
Over deze 
nieuwsbrief
De komende tijd verandert een aantal zaken in de 

inzameling van uw afval. U heeft hierover onlangs een 

informatiemagazine ontvangen: Samen Slim Inzamelen. 

Ook ontving u een set BEST-tassen en een tweede 

nieuwsbrief. Iets gemist? U kunt alles teruglezen op 

circulus-berkel.nl/samen-slim-inzamelen. 

In dit derde nummer van Samen Slim Inzamelen 

vindt u informatie over: 

 het chippen van uw containers voor restafval, 

GFT en PMD;

 de inzameling van GFT bij hoogbouw; 

 de informatiecampagne over GFT;

uw nieuwe milieupas; 

wat te doen met medicijnresten.

Samen Slim
Inzamelen
Nieuwsbrief over wijzigingen

Kijk- en leestip! 
Online sessie gemist? 
Op 24 juni organiseerden de gemeente Epe en 

Circulus-Berkel een online sessie over Samen 

Slim Inzamelen. Wethouder Jan Aalbers en 

adviseurs Léon Dekkers en Moniek Dotinga 

vertelden over waar gemeente Epe nu staat met 

de uitvoering van het plan voor minder afval en 

meer grondsto� en. Daarnaast legden ze uit wat 

er de komende tijd gaat veranderen. En wat het 

doel daarvan is. 

Inzameling 
keukenafval bij 
hoogbouw
Veel huishoudens in hoogbouw kunnen hun 

keukenafval nu nog niet scheiden. Zij maken 

gebruik van de buurtcontainer voor restafval. 

Dat gaat veranderen. In het najaar gaat Circulus-

Berkel in gesprek met de beheerders of 

vertegenwoordigers van deze gebouwen. Samen 

bekijken we per locatie hoe het scheiden van 

keukenafval het beste geregeld kan worden.  

Er zijn twee mogelijkheden voor het gescheiden 

aanbieden van keukenafval bij hoogbouw: een 

eigen container voor GFT of een gezamenlijke 

buurtcontainer. 

Tijdens het gesprek dat Circulus-Berkel dit 

najaar gaat voeren met de beheerders of 

vertegenwoordigers, bepalen we wat de 

voorkeur heeft van bewoners en wat daarvoor 

verder nodig is.

Uw containers
krijgen een chip
Alle containers aan huis voor restafval (grijs), 

groente-, fruit- en tuinafval (GFT, groen) en 

plastic, metalen en drankverpakkingen (PMD, 

oranje) gaan we in september voorzien van een 

chip. Deze wordt onder de rand aangebracht. 

Heeft u een ouder model container? Dan komt de 

chip in een clip aan de voorzijde van de container. 

Maakt u gebruik van een grijze, groene of oranje 

container? Dan ontvangt u uiterlijk een week voor 

de chipdatum een brief met instructies. Daarin 

staat ook de datum waarop u wordt verzocht de 

containers aan de weg te zetten om te worden 

gechipt. Goed om nu alvast te weten:

De container hoeft voor het chippen niet 

leeg te zijn.

Voor het chippen van de containers hoeft 

u niet thuis te blijven.

Vanaf 1 januari 2021 worden containers 

zonder chip niet meer geleegd. 

Van links naar rechts: Moniek Dotinga (adviseur Circulus-Berkel), 

Léon Dekkers (adviseur gemeente Epe) en Jan Aalbers (wethouder).

Deelnemers aan de online sessie konden 

meedoen aan verschillende mini-enquêtes (polls) 

en vragen stellen. Zoveel mogelijk vragen zijn 

beantwoord tijdens de online sessie. De rest van 

de vragen zijn beantwoord na afl oop. Alle vragen 

en antwoorden zijn te lezen op circulus-berkel.nl. 

De online sessie is in z’n geheel terug te kijken op 

het YouTube-kanaal van gemeente Epe.

Medicijnresten? 
Breng ze naar uw apotheek! 
Spoel medicijnresten nooit door uw toilet.

Medicijnresten brengt u naar uw apotheek. 

Doosjes mogen bij het oud papier. 

Cosmeticaresten, injectienaalden en ander 

gebruikt medisch materiaal horen bij het 

restafval, tenzij uw apotheek anders aangeeft. 

Meer info: circulus-berkel.nl/medicijnresten

Lees verder op de volgende pagina >
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Theezakjes en 
kippenbotjes.
Er mag meer bij 
GFT dan u denkt!
Circulus-Berkel en de gemeente Epe starten dit 

najaar samen een informatiecampagne over GFT, 

gericht op keukenafval: ‘Keukenafval? Een echte 

keukenprins(es) gooit het in de groene bak!’ 

Waarom een chip?

Vanaf 1 januari 2021 registreren onze 

inzamelwagens iedere leging. Het gaat 

daarbij niet om het gewicht van de 

container. Wat telt is het aantal keren 

dat uw containers in een jaar worden 

geleegd. Uiteraard houden we rekening 

met de privacyregels. We registreren alleen 

postcode en huisnummer, niet uw naam. 

