondse container voor
restafval? Doe uw afval in een huisvuilzak
in plaats van kleine pedaalemmerzakjes.
Het aantal keer dat u de container opent
wordt geregistreerd.

•	Bewoners die nog geen gebruikmaken

van een GFT- of papiercontainer en daar

56 kilo restafval

wel recht op hebben kunnen deze
kosteloos aanvragen.

