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afval bewaarkrant deel 2
Belangrijke informatie
voor alle huishoudens
die nu een grijze
en groene container
hebben!

Afvalcoach

In het kort

Wat verandert er in 2016
• Tussen half september en half november ontvangen alle huishoudens die nu een grijze en groene container
hebben een derde container met oranje deksel (oranje container) voor plastic, metaal (blik) en drankkartons
(PMD)
• Gelijk met de  oranje container ontvangt u een nieuwe grijze en groene container
• Tussen half september en half november gaan we beginnen met het scheiden van PMD van het overige
huishoudelijke afval.
• Ongeveer twee weken nadat u de nieuwe containers heeft ontvangen, worden de gebruikte containers
opgehaald, als u deze niet wilt houden.
• U mag de gebruikte container(s) houden en gebruiken als bv. papiercontainer. Uw papierinzamelaar
informeert u of hij de container met papier kan legen. Neem zo nodig contact hierover op met uw
papierinzamelaar.
• U kunt de gebruikte container(s) niet gebruiken als extra container(s) voor het huishoudelijk afval; de
containers worden niet door de gemeente geleegd.
• De oranje container wordt één keer per vier weken geleegd.
• De grijze en groene container worden één keer per twee weken geleegd.
Wat verandert er in 2017
• De grijze container wordt één keer per vier weken geleegd.
• Eind 2017 ontvangt u een voorbeeldrekening waaraan u kunt zien hoeveel u als basistarief gaat betalen aan
afvalstoffenheffing voor het legen van de groene en PMD container. Ook kunt u op de voorbeeldrekening zien
hoe vaak u de grijze container aan de weg heeft gezet en wat dit extra kost bovenop het basistarief.
Wat verandert er in 2018
• Vanaf 2018 gaat u een vast bedrag betalen en een bedrag voor iedere keer dat u de grijze container aan de
weg zet.

De afvalcoach adviseert over de mogelijkheden om
uw huishoudelijk afval te scheiden. Heeft u vragen dan
kunt u contact met de coach opnemen. U kunt de
afvalcoach mailen via afvalcoach@middendrenthe.nl.
Als u uw telefoonnummer vermeldt kan de coach
contact met u opnemen en denkt hij met u mee. Zo
nodig komt hij bij u langs voor een advies op maat.

Brief brengen nieuwe containers en ophalen gebruikte containers
U kunt de afvalcoach ook bellen via (0593) 53 93 33.
Vragen over afval? Bel de afvalcoach op (0593) 53 93 33
of mail: afvalcoach@middendrenthe.nl of kom op 6,
7 of 8 september naar de inloopbijeenkomsten of op
17 september naar de Woonmarkt

Gratis: de Midden-Drenthe-app
Begin juli heeft de gemeente de Midden-Drenthe-app
gelanceerd. Hierop vindt u o.a. handige informatie over
afval. Bijvoorbeeld de afvalkalender. U kunt de dagen
dat de container aan de straat moet in uw agenda laten
plannen door de app. Zo kunt u snel zien wanneer
welk afval wordt ingezameld. Bij storingen wordt u
ook op de hoogte gebracht door pushmeldingen (deze
kunt u ook uitschakelen). Handig is ook dat u kunt
zien waar er in de gemeente glas-, textiel-, luier- en

incontinentiemateriaalcontainers staan. In de app kunt
u ook ingediende omgevingsvergunningen raadplegen
en meldingen doen. Heeft u de Midden-Drenthe-app
nog niet?  Download de gratis app via de Play Store
voor Android en in de App Store voor IOS.

Hoe ben je begonnen met het goed scheiden van
afval?
In Assen hadden we eerst drie containers: een groene,
een grijze en een blauwe voor papier. Op een gegeven
moment zag ik in de straat een oranje container staan.
Met kinderen in de luiers stuitte het me enorm tegen
de borst om zoveel afval te produceren. Ik ben gaan
vragen en heb ook een oranje container aangevraagd
bij de gemeente.

