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Meer textiel
containers

Lege ﬂessen, blikjes en drinkpakken,
plastic verpakkingsmateriaal,
klokhuizen, kofﬁeﬁlters, oude
kleding, oud papier. We
produceren elke dag met z’n
allen bergen afval. Veel afval is
een grondstof die kan worden
hergebruikt. Maar dan moet
het goed van elkaar worden
gescheiden. De gemeente
Uithoorn zamelt het afval steeds
meer gescheiden in. Wethouder
Hans Bouma, verantwoordelijk voor
Afvalstoffeninzameling en -verwerking, Milieu en
Duurzaamheid, legt uit waarom de gemeente zich hier voor inzet.

Wellicht is het u opgevallen, er zijn meer textiel containers in
Uithoorn en De Kwakel. In de container kunt u behalve kleding ook
droge en schone gordijnen, handdoeken, knuffels, beddengoed en
schoenen kwijt. (Matrassen, kussens, dekbedden en tapijt kunt u
naar het scheidingsdepot brengen.)

Waarom voert de gemeente Uithoorn dit beleid?
“Het voordeel van gescheiden afval inzamelen is dat we deze
grondstoffen kunnen recyclen. Het plastic afval, de metalen
verpakkingen en drankverpakkingen zijn hiervan goede voorbeelden
en zijn goed van elkaar te scheiden. Daarom kunnen ze nu allemaal
bij elkaar ingezameld worden. Het inzamelen en verwerken van
restafval kost veel geld en wordt in de toekomst steeds duurder. Dus
hoe meer afval we apart inzamelen en scheiden, des te beter dit is
voor het milieu en voor de portemonnee. Daardoor kunnen we de
afvalstoffenbelasting laag houden.”

Hoe zorgt de gemeente voor een betere
afvalscheiding?

“Het apart houden van afval maken we makkelijker. Zo halen
we bij de laagbouw afval op aan huis. Papier en plastic, metalen
verpakkingen en drinkpakken (PMD) gaan in de minicontainer bij
de woning. En voor restafval komen er ondergrondse containers.
Restafval brengen de mensen zelf weg, terwijl dat vroeger juist werd
opgehaald. “Omgekeerde inzameling” noemen we dat.”
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Textielcontainers

De Kwakel

Drechtdijk (bij winkels) en
NIEUW: Gerberalaan (De Kuil)
De Legmeer
Legmeerplein
(parkeerplaats bij ﬂat Zevenblad)
Kootpark
NIEUW: Sportlaan (bij Zwembad)
Legmeer-West NIEUW: Zoogdierenlaan
Meerwijk-Oost Schoolstraat
(ingang parkeergarage Amstelplein)
Meerwijk-West NIEUW: Korte Polderweg
Oude Dorp
Prinses Irenelaan (bij supermarkt)
Thamerdal
NIEUW: Prinses Christinalaan (bij winkels)
Zijdelwaard
Zijdelwaardplein (winkelcentrum) en
NIEUW: Arthur van Schendellaan (bij winkels)
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“Inmiddels doen we de ‘omgekeerde inzameling’ in De Meerwijk,
De Oker, Park Krayenhoff, Legmeer-West en de nieuwbouw in
de Admiraal de Ruyterlaan. In 2016 komen hier De Legmeer, het
Kootpark en De Kwakel bij. In 2017 is Zijdelwaard aan de beurt en in
2018 de rest van onze gemeente. Een klein deel, het buitengebied,
houdt de grijze minicontainer. Verder zijn er extra tuingroendepots en
textielcontainers bijgekomen en ondergrondse PMD containers bij
ﬂats en winkelcentra.

Voor de Legmeer, het Kootpark
en De Kwakel achter de kerk

Sympany zamelt als een van de grootste charitatieve
textielinzamelaars in Nederland met een kleine 50 medewerkers en
2.200 textielcontainers, ruim 20 miljoen kilogram textiel in. Het textiel
wordt gesorteerd en verkocht aan textielhandelaren, sorteerbedrijven
en tweedehandswinkels in binnen- en buitenland. Sympany is
ontstaan door de fusie van de stichtingen Human en KICI per 1
januari 2015.

