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Hoe zit dat nou in Oldebroek?

Elburg           -           Ermelo           -           Harderwijk           -           Nunspeet           -           Oldebroek           -           Putten

Samen minder 
restafval en 
meer hergebruik:
 goed voor het milieu
 goed voor uw portemonnee

Dit hoort niet in 
de restafvalbak

Dit hoort wel in 
de restafvalbak!

43 kg

42 kg

10 kg

120 kg

13 kg

Samen scheiden we beter, doet u mee?

Nascheiding   
Plastic, drinkpakken en blik worden achter-
af uit het restafval gehaald en gerecycled. 

Verbranding   
Het restafval kan niet worden gerecycled en 
wordt via verbranding verwerkt. 

Afvalbrengstation   
Grof huishoudelijk afval (grofvuil) 
brengt u weg naar het afvalbrengstation.

In de wijk   
Textiel en glas brengt u weg naar de  
speciale containers in de wijk.

Aan huis   
GFT en papier zet u aan de straat op 
inzameldagen www.mijnafvalwijzer.nl

Hoe doen wij het?
Totaal aan kg restafval per inwoner per jaar:

Ermelo 160 kg 

Harderwijk 203 kg 

Nunspeet 196 kg 

Oldebroek 228 kg 

Putten 89 kg 

Elburg 229 kg 

kg
per jaar

per inwoner

228

Gratis compost!
Wij willen u als inwoner bedanken voor alle inspanningen 
die u nu al levert om GFT-afval te scheiden van ander afval. 

Zaterdag 21 maart 2015
Locatie:  Gemeentewerf, Rondweg 15 te Wezep 

en Raadhuisplein 1 te Oldebroek
Tijdstip: 9.00-11.00 uur

Max. 2 zakken per huishouden en op = op!

De meeste dingen die we weggooien, vormen de basis voor 
nieuwe producten. Glas, papier en GFT horen niet bij het 
rest afval, maar zijn juist waardevolle grondstoffen. In 2014 
bood iedere inwoner van de gemeente Oldebroek gemiddeld  
228 kilo restafval per jaar aan. Het merendeel van dit afval 
hoort niet in de grijze container en is goed te recyclen.  
Slechts 43 kilo is echt restafval. Helpt u mee om dat voor taan 
apart te houden? Samen kunnen we veel meer scheiden.

“Ik schrok ervan dat iedere inwoner 228 kilo per jaar in de 
grijze container doet. We bieden als gemeente goede voor-
zieningen aan om het afval te scheiden. Ongeveer 60% van 
het afval in de restafvalcontainer hoort daar niet in. Met  
hetzelfde gemakt gooit u het GFT-afval en oud papier in de 
juiste containers. Ik hoop dat iedere inwoner zich daarvan 
bewust wordt en er ook naar gaat handelen.”

Het is dus erg jammer als het GFT-afval in de restafvalcon-
tainer verdwijnt. “Van GFT kan bijvoorbeeld goede compost 
gemaakt worden. Ik vind het belangrijk om inwoners mee te 
laten delen in deze voordelen. Daarom deelt de gemeente op 
21 maart gratis compost uit. Hiermee willen wij u bedanken 
voor het gescheiden aanleveren van GFT-afval én laten zien 
dat er van het GFT-afval een mooi product gemaakt kan  
worden”, aldus Harm Westerbroek, wethouder Milieu. 

Restafval

www.afvalmeerwaard.nl

De gemeente zorgt voor... Dit doet u zelf...


