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Je hebt vast wel eens getwijfeld over 
wat je in welke afvalbak moet gooien. 
Dat is niet zo gek. Ikzelf sta ook 
weleens voor de afvalbak: “…in welk 
bak moet dit nu weer?” Het bekendste 
voorbeeld is uiteraard het theezakje. 
Door je hierbij te helpen kunnen wij 
in onze gemeente het afval veel beter 
scheiden.

Waarom vind ik afval scheiden belang-
rijk? Wat is eigenlijk het nut ervan? Veel 
van het afval dat we weggooien is als 
‘nieuwe’ grondstof te gebruiken. Door ons 
afval opnieuw te gebruiken als grondstof 
hoeven we bijvoorbeeld minder aardolie 
te winnen voor plastic. En worden er 
minder bomen gekapt voor papier. 

Ik vindt het heel belangrijk om  een leef-
bare wereld achter te laten voor mijn 
kinderen en kleinkinderen. 

En wat zij weer achter laten voor de 
daaropvolgende generaties. Dat geldt 
uiteraard voor ons allemaal: “Wat laat ik 
achter?”

In onze gemeente verdwijnt nu echt nog 
teveel afval in de restcontainer. Van het 
aangeboden restafval in de container 
thuis - ongeveer 130 kg - blijkt slechts 
20 kg werkelijk restafval te zijn! Dat kost 
extra geld, is niet duurzaam én niet nodig, 
want we kunnen dit hergebruiken. Ook 
kunnen wij ruim 100 kg van het restafval 
weer opnieuw gebruiken. Jij kan daarbij 
helpen! 

Goed grondstoff en scheiden helpt niet 
alleen het milieu en grondstoffen-
tekort. Het scheelt ook dat je zelf 
uiteindelijk minder kosten hebt voor 
verbranden van het restafval. 

Je hoeft namelijk veel minder vaak de 
restafval container aan de straat te zetten. 
Dus: “Afval scheiden Loont!”

Met vriendelijke groet,
Jan Brekelmans, wethouder

Afval scheiden loont!
Samen met elkaar werken aan een circulaire economie

In het restafval, dat huis-aan-huis wordt opgehaald, wordt onder andere nog 
zo’n 51 kg aan GFT-afval gevonden. Dit betekent dat in onze gemeente 1,1 
miljoen kg GFT per jaar wordt verbrand met het restafval. Dat kan gecom-
posteerd worden. Ook vinden we nog veel papier, textiel, glas en PMD. 
Ook dát wordt nu allemaal verbrand. Zonde, want we hadden er nog zo veel andere 
dingen mee kunnen doen.

Hoe ziet onze restafval-container er uit?

Afvalcoach Tammo Witmondt helpt je 
bij al je vragen over afvalscheiding.
Door zijn ruime ervaring in de
afvalbranche kent hij de moge-
lijkheden maar óók de uitdagingen die 
er zijn.

Veel restafval kun je al voorkomen door 
slim boodschappen te doen. Zo voorkom 
je voedselverspilling en veel verpak-
kingen. Natuurlijk kunnen veel spullen 
ook naar een kringloopwinkel gebracht 
worden. Is iets ‘stuk’? Denk er dan eens 
aan om het te laten repareren, bijvoor-
beeld bij het Repair Café.  

Ik heb ook enkele praktische tips die jou 
direct helpen met afval verminderen en 
beter scheiden. Én ze zijn ook nog heel 
makkelijk uit te voeren:

1. Heb jij ook dat je soms onverwacht nog 
boodschappen moet doen? Mijn tip is 
om dan een extra boodschappentas in 
je auto te leggen of een handig klein 
opvouwbaar tasje aan je sleutelbos 
van bijvoorbeeld je fi ets te doen. Zo 
voorkom je dat je onnodig wéér een 
plastic tasje moet kopen.

2. Zet een apart bakje of emmertje 
voor GFT-afval op of bij je aanrecht  
tijdens het koken. Door het voor jezelf 
makkelijker te maken zorg je er ook 
voor dat je het sneller gaat doen.

Wil je zo’n special GFT-emmertje zodat 
ook jij makkelijker afval kunt scheiden? 
Neem dan contact op via:

afvalcoach@loonopzand.nl

Dan kom ik langs en ontvang je 
een  handig GFT-emmertje. Uiter-
aard kan ik dan ook direct enkele 
tips geven passend bij jouw woon-
situatie!

Groet,
Tammo!

Wat gebeurt er met ons 
afval?
Een circulaire economie is een 
systeem waarin afval wordt gezien 
als grondstof voor nieuwe producten. 
Dit proces herhaalt zich steeds, waar-
door er een effi  ciënte en duurzame 
manier van gebruik van grondstoff en 
ontstaat.

Als we thuis het afval al goed sor- 
teren kan het daarna meteen op de 
juiste manier verwerkt worden. Dit kan 
door goed gebruik te maken van de 
(wijk-) containers en milieustraat.

Het afval wordt na het gescheiden 
inzamelen allemaal apart verwerkt. 
Wij werken samen met verschillende 
verwerkers voor deze afvalstromen. 
Voor sommige afvalstromen of grondst-
off en krijgt de gemeente een vergoeding. 
Hierdoor blijven de totale kosten voor afval 
in de gemeente lager. Wanneer er bij-
voorbeeld bij het GFT ander afval zit 
wordt dit afgekeurd en worden de kosten 
voor verwerken hoger.

Jaarlijks wordt 1,1 miljoen kg GFT-’afval’ 
onnodig verbrand in Loon op Zand
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