
De gemeente Brummen staat in de startblokken 

om haar afvalinzameling te vernieuwen. 

Dit is nodig omdat het huidige beleid, het 

zogeheten grondstoffenplan, alweer stamt uit 

2014. De plannen uit het oude beleidsplan zijn 

gerealiseerd en nieuwe plannen zijn nodig om 

betere resultaten te krijgen op het gebied van 

afvalscheiding.

Wethouder Cathy 

Sjerps heeft 

afvalbeleid in haar 

portefeuille en gaat 

de komende tijd 

met deze opdracht 

aan de bak. Sjerps: 

“We doen het goed, 

maar het kan en 

moet beter om 

op de toekomst voorbereid te zijn. Het nieuwe 

beleid dat we gaan vormgeven moet echt passen 

bij de gemeente Brummen. Daarom halen we 

de komende maand zoveel mogelijk meningen 

op om straks samen met de raad een geschikte 

keuze te maken.”

Verder op de ingeslagen weg
De gemeente Brummen heeft zich samen met de 
andere gemeenten in de regio tot doel gesteld 
om in 2030 nog maar 10 kilo restafval per inwoner 
per jaar te produceren. Dat was in Brummen 
het afgelopen jaar nog 99 kilo restafval. Al het 
andere “afval” dat we hebben zijn eigenlijk 
grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan papier, glas en pmd 
(plastic verpakkingen, metalen verpakkingen 
en drankpakken). Daarom scheiden we deze 
grondstoffen zoveel mogelijk van het restafval. 
Op die manier wordt nu al 72 procent van ons 
afval gescheiden aangeleverd. “Maar dat kan 
beter! Want de restafvalcontainer wordt nog tot 
2/3 gevuld met grondstoffen die we goed kunnen 
hergebruiken. Dit is vooral nog veel keukenafval, 
pmd en papier. Niet alleen jammer voor het milieu, 
maar ook voor uw portemonnee. Want voor het 
aanbieden van de restafvalcontainer moet u 
betalen! En vanaf dit jaar moeten gemeenten meer 
betalen voor het verbranden van ingezameld 
restafval.” vertelt wethouder Sjerps. 

Wat kunt u doen?
U kunt vandaag natuurlijk al beginnen met het 
beter scheiden van uw afval. Maar u kunt ook 
uw mening kwijt. Wat vindt u belangrijk bij het 
inzamelen van afval? En heeft u misschien ideeën 
of voorkeuren om te besparen op kosten? “Dit 
soort informatie is belangrijk voor ons. We nodigen 
iedereen daarom uit om, samen met zoveel 
mogelijk andere inwoners, binnenkort een enquête 
in te vullen. De antwoorden uit de enquête helpen 
ons om het nieuwe grondstoffenplan vorm te 
geven.” roept Sjerps op. 

Wanneer gaan wij hiermee aan de slag?
Begin december komt de inwonersenquête 
beschikbaar. Deze kan tot de kerstdagen door 
iedereen worden ingevuld. De maand januari 2021 
gebruiken wij om de reacties te verwerken en te 
vertalen naar mogelijke opties en maatregelen. 
In februari 2021 gaan we deze bespreken met de 
gemeenteraad. “We hopen dat de gemeenteraad 
vervolgens een maand of twee later een besluit 
kan nemen over het definitieve grondstoffenplan. 
Zo komen we samen tot een nog betere scheiding 
van ons afval.” sluit wethouder Sjerps af. 

van het huishoudelijk afval wordt al 

gescheiden! 