Midden-Drenthe is niet de enige gemeente die de
afvalinzameling wijzigt. De gemeente Assen is een stap
verder. Zij hebben al langer een container voor plastic,
metaal (blik) en drankkartons (PMD). We zijn erg
benieuwd naar de ervaringen van onze noorderburen
en gaan op bezoek bij een inwoner van Assen.
Kun je iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Martzen Hansma en ik ben getrouwd met
Henk. Samen hebben we drie kinderen van 3, 6 en 8

Wat is je drijfveer om zo weinig mogelijk afval te
produceren?
Ik vind dat we verantwoordelijk zijn voor het zo
goed mogelijk doorgeven van deze wereld aan onze
kinderen. Door bewust om te gaan met afval, hoop
ik ook onze kinderen bewust te maken. Het voelde
niet goed om één keer per jaar te doneren aan een
milieuorganisatie. Ik wilde het niet afkopen maar zelf
een bijdrage leveren.
Puilt jullie oranje container nu niet uit?
Dat valt reuze mee! Ik probeer ook zo weinig mogelijk
afval te produceren. Dat is even een omschakeling
geweest, maar het levert ook heel veel op! Ik moet
eerlijk zeggen dat we geen kinderen meer in de luiers
hebben. Maar ook voor luiers zijn speciale plekken
zodat die niet in de grijze container hoeven.

Heeft u nu geen grijze en groene container?
Woont u bijvoorbeeld in een appartementencomplex of op een vakantiepark en zamelt u uw afval centraal in,
dan heeft u geen groene en grijze container. Dit blijft zo. Er vinden op korte termijn voor u geen wijzigingen
plaats.
Voor inwoners die geen grijze en groene container hebben verandert er voorlopig niets!

Gebruikte containers gebruiken als papiercontainer
De gebruikte container(s) mag u houden en gebruiken als b.v. papiercontainer(s). Uw papierinzamelaar informeert u hoe hij het papier in de toekomst ophaalt en óf u dit in de gebruikte containers kunt aanbieden. Heeft u
vragen over de inzameling van oud papier, neemt u dan contact op met de Gemeentewinkel via (0593) 53 92 22.
De gebruikte containers kunnen niet gebruikt worden voor het aanbieden van restafval, gft-afval of PMD.

1 oktober nog geen brief ontvangen van de gemeente? Bel: (0800) 020 1044

Direct afval scheiden
U ontvangt de nieuwe containers voordat de gebruikte containers voor het laatst worden geleegd. Nadat u de
nieuwe containers heeft ontvangen kunt u direct ook het PMD-afval in de oranje container doen. De eerste
keer dat de oranje container geleegd wordt is in de week van 17 tot 21 oktober en vervolgens één keer in de
vier weken. De inzameldag voor uw oranje container staat op de nieuwe afvalwijzer die u in juli per post heeft
ontvangen. De afvalwijzer is ook te vinden op www.middendrenthe.nl Maakt u gebruik van de nieuwe MiddenDrenthe-app dan kunt u ook daarop zien wanneer de containers geleegd worden. De inzameldagen voor uw
grijze en groene containers veranderen dit jaar niet.

Prijswinnaars Facebook-prijsvraag over afval

Heeft u de oranje container gekregen dan kunt u hier direct gebruik van maken.

Vier prijzen werden de afgelopen maanden uitgereikt door wethouder Gert Jan Bent aan de winnaars van de
Facebook-prijsvraag over afval. De winnaars zijn:

Goed afval scheiden
Het juiste gebruik van de verschillende containers gaat de gemeente (steekproefsgewijs) controleren. De
afvalcoach kan bij het niet goed scheiden van het afval tips en advies geven!

Wat viel je op toen je plastic, blik en drankkartons
ging scheiden?
Heel veel afval dat voorheen in de grijze container
terecht kwam, komt nu in de oranje container. Als je
goed scheidt, heb je bijna geen restafval meer!
We zijn benieuwd! Hoe produceer je zo weinig
mogelijk afval?
Ik ben kritisch gaan kijken naar mijn boodschappen.
Ik koop nu zo veel mogelijk grootverpakkingen.
Bijvoorbeeld grote verpakkingen melk maar ook grote
flessen schoonmaakmiddelen. Voorheen kocht ik veel
voorverpakte groente en fruit in de supermarkt. Nu ga
ik naar de markt en doe daar mijn inkopen. Mijn man
wil nog heel graag zijn favoriete zak chips! Daarvoor is
geen alternatief dus die kopen we gewoon lekker in de
supermarkt.
Heb je nog tips voor inwoners van Midden-Drenthe?
Zorg er eerst vooral voor dat je het organisatorisch
goed op orde hebt in huis. Dus verschillende
afvalbakken die binnen handbereik zijn. Het scheiden
is dan niet zo moeilijk, het gaat haast vanzelf. Wil
je ook echt minder afval produceren, denk dan in
grootverpakkingen of producten die niet voorverpakt
zijn. Neem zelf zo veel mogelijk  verpakkingen mee
naar de winkel of de markt.
Hartelijk dank Martzen voor dit interview!