Dit jaar is de hele wijk Meerwijk voorzien van ondergrondse
containers voor gf/restafval. Begin 2016 zijn De Legmeer, het
Kootpark en De Kwakel achter de Kerk aan de beurt. Het college
van B & W stelt dit najaar het locatieplan vast. Hierin staat waar de
containers precies komen. Het plan vindt u op de website en op
www.recyclemanager.nl.

Alle textiel is welkom bij Sympany!

In Nederland komt er nog onnodig veel textiel in het restafval en gaat
de verbrandingsoven in. Consumenten denken vaak ten onrechte dat
kapotte of versleten kleding, maar ook lappen stof, niet hergebruikt
kunnen worden. Sympany accepteert alle soorten textiel, ook
wanneer het niet herdraagbaar is.

We vragen de buurtbeheren van De Legmeer en De Kwakel expliciet
om te reageren op het plan. Ook alle overige inwoners kunnen erop
reageren. Dit wordt aangekondigd op de gemeentepagina van De
Nieuwe Meerbode. Begin 2016 beginnen de werkzaamheden. Deze
zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het bijvoorbeeld
vriest kunnen de containers niet de grond in. De plaatsing wordt
aangekondigd op de gemeentepagina en de website.

Projecten gesteund met opbrengsten
ingezameld textiel

Met de opbrengst van de textielinzameling steunt Sympany textiel
gerelateerde projecten in Afrika en India. Zelfredzaamheid en
duurzaamheid staat hierbij centraal. Door uw textiel in de containers
van Sympany te doneren draagt u bij aan deze projecten.

In de ondergrondse containers voor gt/restafval (en in de grijze
minicontainer), mag uitsluitend groente-, fruit- en restafval.
Tuinafval wordt ingezameld via tuingroendepots, bladkorven, het
scheidingsdepot en takkendagen (zie www.recyclemanager.nl).
Restafval wordt verbrand, tuinafval wordt gecomposteerd. Het is de
bedoeling dat bewoners zo min mogelijk afval naar de ondergrondse
gf/restcontainer brengen en grondstoffen zoals tuinafval, glas, papier
en plastic- en metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) apart
inleveren.

Graag uw textiel in gesloten zakken in de containers te doneren,
zodat het beschermt blijft tegen vocht en vuil. Schoenen graag
samenbinden. Houdt er bij het vullen van de zak rekening mee dat
deze nog door de opening van de container past.

Glas 100%
recyclebaar

“Het gaat de goede kant op! In 2013 werd 46% gescheiden, in 2014
steeg dit naar 47,3%. We verwachten dat dit percentage in 2015
verder stijgt door de inzameling van PMD (papier en plastic, metalen
verpakkingen en drinkpakken) in plaats van alleen plastic. We
hebben echter nog wel een uitdaging voor de boeg! Er komen nieuwe
richtlijnen aan vanuit het Rijk. In 2020 moeten we naar ca. 100 kilo
restafval per inwoner per jaar. In 2014 was dat in Uithoorn nog 256
kilo. Ik denk zeker dat dit uiteindelijk haalbaar is. Maar we moeten
daar allemaal wel hard ons best voor doen!”

Piepschuim
Piepschuim mag niet bij het PMD. Dat is jammer, want bij de
aanschaf van nieuwe apparaten zit soms best veel piepschuim.
Het kan hergebruikt worden in isolerende snelbouwbakstenen
en vloerbedekking. Vermalen piepschuim dient als vulling voor
zitzakken. Daarom nemen we het graag in ontvangst op het
scheidingsdepot. U kunt daar terecht op maandag, woensdag,
vrijdag en zaterdag (tussen de middag is het depot een half uur
gesloten i.v.m. werkzaamheden).
Vervuild piepschuim, schaaltjes van voedingswaren en isomo
chips (opvulmateriaal) moeten echter bij het restafval.
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Glascontainers

