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Bekijk de webversie

EXTRA AFVALNIEUWSBRIEF
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief over het nieuwe afvalbeleidsplan, dat op 1 juli 2022
ingaat. Vanwege een vertraging in het formele inkoopproces, wordt een gedeelte van het nieuwe
afvalbeleidsplan voorlopig uitgesteld. Wanneer hier meer over bekend is, informeren we u hier
uiteraard over. Op onze website vindt u de komende tijd meer informatie.

Nieuw afvalbeleidsplan vanaf 1 juli 2022
Op 1 juli 2022 wordt gestart met de invoering van de eerste
onderdelen van het nieuwe afvalbeleidsplan. Volgende
week ontvangt ieder huishouden in onze gemeente hierover een
brief. Een belangrijke wijziging is onder andere dat u vanaf 1 juli
een afvalpas nodig heeft om gebruik te kunnen maken van de
milieustraat. Deze pas ontvangt u tegelijk met de brief. Verder hoeft
het Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) niet langer apart te
worden gescheiden. Op de achterkant van de brief staat de
afvalkalender van uw wijk. Hierop kunt u zien op welke dagen welk
afval wordt opgehaald in uw straat.

Plastic, metaal en drankkartons hoeft u niet meer te scheiden
Vanaf 1 juli hoeft Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) niet meer
apart gescheiden te worden. Vanaf dat moment mag het PMD bij het
restafval en is er geen aparte inzamelronde meer voor het PMD. De
PMD-zakken zijn dan dus ook niet meer verkrijgbaar. De
afvalverwerker zal het PMD achteraf uit het restafval scheiden en
vervolgens recyclen.

Afvalpas voor toegang milieustraat
Vanaf 1 juli is het alleen nog mogelijk om toegang te verkrijgen tot
de milieustraat met de afvalpas. Deze pas ontvangt u volgende week
per post. De afvalpas is gekoppeld aan uw adres. Alleen inwoners
van de gemeente Landsmeer hebben toegang tot de milieustraat.

Milieustraat: niet voor bedrijfsafval
Als gemeente zamelen wij geen afval in van bedrijven, stichtingen,
scholen, etc. Vanuit de Wet Milieubeheer is dit verboden. Bedrijven,
stichtingen en scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun
afvalinzameling en verwerking. Dit is ook in het belang van de
inwoners van onze gemeente, zodat zij niet via hun
afvalstoffenheffing betalen voor bedrijfsmatig afval.

Gebruiksvoorwaarden milieustraat
Bij de milieustraat kunt u zelf uw afval brengen. U kunt het ter
plaatse scheiden, waardoor veel onderdelen opnieuw
gebruikt kunnen worden. Om de doorstroming en afhandeling
goed te laten verlopen, hanteren wij een aantal regels, bijvoorbeeld
over de toegestane hoeveelheid en over de soorten afval die u wel of
niet kunt afgeven. Zo nemen wij geen zand, grond en grasrollen
aan. Een overzicht van alle regels vindt u op onze website. Bij een
bezoek aan de milieustraat kunt u ook een folder krijgen met
daarop een overzicht van de regels.

Aanbiedregels voor grofvuil
Met ingang van 1 juli kunt u uw grofvuil niet meer bij de gemeente
aanmelden, maar bij REMONDIS. Dit kan telefonisch (020-3009181)
of online. Iedere 3 weken kunt u grofvuil laten ophalen. De kosten
hiervoor bedragen €18,50. Als u grofvuil aanbiedt, gelden er een
aantal aanbiedregels, bijvoorbeeld over de hoeveelheid, welk soort
afval, het tijdstip waarop u het grofvuil kunt aanbieden en op welke
plek. U vindt de aanbiedregels op onze website. Uiteraard is het ook
mogelijk uw grofvuil tijdens openingsuren naar de milieustraat
(Scheepsbouwersweg 5, Landsmeer) te brengen.

De lokale verenigingen halen oud papier en karton op
AC Waterland, SC Purmerland en De Eendracht en OBS de Fuik uit
Den Ilp halen graag het oud papier en karton (OPK) bij u op. Door
uw OPK op de inzameldagen op straat aan te bieden, draagt u niet
alleen bij aan een goede afvalscheiding, maar u steunt daarmee ook
de vereniging! De opbrengsten van de inzameling komen namelijk
ten goede aan de inzamelende vereniging.
Later dit jaar krijgt uw huidige grijze afvalcontainer een blauwe
deksel. Vanaf dat moment is dit uw OPK-container. De verenigingen
zullen vanaf dan de OPK-containers legen op de reguliere
inzameldagen.

Nieuwe afvalcontainer voor restafval en PMD
Later dit jaar krijgen laagbouwwoningen een nieuwe afvalcontainer
voor restafval en PMD. Nieuw is dat deze afvalcontainer een chip
heeft, waardoor deze gekoppeld wordt aan uw adres. Alleen de
afvalcontainers met chip worden vanaf dat moment geleegd door de
inzamelaar. Dus restafvalcontainers zonder chip worden dan niet
meer geleegd. Hierdoor houden we grip op het aantal bakken per
huishouden. Er wordt niks gewogen. U ontvangt nader bericht over
wanneer de nieuwe containers komen.

Nieuwe verzamelcontainers in 2023
Het duurt nog even, maar in de loop van 2023 worden er nieuwe
verzamelcontainers geplaatst voor bewoners van appartementen en
gestapelde bouw. Uw afvalpas, die u volgende week per post
ontvangt voor de milieustraat, kunt u te zijner tijd ook gebruiken
om de nieuwe verzamelcontainers te openen. De afvalpas is
gekoppeld aan uw adres.

Vragen en meldingen
Met ingang van 1 juli 2022 zal afvalinzamelaar REMONDIS al uw
vragen en meldingen met betrekking tot afval behandelen. Dit zijn
de contactgegevens:
- Afvalinformatie Landsmeer
- Afvalinfolijn 020-3009181

Contact

Wanneer kunt u bij ons terecht

Kijk op de website hoe en wanneer u ons kunt bezoeken. Wij werken alleen op afspraak.
Het Middelpunt, centrum voor zorg en welzijn van de gemeente Landsmeer, is alleen telefonisch
bereikbaar tussen 9.00-12.00 uur: 020 487 71 24
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