Veel gestelde vragen over de campagne Afval scheiden? Goed bezig!
1. We scheiden toch al heel goed afval? Waarom dan nu deze campagne?
Afval is een waardevolle grondstof. 56% van het te scheiden afval, zoals GFT-afval, PMD (Plastic-,
metalenverpakkingen en drankenkartons), glas, oud papier en karton, en textiel wordt al goed door de
inwoners gescheiden. Het is jammer dat er ook nog veel van genoemde afvalstromen in de grijze
container wordt gegooid. De landelijke doelstelling is om 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te
zamelen, daarom deze campagne. Wij hopen dat met deze campagne de scheiding naar 75% stijgt en het
restafval in onze gemeente in 2020 daalt van 168 kg naar maximaal 100 kg/per inwoner/jaar.
2. Waarom krijg ik voor PMD-afval geen container in plaats van die plastic zakken?
Mooi dat u het PMD afval aanbiedt in de daarvoor bestemde zakken. U bent dus al goed bezig met afval
scheiden.
De gemeente wil er samen met u voor zorgen dat de kwaliteit van het ingezamelde PMD-afval goed blijft.
Daarom zijn er in onze gemeente geen containers maar zakken. Wij leggen u uit waarom:
1. De verwerkers/sorteerders van PMD-afval willen PMD-afval dat niet verontreinigd is met
afval dat er niet tussen hoort. Is dit wel het geval dan wordt de vracht afgekeurd.
2. De kwaliteit van in zakken ingezameld PMD-afval, zoals in onze gemeente, is veel beter
dan wat in containers is ingezameld. Het blijkt dat in containers ingezameld PMD-afval
veel meer afval bevat dat daar niet in hoort.
De gemeente krijgt een vergoeding uit het Afvalfonds voor het PMD-afval dat te recyclen is. Hoe meer het
PMD-afval verontreinigd is, des te lager is de vergoeding. Wij gebruiken deze vergoeding voor het
verlagen van de inzamelkosten. Dit is dus van invloed op de Afvalstoffenheffing die ook u betaalt.
3. Waarom worden er vanaf dit najaar geen bladkorven meer geplaatst?
Afgelopen jaren is gebleken dat het lastig is om alle inwoners van de gemeente van gemak te voorzien
door het plaatsen van bladkorven. De (loop)afstand naar de bladkorven is namelijk niet voor elke inwoner
hetzelfde en dit betekent dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om hier gebruik van te maken.
Om u van meer gemak te voorzien zullen wij in week 44, 46 en 48 gratis uw groene container legen. Op
deze manier kunt u het bladafval dicht bij huis kwijt, zonder dat het u extra geld kost.
4. Wat kan ik in oktober tijdens de start van de campagne ‘Afval scheiden; goed bezig’
verwachten?
1. Alle huishoudens in de gemeente Stadskanaal krijgen de eerste week van oktober een zogenaamd GFbakje. Dit bakje kunt u op uw aanrecht plaatsen en gebruiken om groente- en fruitafval in te stoppen.
Aan het einde van de dag kunt u dit bakje leeggooien in de groene container. Het GF-bakje is gemaakt
van gerecycled materiaal afkomstig van plastic verpakkingen die onder andere in onze gemeente zijn
ingezameld.
2. U ontvangt daarbij ook een envelop met daarin de volgende onderdelen:
- een folder met allerlei belangrijke informatie over de campagne “Afval scheiden? Goed Bezig! en
een tegoedbon voor het éénmaal gratis mogen brengen van 2m3 grof huishoudelijk afval bij de
gemeentelijke afvalverwerking aan de Industriestraat in Stadskanaal.
- Een kleine sticker met het logo van de afvalcampagne.
- Een sticker voor op de deksel van uw grijze container. Op deze sticker staan de afvalstromen die u
kunt scheiden en hoe u ze kunt scheiden.
5. Ik ben in oktober tijdens het bezorgmoment van het GF-bakje niet thuis, wat nu?
Bent u niet thuis als wij het GF-bakje en de envelop met informatie bezorgen? Geen probleem: de
envelop stoppen wij in uw brievenbus en het bakje plaatsen wij bij uw voordeur.

6. Wanneer verandert de inzamelstructuur in de gemeente Stadskanaal?
U hoeft zich nog geen zorgen te maken. De inzamelstructuur in de gemeente Stadskanaal verandert pas
vanaf 1 januari 2019. Vanaf 1 januari 2019 zullen wij uw grijze container nog maar één keer in de vier
weken legen. Vanaf 1 januari 2019 kunt u het nieuwe inzamelschema ook op de afvalwijzerapp vinden.
Daarnaast vindt u informatie op onze website: www.stadskanaal.nl
7. Veranderen de inzameldagen ook vanaf 1 januari 2019?
Nee, de inzameldagen blijven voor u hetzelfde. Voorbeeld: Als uw afval altijd op de woensdag wordt
gehaald, dan blijft dit in 2019 ook op de woensdag.
8. Mijn grijze container is na twee weken al erg vol. Dan lukt één keer per 4 weken de grijze
container (vanaf januari) toch nooit?
Wanneer u het huishoudelijk afval beter scheidt, wordt uw hoeveelheid restafval minder en hoeft dit dus
minder vaak ingezameld te worden. Probeer daarom uw afval zo goed mogelijk te scheiden. Zie ook de
sticker voor op de deksel van de grijze container en de informatiefolder voor welke afvalstromen allemaal
niet in deze container moeten en goed gescheiden kunnen worden. Handig!
9. Ik wil graag op een juiste manier afval scheiden? Waar kan ik meer informatie vinden?
Meer informatie over het op een juiste wijze scheiden van afval kunt u vinden op de afvalwijzerapp of op
www.mijnafvalwijzer.nl
10. Wat gebeurt er met het door mij ingezamelde afval?
In de informatiefolder die u de in de eerste week van oktober van ons ontvangt staat onder andere
informatie over de verwerking van het door u ingezamelde afval en de producten die van dit afval worden
gemaakt.

11. Ik heb extra afval door een medische aandoening, wat nu?
Als u omwille van een medische aandoening extra afval heeft (bijvoorbeeld incontinentiemateriaal) dan
kunt u een extra grijze container van 140 liter aanvragen. U moet hiervoor wel een medische verklaring
met uw aanvraag mee te sturen.

