Vraag en antwoord overgangsperiode inzameling Afval
Vraag

Antwoord

Praktisch
Wat verandert er in de loop van oktober 2019 Duo-container: In oktober krijgt iedereen een duo-container. Dit is een container waar u aan de
in de afvalinzameling?
ene kant Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) kunt in doen en aan de
andere kant oud papier en karton. Deze container wordt 1 x in de 2 weken leeggemaakt.
Uw oude PMD- container wordt opgehaald. U ontvangt hierover in augustus meer informatie.
Restafval: wordt 1 x in de 4 weken leeggemaakt. U betaalt NIET per lediging/gewicht.
Ik heb geen brief gehad

Als u geen brief heeft ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar meldpunt@goirle.nl met
vermelding van uw naam en adres.

Waarom een nieuwe manier van inzamelen? De gemeenteraad heeft in december 2015 besloten dat de gemeente Goirle in 2021 maximaal
60 kg per inwoner restafval produceert (in 2018 was dat 144,11 kg). Nu bestaat 70% van het
restafval in de grijze container uit waardevolle grondstoffen (gft, papier en PMD) die worden
verbrand.
Als gft, papier en PMD apart worden ingezameld kunnen ze als grondstoffen worden ingezet: gft
wordt vergist tot biogas en de rest gecomposteerd.
Het oud papier wordt verwerkt tot vezelpulp waarmee nieuw wit papier en karton wordt gemaakt.
Ook PMD word opnieuw als grondstof ingezet:
Plastic verpakkingen worden als grondstof gebruikt voor nieuwe producten als jerry-cans,
speelgoed, tuinstoelen, leidingen en buizen.
Metalen verpakkingen worden omgesmolten en kunnen als grondstof opnieuw het
productieproces in.
Uit de drankenkartons worden pakken papier, kunststof en aluminium teruggewonnen. Dit zijn
waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten zoals kantoorbenodigdheden, kratten, emmers
of aluminium buizen.
Het gescheiden aanbieden van grondstoffen (PMD en papier) wordt makkelijker gemaakt door
het nieuwe inzamelmiddel, de duo-container .
Wanneer weet ik precies wat er voor mij
wijzigt?

U krijgt in augustus (week 35 ) 2019 een brief met daarin meer informatie over de
veranderingen.
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Groente- fruit en tuinafval (Gft)
Ik heb nu geen gft-container, hoe kan ik dan U kunt een gft-container aanvragen via het meldpunt, tel 013 - 5310676 of meldpunt@goirle.nl
scheiden?
Kan ik een tweede gft-container aanvragen? Dat kan, gratis. U kunt het aanvragen via het meldpunt, telefoonnummer 013 - 5310676 of
meldpunt@goirle.nl
Mogen etensresten in de gft-container?

In de gft-container mag al het groente-, fruit- en tuinafval. Hiermee wordt ook bedoeld (gekookt)
eten wat overblijft, alle levensmiddelen die weggegooid worden, botjes en graten.
Een uitgebreide lijst vindt u in de Afvalwijzer: www.mijnafvalwijzer.nl

Restafval
En als ik nou geen zin heb om mijn afval te
scheiden

U bent volgens de afvalstoffenverordening verplicht om het afval gescheiden aan te bieden.
Wij maken u het scheiden gemakkelijk. U krijgt van ons speciale containers om de diverse
soorten afval in te doen.
De mogelijkheden om te scheiden worden u aangeboden, ik adviseer u om hiervan gebruik te
maken.
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Wat is er straks eigenlijk nog over aan
restafval?

Als alle herbruikbare materialen uit het restafval worden gehouden, dan blijft er nog maar
weinig materiaal wat u in de grijze container hoeft te doen. Wat nog wel onder restafval valt, is
bijvoorbeeld:
 Hygiënisch papier (zoals maandverband)
 Volle stofzuigerzak
 Kattenbakinhoud zonder milieukeur (met milieukeur, dan in het GFT)
 As van kachel/ BBQ
 Haren van mens en dier
 Zand en vogelkooizand
 Kauwgom
 Sigarettenpeuken /asbak
Voor meer informatie kijk op www.mijnafvalwijzer.nl

Duo-container
Wat is het standaardformaat van de duocontainer?

De duo-container heeft een inhoud van in totaal 260 liter: 130 liter voor Plastic en Metaal
verpakkingen en Drankenkartons (PMD) en 130 liter voor uw papier en karton. Uw duocontainer heeft afmetingen van 108 x 65 x 60 cm (h x b x d). Iedere woning krijgt 1 duocontainer.

