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Afvalinzameling in Westvoorne;
wat verandert er voor u?
Wijzigingen in afvalbeleid 2018-2019
Momenteel scheiden we in Westvoorne 58% van ons huishoudelijk afval. Dat kan en
moet beter: de landelijke doelstelling is 75% in 2020. Westvoorne wil ook de landelijke
doelstelling behalen. Daarom heeft de gemeenteraad in december een nieuw afvalbeleid
voor de komende jaren vastgesteld. De maatregelen die hieruit voortkomen worden stap
voor stap ingevoerd. Een deel voeren we in de loop van 2018 in. Het grootste deel wordt
uitgevoerd in 2019 vanwege noodzakelijke voorbereidingen en voorgeschreven
aanbestedingsprocedures.
Later dit jaar informeren wij u uitgebreid over de invoering van de nieuwe maatregelen.
Op deze pagina volstaan we met de hoofdlijnen voor 2018 en 2019.
Meer informatie vindt u op: www.westvoorne.nl/afval

m.i.v. 2018

De openingstijden van de milieustraat zijn gewijzigd en verruimd.
De milieustraat is geopend op
maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur en op
donderdag van 18:00 tot 19:30 uur.
Bij de milieustraat kunt u al uw afval
gescheiden inleveren.

Onbewust komt veel GFT-afval uit de keuken
bij het restafval. Daarom stellen we gratis
een aanrechtbakje met bijbehorende zakjes
beschikbaar. De zakjes zijn biologisch
afbreekbaar en kunnen dichtgeknoopt in de
groene minicontainer. Het bakje en de zakjes
zijn gratis verkrijgbaar bij het ServicePunt
(gemeentehuis Rockanje) en de milieustraat
(Oostvoorne).

Takkenbosroute

Het gratis inzamelen van grofvuil aan huis gebeurt voortaan nog
1x per maand. Voor Rockanje en Tinte is dat de 1e donderdag
van de maand; voor Oostvoorne de 2e donderdag van de maand.
Heeft u grofvuil, dan moet u dat aanmelden. Dat kan via de website
(www.westvoorne.nl > Online melden grofvuil) of telefonisch via ons
ServicePunt: 14 0181. Aanmelden van grofvuil voor een inzamelronde kan tot de dinsdag ervoor.

Eind 2017 is een proef uitgevoerd met het ophalen van takken in
het snoeiseizoen. Het succes van deze takkenbosroute is reden om
deze route ook in 2018 een vervolg te geven.
De eerstvolgende route vindt plaats in maart en/of april 2018.
Voor het inzamelen van takken is aanmelding via ons ServicePunt
noodzakelijk.
Voor het aanbieden gelden de volgende regels:
• aanbieden aan de weg of in de berm
• niet gebundeld
• aanbieden met de onderkant/zaagsnede aan één kant
• lengte minimaal 1 meter en maximaal 3 meter
• dikte maximaal 10 centimeter
• hoeveelheid maximaal 2 m³.

Groente-, Fruit- en Tuinafval kan goed gerecycled worden. Helaas
belandt GFT-afval nu nog vaak in de grijze minicontainer. Om er
voor te zorgen dat meer GFT-afval gescheiden wordt ingezameld,
is er nu de mogelijkheid om meerdere groene minicontainers per
huishouden aan te vragen. Per minicontainer rekenen we een
eenmalige borgsom van € 30,00. Per huishouden kunnen
maximaal drie extra groene minicontainers worden gebruikt.

Restafval

m.i.v. 2019

Gratis aanrechtbakje

Grofvuil

GFT-afval

m.i.v. 2018

Milieustraat vaker open

Nog steeds worden veel afvalstoffen die goed herbruikbaar zijn
via de grijze minicontainer aangeboden. Dat kan en moet anders.
Om iedereen te motiveren minder restafval te produceren maken we
vanaf 2019 alleen nog gebruik van een grijze minicontainer met
een inhoud van 140 liter. Uw huidige grijze minicontainer wordt
daarvoor (aan het einde van 2018) omgewisseld.

m.i.v. 2018

AfvalWijzer digitaal
Via www.mijnAfvalWijzer.nl kunt u zien wanneer welk afval bij u wordt opgehaald.
Wilt u de informatie bekijken via uw telefoon dan kunt u ook de app (AfvalWijzer)
gratis downloaden in de appstore van Apple en in GooglePlay. U kunt een notificatie
instellen, zodat u een melding ontvangt als uw afval wordt opgehaald. Via de AfvalWijzer heeft u toegang tot uw persoonlijke afvalkalender, actueel nieuws en tips
betreffende uw huishoudelijk afval. Ook vindt u hier informatie over de scheiding van
uw afval en het AfvalABC.

Plastic en Metalen verpakkingen en
Drankenkartons (PMD)
m.i.v. 2019

m.i.v. 2019

Plastic verpakkingsafval zamelen we sinds 2009 in. Daarvoor
gebruiken we de Plastic Heroes-zakken. Sinds 2015 zamelen we
ook metalen verpakkingen (zoals blikjes) en drankenkartons op deze
manier in. De Plastic Heroes-zakken blijven we voor deze inzameling
gebruiken. Heeft u hiervoor liever een minicontainer, dan stellen we
die (vanaf 2019) gratis beschikbaar.

Oudpapier en karton (OPK)

Afval scheiden: waarom eigenlijk?

Vanaf 2019 wordt het oudpapier en karton aan huis ingezameld.
Daarvoor krijgt ieder huishouden eind 2018 een mini-container. Het blijft
ook mogelijk om het OPK in te leveren bij de bestaande inzamellocaties.
In 2018 blijft de inzameling van OPK ongewijzigd. Binnen de bebouwde kom halen verenigingen het OPK op. Dit gebeurt in Oostvoorne elke
3e zaterdag van de maand; in Rockanje elke 2e en laatste zaterdag van
de maand en in Tinte op de laatste zaterdag van de maand. Met de
verenigingen die OPK ophalen vindt in 2018 verdere afstemming plaats.

Grondstoffen worden steeds schaarser op onze aarde. Daarom is het belangrijk
afvalstoffen gescheiden in te zamelen. Zo kunnen ze hergebruikt worden en gaan
grondstoffen niet onnodig verloren. Dat is in ieders belang. Vandaar dat de overheid
zich inzet om in 2020 75% van ons afval gescheiden in te zamelen. Dat is beter voor
de maatschappij, het milieu en uw portemonnee. Want door afval te scheiden werkt u
mee om de jaarlijkse afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.
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