We verzamelen twee soorten informatie:

1 - Voor afrekenen afvalsto� enhe�  ng

Vanaf 1 januari 2021 geldt een tarief per 

keer dat uw container wordt geleegd of 

per keer dat u een grijze zak naar de 

buurtcontainer brengt. Dit wordt verrekend 

in de afvalsto� enhe�  ng in het jaar daarna. 

Op de aanslag ziet u het aantal keren dat u 

de container aan de weg heeft gezet of een 

zak restafval in de buurtcontainer hebt 

gedaan. Het tarief wordt later in het najaar 

vastgesteld door de gemeenteraad.

2 - Voor overige informatie 

De chip geeft waardevolle informatie over 

het aantal keren dat inwoners hun container 

aan de weg zetten. Die informatie gebruikt 

Circulus-Berkel bijvoorbeeld om te bepalen 

hoeveel voertuigen nodig zijn. Of hoe de 

ophaalroutes kunnen worden verbeterd. 

Ook voor het beheer van containers is de 

chip van belang. We weten op welk adres 

welke containers staan. Wordt een container 

gestolen, dan kunnen we die direct 

blokkeren.

Vragen over het tarief

restafval na 1 januari 2021

Later in het najaar verschijnt onze vierde 

nieuwsbrief. Die gaat uitgebreid in op de 

invoering van het tarief voor restafval. 

Heeft u nu al vragen? Kijk dan in de lijst 

veelgestelde vragen op 

www.circulus-berkel.nl/samen-slim-

inzamelen. 

Veel inwoners van de gemeente Epe zijn bewust 

bezig met afvalscheiding en afvalvermindering.  

Maar soms missen ze praktische informatie. 

Dat bleek uit de huiskamergesprekken die een 

jaar geleden in de gemeente zijn gevoerd. 

Waar hoort een theezakje in? Mag kapot textiel 

ook in de kledingcontainer of BEST-tas? 

Waarom mag vijverfolie eigenlijk niet bij PMD? 

We hopen dit soort vragen voor een deel met 

de vorige nieuwsbrieven al te hebben opgelost. 

Ook kunt u in onze afvalvrij app* per product 

opzoeken waar het hoort. We besteden in 

september extra aandacht aan keukenafval omdat 

dat vaak in het restafval terecht komt. En dat is 

zonde. Keukenafval is een goede grondstof voor 

compost en biogas. Door extra aandacht voor 

keukenafval verwachten we dat het aandeel 

keukenafval in het restafval zal dalen. 

Het plaatje laat zien hoeveel keukenafval en 

GFT er nu nog in het restafval terecht komt. 

In 2019 bleek bijna 30% procent van het restafval 

uit GFT-afval te bestaan. Daarvan bestaat een 

groot deel uit keukenafval. Door slim te scheiden, 

kan die grijze container of zak een stuk leger 

worden! Zo bespaart u kosten.

29.7% GFT

8.4% Papier 
en karton

8.8% PMD

6.1% Textiel 
en schoenen

37.6% Overig 
herbruikbaar 

9.4% Restafval

Marktactie met 
keukenafvalbakje
Uit onderzoek blijkt dat een keukenafvalbakje 

helpt bij het goed scheiden van afval in de 

keuken. We gaan daarom een aantal van 

deze reuzehandige keukenafvalbakjes 

uitdelen. Dat doen we op de markten in 

Epe op woensdag 16 september en in 

Vaassen op zaterdag 19 september!

In ieder bakje zit een praktisch kaartje 

met informatie over wat wel en niet bij 

keukenafval hoort. Het bakje is niet alleen 

reuzehandig in gebruik, maar ook nog eens 

op duurzame wijze gemaakt: van gerecycled 

plastic waarin ook natuurvezels van 

Nederlandse bodem zijn verwerkt. Mooi toch?

Wees er snel bij: op = op!
Wilt u het bakje ook graag op uw aanrecht? 

Zelf uitproberen of dat minder restafval 

oplevert? Kom dan naar een van de markten 

en neem de bon hieronder mee. 

Nieuwsgierig naar de campagne over 

keukenafval? Neem alvast een 

kijkje op onze speciale website. 

Deze is opgezet voor alle 

gemeenten van Circulus-Berkel: 

indegftbak.nl. 

Gratis
aanrechtbakje
Tegen inlevering van deze 
bon ontvangt u gratis uw 
superhandige aanrechtbakje 
voor keukenafval! 
Knip deze bon uit en neem 
‘m mee naar de markt. 

Vervolg vorige pagina >

De voorraad bakjes is beperkt, 

dus op = op! 

op =o
p 

Nieuwe milieupas
In het najaar ontvangt u een nieuwe milieupas. 

Die gebruikt u voor het openen van de 

buurtcontainer voor restafval en bij uw bezoek 

aan het Recycleplein. Maakt u nog geen gebruik 

van een buurtcontainer voor restafval maar 

wilt u dat wel? Neem dan contact op met 

Circulus-Berkel. Uw eigen grijze container 

kunt u voorlopig nog houden 

of na afspraak  inleveren.

keukenafval? Neem alvast een 

kijkje op onze speciale website. 

gemeenten van Circulus-Berkel: 

aanrechtbakje
Tegen inlevering van deze 

*De afvalvrij app kunt u downloaden in de Apple App Store of de 

Google Play Store.
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