Mijn duo-container en/of mijn restafval
container zijn niet toereikend, kan ik extra
containers aanvragen?

Bestaat uw gezin uit 5 of meer gezinsleden dan zijn er mogelijkheden om een extra container
aan te vragen. U kunt hiervoor contact opnemen via info@goirle.nl of het meldpunt van de
gemeente (013) 5310676 of via website www.goirle.nl

Waarom komt er een chip in de duocontainer?

De vuilniswagens legen alleen containers met een chip. Met de chip houdt de afvalinzamelaar
onder andere bij hoeveel containers op een dag worden aangeboden.

Waarom zit er een adressticker op mijn
container?

Deze sticker wordt gebruikt om de betreffende container te koppelen aan uw woning. Via de
adressticker kunt u bovendien herkennen welke container van u is.
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Waarom zit er een chip in de container? En
hoe zit dat met privacy?

Uw duo-container is uitgerust met een chip omdat deze dan bij diefstal of vermissing eerder terug
gevonden kan worden. Ook lezen we met behulp van de chip hoe vaak een duo-container wordt
aangeboden. Die gegevens worden gebruikt bij het evalueren van het inzamelsysteem. Uw gegevens
worden uitsluitend opgeslagen per adres en niet gekoppeld aan persoonsgegevens.

Ik heb nog geen duo-container gekregen,
wat nu?

In week 36 verdeelt de gemeente Goirle 7200 duo-containers binnen de gemeente. Alleen
degenen die afvalstoffenheffing betalen, krijgen een duo-container, dus een bedrijf of
vakantiehuisje krijgt geen duo-container

Mijn kartonnen dozen passen niet in de duocontainer, wat doe ik hiermee?

Maak dozen plat en klein, zodat het wel in de container past. Grote stukken karton kunt u ook
naar de milieustraat brengen aan de Nobelstraat 18, Goirle (openingstijden woensdag + vrijdag
van 13.30 - 16.30 uur en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur).

Wanneer wordt de duo-container geleegd?

Deze wordt één keer in de twee weken geleegd. Op www.mijnafvalwijzer.nl vindt u de
inzameldagen die gelden voor uw adres.

Mijn duo-container is niet geleegd, wat nu?

Wanneer uw container als enige in de straat niet geleegd is, zou het kunnen zijn dat er
materiaal in zit dat er niet in thuis hoort. Wij hangen een gele kaart aan uw duo-container als er
iets is met de container of de inhoud. Op de kaart is aangekruist wat het betreft. U krijgt een
rode kaart én de container wordt niet leeggemaakt als u al eerder voor hetzelfde een gele
kaart heeft ontvangen of als het echt foute boel is. Ook dit is op de rode kaart aangekruist.
Hierover kunt u contact opnemen met het Meldpunt Goirle, telefoon 013 - 5310676 of
meldpunt@goirle.nl
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Hoe zet ik mijn container aan de straat?

Plaats de containers op de inzameldag vóór 07.30 uur aan de straat. Let op: het tijdstip van
ledigen kan variëren.
Plaats de container met de wielen naar de straat toe op het trottoir dicht bij de rijweg.
Zorg dat het afval niet boven de containerrand uit komt en het deksel gesloten is.
Als bij u in de buurt een verzamelplaats is voor het aanbieden van de container maak hier dan
gebruik van.
Zet uw container pas ’s morgens aan de straat. Dit voorkomt dat er ’s nachts iets met uw
container gebeurt en voorkomt het vastvriezen van afval in de winter.
Haal uw geleegde container op de inzameldag van straat om beschadiging of vermissing te
voorkomen.
De container ontvangt u in bruikleen. U dient de container, uitgezonderd bij lediging, op eigen
terrein te plaatsen.

Mijn container is vol. Mag ik het resterende
afval in zakken aanbieden?

Nee. Het is niet toegestaan om huisvuilzakken naast de rest- of duo-container aan te bieden.
Bovendien is het voor onze inzamelvoertuigen technisch niet mogelijk om los afval mee te
nemen. De voertuigen zijn aangepast aan het automatisch legen van containers en los afval
past er niet in. Heeft u meer afval dan in de container past, bewaar het dan en doe het in de
container na de lediging. U kunt het ook wegbrengen naar de milieustraat aan de Nobelstraat
18, Goirle (openingstijden woensdag + vrijdag van
13.30 - 16.30 uur en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur) . Restafval kost geld; papier en PMD zijn
gratis.

Ik ga verhuizen. Wat moet ik met de (duo-)
container doen?

De duo-container hoort bij uw woning en kunt u dus achterlaten. U moet de container wel leeg
achter laten of regelen dat deze de volgende inzameldag aan straat wordt aangeboden en
daarna weer binnengezet.