Zelf groente en tuinafval
composteren?
U kunt zelf uw groente en tuinafval composteren
in een compostvat. Een compostvat kunt u kopen
bij diverse groenwinkels. U kunt ook tegen betaling
van €  25,00 een compostvat bestellen bij de
Gemeentewinkel. Ook kunt u een compostvat
bestellen via de website van de gemeente.

Wat zit er nog in het
restafval?

Mevrouw Margriet Koops uit Bovensmilde

Mevrouw Monique Oortwijn uit Beilen

Mevrouw Evelien Wielink uit Westerbork. Ook de heer
Vos uit Westerbork heeft een prijs gewonnen

Inzamelcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal
Luiers en incontinentiemateriaal vallen onder het
restafval. De gemeente heeft op verschillende plekken
in de gemeente containers geplaatst waar u luiers en
incontinentiemateriaal naar toe kunt brengen.
De containers staan op de volgende plekken:
Beilen
Jumbo Beilen, Ventweg Zuid 3
Afhaaladres luierzakken: Jumbo Beilen, CJG Nassaukade
Hooghalen
Adres, tevens afhaaladres voor luierzakken;
Supermarkt COOP, Hoofdstraat 18.
De container staat achter op het parkeerterrein, naast
de textielcontainer en glasbak.
Smilde
De luiercontainer staat aan de A.M Sorgstraat, naast de
glasbakken. Afhaaladres luierzakken; J. Pepping Jumbo,
Veenhoopsweg 21-4.
Westerbork
De containers staan aan de Roesinghkamplaan, bij de
ingang van de parkeerplaats.

Afhaaladres luierzakken; Jumbo Vinke, B.G. van Weezelplein.
Nieuw-Balinge
De container staat naast de glasbak en textielcontainer
aan de Haarweg. Afhaaladres luierzakken; Dorpshuis
De Heugte, Lijsterstraat 1.
Bovensmilde
De container staat aan J. de Walstraat, achter de
ondergrondse glasbakken. Afhaaladres luierzakken
Supermarkt Poiesz, Schoolstraat 10.
Hoogersmilde
De container staat aan de Schultestraat naast de
glasbak en textielcontainer. Afhaaladres luierzakken;
Supermarkt Meintjes, Rijksweg 183.  
Wijster
Adres, tevens afhaaladres luierzakken; Super Wijster,
Bruntingerweg 6.
Het luier- en het incontinentiemateriaal moet u in
zakken in de inzamelcontainers gooien. De luierzakken
kunt u ook gebruiken voor incontinentieafval, onderleggers. Het gebruik van de inzamelcontainers is gratis.

Tips
Het is handig om de ruimte in de container zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Zo gooit u bijvoorbeeld een leeg
(drank)karton in de oranje container:

Op steeds meer verpakkingen staat hoe u het afval het beste kunt weggooien. Maar soms komt u iets tegen
waarvan u het niet weet. Wat kunt u dan doen:
- Kijk op de nieuwe afvalwijzer die u in juli van de gemeente heeft ontvangen.
- Check de gratis app Afvalwijzer van Milieucentraal. U tikt het product in (b.v. chipszak) en u krijgt meteen
antwoord (in dit geval: afdanken via restafval). Handig!

Beter afval scheiden in een schone omgeving
Er zitten nog veel grondstoffen in het huishoudelijk
restafval (zie de afbeelding). Deze grondstoffen
kunnen hergebruikt worden. Het gaat dan om
grondstoffen zoals groente, tuin- en fruit (GFT),
oud papier en karton (OPK), glas, textiel en klein
chemisch afval (KCA) die niet in het restafval maar
in de daarvoor bestemde containers horen. Het
plastic kan straks in de container met de oranje
deksel. Sommige grondstoffen die in aanraking zijn
gekomen met restafval, zoals het oud papier en
karton, kunnen niet meer hergebruikt worden.

