
Hoe moet uw rolcontainer aan de weg staan?
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Voortgang en ontwikkelingen afvalinzamelingDus niet zó... ...maar zó!

Containers in een rechte lijn aanbieden. Containers twee-aan-twee aanbieden met 
30 cm (stoeptegel) tussenruimte.

Obstakels vermijden, voor een vrije 
opname.

Houdt 2,5 meter afstand van obstakels.

Containers twee-aan-twee aanbieden met 
30 cm (stoeptegel) tussenruimte.

Geen los vuilnis bijplaatsen. Deksel sluiten. 
Containerzak naar binnen vouwen.

Sinds 4 januari is ACONOV verantwoordelijk voor de inzameling van GFT, papier en het restafval in de gemeenten 
Elburg en Oldebroek. De start hiervan werd bemoeilijkt door enerzijds de barre weersomstandigheden en ander-
zijds de nieuwe afvalinzamelvoertuigen, de zijladers. Deze zijladers zijn uitgerust met de nieuwste hightech snu� es 
met allerlei veiligheidssystemen, waaronder vier camera’s. 

Puzzelen
De nieuwe wijze van inzameling is voor iedereen 
wennen en was behoorlijk puzzelen. Hierbij moet wel 
worden genoemd dat de afvalinzamelaar ACONOV zeer 
positief gestemd is over de al verleende medewerking, 
begrip en hulp van de burger. 
 
Na 3 maanden blijkt dat enkele zaken in de praktijk 
verbetering vragen. De aangegeven knelpunten zijn 
geïnventariseerd, met daarbij de oplossingen. Enkele 
van deze oplossingen zijn echter niet eenvoudig te 
realiseren. Partijen, zowel de burger als de gemeente 
als de afvalinzamelaar, kunnen aan deze oplossingen 
meewerken. 

Aanbieden van de containers
In de praktijk blijkt dat er meer ruimte gewenst is tussen 
de containers voor een juiste afvalinzameling. Om deze 
reden hierbij nog een keer de aandachtspunten wat 
betreft het plaatsen van de containers aan de weg.

•  Zet uw container met de wielen van de weg af.
•  De containers dienen twee – aan – twee aangeboden 

te worden.
•  De afstand tussen de wielen van beide containers con-

tainers dient ongeveer 30 cm te zijn. Dat is ongeveer 
de breedte van één stoeptegel of drie gebalde vuisten.

•  Het beste voor de inzameling is als de containers in 
één lijn langs de weg geplaatst zijn. 

• Plaats uw container niet nabij opstakels zoals 
  bijvoorbeeld; bomen, auto’s, paaltjes, verkeersborden 

enzovoort.
•  Plaats de containers niet achter elkaar. 
•  De deksel van de container dient gesloten zijn.
•  Biedt uw container vóór 7.30 uur aan op de dag van 

de inzameling.

Het gebruik van containerzakken
Uiteraard willen veel inwoners de nieuwe containers graag schoon en 
netjes houden, bijvoorbeeld door het gebruiken van speciaal daarvoor 
bestemde containerzakken. Dit verdient alle lof, maar vormt wel een 
aandachtspunt. Met alle goede bedoelingen worden veelal de container-
zakken over de rand van de container getrokken en vastgezet met 
bijvoorbeeld wasknijpers. Echter zit dan de containerzak nog vastgeklemd 
tijdens de opname van de container. Tijdens het ledigen valt de container-
zak wel uit de container, maar niet volledig in de zogenaamde vulmond 
van het afvalinzamelvoertuig. Tijdens het terugplaatsen van de container, 
blijft de zak uit de container hangen waardoor er onbedoeld zwerfafval 
ontstaat.  Bij het gebruik van containerzakken dient u deze op de dag 
van inzameling los te halen van de rand van de container en deze bij de 
container in te vouwen. Op deze manier valt de inhoud van de container 
inclusief containerzak in de vulmond van het afvalinzamelvoertuig. Voor 
de duidelijkheid containerzakken zijn alleen toegestaan bij de restafval-
container.

Gele en rode kaarten
De afgelopen 3 maanden hebben de burgers haar medewerking ver-
leend en begrip getoond aan de nieuwe manier van afvalinzameling. Wat 
betreft bovenstaande verzoeken voor een correcte containerplaatsing 
rekent ACONOV opnieuw op de medewerking en hulp van de burgers om 
de laatste puntjes op de i te zetten. Na deze periode hoopt ACONOV op 
een goed geoliede afvalinzameling, voor beide partijen. Als dit niet het 
geval blijkt te zijn, is ACONOV genoodzaakt in opdracht van de gemeente 
om gele en rode kaarten te gaan verstrekken aan burgers. Bij ‘overtreding’ 
worden deze dan aan de bewuste container gehangen, waarop de reden 
en gevolgen worden aangegeven. 