Mijn (duo-) container is verdwenen, wat nu?

Als uw duo-container verdwenen is, dient u eerst te controleren of deze per ongeluk is
meegenomen door een buurtbewoner. Als dit niet het geval is, moet u aangifte doen bij de
politie. Wanneer u aangifte heeft gedaan, kunt u via Meldpunt Goirle een nieuwe duo-container
aanvragen.

Mijn (duo-) container is stuk. Wat nu?

Neem dan contact op met Meldpunt Goirle, tel 013-5310676 of meldpunt@goirle.nl of via de
website www.goirle.nl zodat er een afspraak gemaakt kan worden om de container te
repareren of te vervangen
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Kan ik mijn duo-container wisselen voor een
kleiner formaat?

Nee, er is één formaat duo-container beschikbaar.

Is het toegestaan om stickers te plakken op
de container of om de container te
beschilderen?

Nee, dit is niet toegestaan. Op de container is een adressticker bevestigd. Deze sticker koppelt
de container aan de betreffende woning. Via de adressticker kunt u herkennen welke container
van u is.

Ik kan nu papier en plastic scheiden, maar
wat doe ik met mijn andere afvalstromen?

Veel soorten afval kunnen gescheiden worden ingeleverd in de milieustraat. Er staan ook glas-,
luier- en textielcontainers verspreid door Goirle.
Op www.mijnafvalwijzer.nl vindt u de dichtstbijzijnde containers. Grof huishoudelijk afval
(kapotte bankstellen, koelkasten, tapijt etc.) kan ook worden gebracht naar de milieustraat en
kan tevens aan huis worden opgehaald. U kunt hiervoor een afspraak maken via
www.goirle.nl/afval.
Spullen die nog te gebruiken zijn, kunnen naar de kringloopwinkel.

Waarom zou ik afval sorteren, het levert toch
niets op?

Bijna elke kilogram afval die gescheiden wordt ingezameld, kan worden hergebruikt,
gerecycled of nuttig worden toegepast. Als u afval scheidt, dan wordt het verwerkt tot grondstof
waar nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. U bent bovendien verplicht om afval te
sorteren, dat staat in de Afvalstoffenverordening. De duo-containers worden voor het legen
gecontroleerd. Is het afval niet goed gescheiden, dan krijgt u een gele of rode kaart. Neem dan
contact op met het meldpunt, 013- 5310676 of meldpunt@goirle.nl of via www.goirle.nl

Hoe zit het met mijn privacy? Ik wil niet dat er
in mijn afval wordt gesnuffeld!

Op het moment dat u uw afval aanbiedt, draagt u het afval over aan gemeente Goirle. De duocontainers worden voor het legen gecontroleerd en dat is iets anders dan in afval snuffelen.

Wat gebeurt er met het afval dat gescheiden
wordt ingezameld? Komt dat niet weer op
een grote hoop terecht?

Dat gescheiden afval op een grote hoop terechtkomt, is een misvatting. De verschillende
afvalstromen gaan naar afvalverwerkers (papier gaat naar een papierverwerker, plastic naar
een kunststofverwerker etc.) die ze verwerken tot grondstoffen, zodat er weer nieuwe
producten van kunnen worden gemaakt. Het afval dat niet gescheiden is, komt bij het restafval
en dat wordt verbrand.
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Wat als mijn duo-container papier/PMD vol
zit?

Heeft u niet genoeg ruimte om al uw PMD-afval of papier in de duo-container te doen, dan kunt
u dit naar de milieustraat brengen. Papier en PMD zijn gratis.
Openingstijden Milieustraat aan de Nobelstraat 18, Goirle woensdag + vrijdag van 13.30 16.30 uur en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
De duo-containers Papier/PMD worden 1x per 2 weken leeggemaakt.

Ik heb een duo-container papier/plastic, kan
ik daar ook al mijn blikken en drankpakken in
gooien?

Ja, u mag in uw duo-container ook blikken en drankpakken doen

Achtergronden
Gaat Goirle ook omgekeerd inzamelen?
Omgekeerd inzamelen = restafval brengen
naar containers en herbruikbaar afval zoals
papier, gft en plastic aan huis ophalen.

Voorlopig is dit niet aan de orde. De hoeveelheid restafval moet drastisch omlaag voordat
omgekeerd inzamelen een mogelijke optie is.

Waarom heeft het niet de voorkeur alle
afvalstoffen bij elkaar in een grote container
te gooien? Waarom is er gekozen voor
bronscheiding in plaats van nascheiding?