Als iets kapot is, niet direct weggooien, maar ga ermee
naar een Repair café. Meestal is er nog veel te redden.
Wel tegen een kleine vergoeding.

Hoe kijk jij aan tegen het scheiden van plastic, metaal
en drankkartons (PMD) in een oranje container?
Ik vind het een heel positieve ontwikkeling. Het klinkt
misschien wat vreemd maar ik zat er gewoon op te
wachten. Een aantal jaren geleden hoorde ik al dat er
in andere gemeenten het PMD gescheiden wordt van
de rest van het afval. Ik was heel benieuwd wanneer dit
bij ons zou gebeuren. Nu is het bijna zover en ik ben er
erg blij mee.

De heer en mevrouw Mellema uit Westerbork

Wat hoort in welke container?

Hier hoort ook het tegengaan van zwerfafval bij.
Laten we er met elkaar voor
zorgen dat we leven in een
gezonde en schone omgeving!

Geen brief van de gemeente ontvangen?
Heeft u de brief op 1 oktober niet ontvangen? Dan kunt u daarover contact opnemen met de telefonische helpdesk van DVL Milieuservice BV via het gratis nummer:
(0800) 020 1044, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

In gesprek met Franka Loman

U mag de gebruikte container(s) houden om b.v. te gebruiken als papiercontainer.

Samen gaan we er in Midden-Drenthe voor zorgen dat
we de landelijke doelstelling van het afval scheiden gaan
halen! Goed voor de portemonnee en goed voor
het milieu!

U ontvangt in augustus of september een brief waarin staat wanneer de nieuwe containers komen en wanneer de gebruikte containers opgehaald worden.

Gebruik de Midden-Drenthe-app: gemeente
Midden-Drenthe

In gesprek met Martzen Hansma
jaar. We wonen in de wijk Kloosterveen in een tweeonder-een kapwoning.

In augustus of september ontvangt u een brief van de gemeente. In deze brief staat wanneer u de nieuwe containers krijgt, wanneer de gebruikte containers voor de
laatste keer worden geleegd en wanneer de gebruikte containers worden opgehaald, als u die containers niet wilt houden.

Voorkom overbodig plastic afval
Voorkom plastics tasjes en overdreven verpakkingen bij
het winkelen, koop producten in verpakkingsmateriaal
uit één soort materiaal, gooi geen plastic verpakking
met inhoud in de oranje container.

Op de hoogte blijven van de wijzigingen in de afvalinzameling
en ander nieuws van uw gemeente? Meld u aan voor de digitale
nieuwsbrief via www.middendrenthe.nl!

Franka Loman uit Beilen is al enige tijd bezig met het
scheiden en verminderen van afval. Zij vertelt haar
verhaal en deelt haar ervaringen.
Even voorstellen
Ik ben Franka Loman en ik woon met mijn partner en
vier kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar in Beilen.

Ben je zelf al bezig met het scheiden van afval?
Eigenlijk ben ik naast afval scheiden, meer bezig
met het verminderen van afval. Ik let goed op als
ik boodschappen doe, dat ik zo weinig mogelijk
verpakkingsmateriaal krijg. Ik ga vaak naar de markt.
Op de markt verkopen ze veel producten los, zoals
groente, fruit, vlees en noten. Je neemt een tas mee
en de producten kunnen daar in. Geen afval dus.
Daarnaast koop ik in de supermarkten ook zoveel
mogelijk producten in verpakkingsmateriaal dat te
hergebruiken is. Yoghurt, melk, karnemelk koop ik b.v.
in glazen flessen.  
Zijn de kinderen en je partner ook afval aan het scheiden?
Voor de kinderen geldt: goed voorbeeld doet goed
volgen. Ik merk dat thuis heel goed. We hebben het
er vaak over in welke afvalbak we het afval moeten