De Kwakel

Gerberalaan, Drechtdijk (bij winkels),
Traverse en Het Fort
Legmeerplein (winkelcentrum) en Op de Klucht
Briand- en Brusselﬂat, Churchill- en
Straatsburgﬂat, Schuman- en Romeﬂat
Sportlaan (bij zwembad)
Zoogdierenlaan en Buitenhof
Elbe en Schoolstraat
(ingang parkeergarage Amstelplein)
Korte Polderweg
Prinses Irenelaan (bij supermarkt)
Geometrielaan
Prinses Christinalaan (bij winkels) en
Prinses Margrietlaan (bij Admiraal Tromplaan)
Arthur van Schendellaan (bij winkels),
Joost van den Vondellaan (bij winkels),
Guido Gezellelaan, Zijdelrij,
Zijdelwaardplein (winkelcentrum)

De Legmeer
Europarei
Kootpark
Legmeer-West
Meerwijk-Oost
Meerwijk-West
Oude Dorp
Park Krayenhoff
Thamerdal
Zijdelwaard
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Streekmarkt Uithoorn a/d Amstel
12 september 2015 van 11.00-16.00 uur
op het Amstelplein.
Op de streekmarkt treft u, naast diverse lokale ondernemingen,
dit keer ook de gemeente Uithoorn aan met een kraam. Hier
draait het om afval en om grondstoffen. Onder andere de
onderdelen PMD, textiel, papier en restafval komen aan bod.
Er wordt een quiz gespeeld waarmee u een leuke goody bag
kunt winnen. Ook kunt u terecht met vragen, opmerkingen
en suggesties. Glas is 100% recyclebaar en daarom een
belangrijke grondstof. Met de campagne Glas in ’t Bakkie
wordt er extra aandacht gevraagd voor glas. Het team van
Glas in ’t Bakkie is op 12 september van 9.30 tot 11.00 uur bij
de glasbakken in het Dorpscentrum Drechtdijk in de Kwakel.
Hierna verplaatsen ze tot 16.00 uur naar de glasbakken bij het
Amstelplein. Uw glas weggooien gaat deze keer wel op een heel
speciale manier en u houdt er een handig geschenk aan over!
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Leeg is schoon genoeg

Verpakkingsglas mag tegenwoordig met restjes en deksels in de
glasbak, hierdoor wordt glas scheiden nog gemakkelijker. Daarbij is
het wel van belang dat het glas op kleur wordt gesorteerd. De bak
wordt in een vrachtwagen geleegd waar ook vakken in zitten, hierdoor
komen de juiste kleuren bij elkaar. Wat er niet in mag is: kristal,
porselein, vuurvast glas (bijvoorbeeld ovenschalen) of opaal (witte
crème potjes). Vlakglas kan naar het scheidingsdepot.

Streekmarkt en
Glas in ’t bakkie

mber
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In de jaren 50 tot de jaren 80 werd statiegeld geheven op
melkﬂessen, vanaf 1978 deden de glasbakken hun intrede. Glas kan
eindeloos hergebruikt worden, zonder dat het aan kwaliteit verliest.
Daarom wil de gemeente zoveel mogelijk glas inzamelen en doen we
mee met de landelijk actie ‘Glas in ’t bakkie!

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Huishoudelijk afval per kilogram per inwoner van de gemeente
Uithoorn in 2010 t/m 2014 (zie CBS StatLine)

Textielinzameling door Sympany in Uithoorn

Textiel doneren

Wat is er sinds 2014 veranderd?

grondstoffen
gf/restafval

Ondergrondse
containers

WIE KENT HEM NIET?

Maurice Propper
De bestrijding van zwerfafval staat de
laatste jaren volop in de belangstelling.
De gebruiker bepaalt welke kwaliteit de
openbare ruimte heeft. Een van de manieren
waarop gemeente Uithoorn - als beheerder
van de openbare ruimte - de beleving en
het gedrag positief beïnvloedt, is door te
laten zien dat er gewerkt wordt. Dit wordt
“zichtbaar reinigen” genoemd.
Voor het zwerfafval is een speciale
medewerker aan de slag, namelijk Maurice
Propper. Maurice trekt met zijn markante
persoonlijkheid en bakﬁets erop uit om
zichtbaar het zwerfafval op te ruimen. Dit
werkt zeer positief, daarom is Maurice
ingezet op alle ‘hotspots’ van de gemeente.
We zijn hem hiervoor zeer erkentelijk!