Uit ervaringen blijkt dat vervuiling het hergebruik bemoeilijkt. Hierbij gaat het voornamelijk om
groente-en fruitafval. Dit is een 'natte fractie' waardoor papier en textiel zodanig vervuilen dat
ze niet meer hergebruikt kunnen worden.
Als we aan de voorkant – in de keuken – het afval scheiden, neemt de kwaliteit van de
herbruikbare grondstoffen toe bij de verwerking. Een goed voorbeeld is de scheiding van glas
op kleur. De verwerking vraagt minder energie en de kwaliteit van de hernieuwde toepassing
neemt toe.

7

Vraag en antwoord overgangsperiode inzameling Afval
Waarom zou ik afval sorteren, het levert
toch niets op?

U bent verplicht om afval te sorteren, dat staat in de Afvalstoffenverordening . Alle containers
worden voor het legen gecontroleerd. U krijgt een gele of rode kaart aan uw container als er
niet goed gesorteerd is. Als u na de waarschuwing via de gele kaart weer niet goed sorteert,
wordt uw container of het niet goed gesorteerde deel van uw duo-container die week niet meer
leeggemaakt. Bovendien komt niet goed gesorteerd afval bij het restafval terecht, wat weer
slechter is voor het milieu en uiteindelijk ook voor uw portemonnee.
Alle verschillende afvalstromen worden hergebruikt of zoveel mogelijk opnieuw als grondstof
ingezet en zeker niet op een hoop gegooid. Dit op een hoop gooien van restafval en
verbranden is veel duurder.

Ophaaldagen afval veranderen

Uw duo-container PMD / papier wordt 1x per 2 weken geleegd. Uw gft-afval wordt ook 1x per 2
weken opgehaald.
Uw restafval container wordt 1x per 4 weken geleegd.

Kan ik een slot krijgen voor mijn container?

Nee dat is niet mogelijk. Dan zouden we veel en verschillende sloten moeten aanbrengen die
allemaal ontgrendeld moeten worden. Dit aanbrengen van sloten is behoorlijk kostbaar en
hierdoor zou de afvalstoffenheffing weer hoger moeten worden voor iedereen, ook voor
degenen die geen sloten willen.
U mag ook niet zelf een slot maken op uw duo-container (u mag er dus géén gat in maken, een
ketting
aan maken of iets dergelijks). De container is namelijk eigendom van de gemeente. U heeft de
container in bruikleen.

Wordt er ook gecontroleerd op het juist
scheiden van afval en kunnen er boetes
uitgedeeld worden?

Ja, er wordt gecontroleerd op het juist scheiden van rest, gft-afval en PMD/papier. U krijgt een
gele kaart, een waarschuwing dat het afval niet goed gesorteerd is. Uw container wordt nog
wel leeggemaakt. Als het nog een keer voorkomt of als de afvalstroom ernstig vervuild is, krijgt
u een rode kaart. U container wordt niet leeggemaakt en u moet contact opnemen met het
Meldpunt Goirle, telefoon 013-5310676 of via meldpunt@goirle.nl

Het deksel van mijn nieuwe container sluit
niet (goed), wat nu?

Als het warmer wordt, sluiten de deksels vanzelf. U kunt ook een bezemsteel bij het scharnier
leggen en dan het deksel een paar keer dicht drukken.

8

Vraag en antwoord overgangsperiode inzameling Afval
Ik ben net in een nieuwbouwwoning gaan
wonen. Hoe kom ik aan afvalcontainers?

Gaat u in een nieuwbouwhuis wonen? Dan krijgt u 1 restafvalcontainer, 1 (of 2e gratis op eigen
verzoek) gft- container en 1 duo-container PMD/papier. Hiervoor kunt u contact opnemen met
het Meldpunt Goirle, telefoon 013-5310676, meldpunt@goirle.n of www.goirle.

Betekenis PMD

PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen & blik en Drankkartons. Onder
PMD wordt verstaan:
Plastic verpakkingen: plastic flessen, flacons, bekers, kuipjes, plastic tubes, potjes, deksels,
zakken en folies. Plastic flessen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Plastic doppen
mogen op de flessen blijven zitten.
Metalen verpakkingen: drankblikjes (bv. frisdrank-, bierblikje), groente- en soepblikken, blikken
voor honden- of kattenvoer, metalen deksels, tubes en doppen, aluminium schaaltjes en
bakjes.
Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de
verpakkingen blijven zitten.
Drankkartons: pakken voor: sap, zuivel, frisdrank en kleine drinkpakjes voor kinderen.
Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de
verpakkingen blijven zitten.
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