doen. Samen letten we erop dat we zoveel mogelijk het
brood in trommels mee naar het werk of naar school
nemen in plaats van in zakjes. En als ik dat een keer
vergeet dan wijzen de kinderen mij erop dat het anders
moet. Zo helpen we elkaar.
Ga je thuis dingen anders organiseren?
Ik denk er al wel over na hoe we dit het makkelijkste
kunnen doen, ondanks dat ik merk dat het ‘even naar
de containers buiten lopen’ geen probleem is voor
iedereen. In de keuken hebben we nu wel kleine
afvalbakken. Eén ervan is de bak voor het restafval.
Ik denk dat daar straks, als we de nieuwe oranje
container hebben, weinig afval in komt. Eigenlijk kan ik
die bak voor het restafval wel omwisselen voor een bak
voor PMD.
Heb je nog tips voor de inwoners van Midden-Drenthe?
Ik haal veel tips uit het boek: Leven zonder afval van
Emily-Jane Lowe en van haar website:
http://levenzonderafval.blogspot.nl en facebook:
levenzonderafval. Daarnaast wil ik iedereen meegeven:
een goede voorbereiding is het halve werk. Neem
er de tijd voor en dan merk je: afval scheiden en
verminderen is leuk!
Heel hartelijk dank Franka, voor dit positieve verhaal!

Glas: wist u dat…

Welkom bij de inloopbijeenkomsten

- het weggooien van glas nu nog gemakkelijker is?
- u het glas met restjes eten en drinken en ook
deksels / doppen in de glasbak mag gooien?
- flessen glas op kleur gescheiden in de glasbak
moet?
- u vensterglas en spiegels gratis kunt inleveren bij
de Milieustraat?
- op www.middendrenthe.nl en de app staat waar
de glascontainers staan?

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Misschien heeft u nog tips of suggesties of wilt u nog
meer informatie hebben. U kunt dan terecht bij één van de drie inloopbijeenkomsten. U kunt binnenlopen
op een moment dat het u schikt, tussen 19.00 en 20.30 uur. Onze medewerkers staan u graag te woord. De
inloopbijeenkomsten zijn op:
• Dinsdag 6 september 2016  tussen 19.00 – 20.30 uur; gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Beilen
• Woensdag 7 september 2016 tussen 19.00 – 20.30 uur Villa Maria Smilde, Hoofdweg 24, Smilde
• Donderdag 8 september 2016 tussen 19.00 – 20.30 uur, Westerburcht, Hoofdstraat 7, Westerbork

Textielinzameling: wist u
dat…
- het goed voor het milieu is als u textiel gescheiden
inlevert?
- textiel nog heel veel waarde heeft? De
opbrengsten in Midden-Drenthe hiervan naar
goede doelen gaan?
- er ook kapotte en versleten kledingstukken,
gordijnen, handdoeken, beddengoed of schoenen
in de textielcontainer mogen?
- het textiel wel schoon en in een gesloten zak
ingeleverd moet worden?
- zeker 65% van het weggegooide textiel goed
gerecycled kan worden?
- op www.middendrenthe.nl en de app staat waar
de textielcontainers staan?

Woonmarkt
Tijdens de Woonmarkt op zaterdag 17 september kunt u tussen 11.00 – 16.00 uur ook informatie krijgen over
afval bij de stand van de gemeente.

Legen
Hoe vaak worden de containers geleegd:
2016
Oranje container
1 keer per 4 weken
Grijze container
1 keer per 2 weken
Groene container
1 keer per 2 weken

2017 en 2018
Oranje container
Grijze container
Groene container

1 keer per 4 weken
1 keer per 4 weken
1 keer per 2 weken

Milieustraat: wist u dat…
- u grof huishoudelijk (tuin) afval tegen betaling
kunt inleveren bij  de Milieustraat in Beilen?
- u matrassen, tegen betaling, ook bij de
Milieustraat kunt inleveren?
- u op www.middendrenthe precies vindt wat u bij
de Milieustraat kunt brengen?
- de Milieustraat van dinsdag tot en met zaterdag
geopend is en u de openingstijden op
www.middendrenthe.nl vindt?

Informatie
Website:
Afvalcoach:
Gemeentewinkel:
App:

www.middendrenthe.nl
afvalcoach@middendrenthe.nl / (0593) 53 93 33
(0593) 53 92 22
midden-drenthe