Maar in het restafval zit ook nog veel 

wat prima gescheiden kan worden, 

zoals bijvoorbeeld:

Gemeente aan de bak  
met afvalinzameling 

72%

33 kilo  GFT, vooral schillen en 
etensresten ('keukenafval')

3 kilo papier en karton

7 kilo pmd

7 kilo textiel

3 kilo glas

99
kilo

per inwoner 
per jaar

Naar een nieuw 
afval- en 
grondstoffenplan

Ontwikkelingen

Doelen

Restafval verbranden wordt 
steeds duurder in Nederland

Inkomsten uit recycling van 
onder meer pmd, papier en 
textiel zijn gedaald

Aandacht voor kwaliteit: hoe 
‘schoner’ (zonder vervuiling) 
bijvoorbeeld gft, papier en 
karton, pmd en textiel is,  
hoe beter de mogelijkheden 
voor recycling

Inkomsten en uitgaven 
in balans

Hoeveelheid restafval 
verminderen tot 10 kilo per 
persoon in 2030



Uw mening en ideeën zijn belangrijk. Vanaf volgende week staat daarom 
een vragenlijst voor u klaar die in het teken staat van afval en grondstoff en. 
Bent u lid van Brummen Spreekt? Dan ontvangt u automatisch een 
uitnodiging voor het onderzoek. 

Ook meedoen? 
Doe eenmalig mee via www.brummen.nl/afval of schrijft u zich 
gratis in voor ons inwonerspanel via www.brummenspreekt.nl. 
Deze vragenlijst blijft tot kerstmis voor iedereen beschikbaar.

Onder de deelnemers worden 10 handige aanrechtbakjes voor het 

scheiden van schillen en etensresten in de keuken verloot!

Contact
Circulus-Berkel zamelt in opdracht van de gemeente Brummen het 
huishoudelijk afval in. Heeft u vragen over het scheiden van afval, 
de inzameldagen of uw containers? Circulus-Berkel helpt u graag 
verder! Kijk voor meer informatie, uw afvalkalender, online regelen 
en ons e-mailformulier op www.circulus-berkel.nl

Of neem contact op met ons KlantContactCentrum via
  
   WhatsApp: 06 - 10 50 73 00 of
  telefoon: 0900 - 9552 (geen toeslag)
  Gebruik ook onze app voor Android en iOS

Afval scheiden: praktische info
   Inzameling aan huis
    De inzameldagen van uw containers voor gft, pmd, 

papier en restafval vindt u op de digitale kalender 
op www.circulus-berkel.nl en de app van Circulus-
Berkel. Hier vindt u ook de inzameldagen van 
de BEST-tas: de groene tas voor boeken, kleine 
elektrische apparaten, speelgoed en textiel. Een 
nieuwe BEST-tas bestelt u gratis via www.best-tas.nl. 

Milieustraatjes
Op verschillende plekken in de gemeente vindt u milieustraatjes 
met ondergrondse containers voor het wegbrengen van glas, papier, 
pmd en textiel. Weten waar? In de app van Circulus-Berkel en op 
www.circulus-berkel.nl/locaties vindt u de plekken!

Depots en chemokar
Voor het wegbrengen van elektrische apparaten en klein chemisch afval, kunt 
u terecht bij de depots in Brummen en Eerbeek. Kijk op www.circulus-berkel.nl

voor de adressen en openingstijden. Klein chemisch afval kunt u ook aan huis 
laten ophalen door de chemokar. Maak een afspraak met Circulus-Berkel via 
WhatsApp of telefoon of regel het online op www.circulus-berkel.nl. 

Recyclepleinen
•  Recycleplein Zutphen

Boggelderenk 3 (industrieterrein De Revelhorst)

•  Recycleplein Apeldoorn
Aruba 12 voor gratis afvalsoorten, via Foenix Kringloop
Aruba 16 voor betaalde afvalsoorten

Met uw milieupas kunt u terecht op de Recyclepleinen in Zutphen en 
Apeldoorn. Beide Recyclepleinen hebben een gratis deel waar u bijvoorbeeld 
kringloopgoederen, hard kunststof (zoals tuinmeubelen), kleine en grote 
elektrische apparaten, frituurvet, glas, papier en karton, piepschuim, pmd, textiel 
en klein chemisch afval (zoals batterijen, verf, spaar- en LED-lampen) kwijt kunt. 
Op het betaalde deel van de Recyclepleinen kunt u bijvoorbeeld grofvuil, 
hout, puin, snoeiafval en matrassen kwijt. Kijk op www.circulus-berkel.nl voor 
openingstijden, tarieven en spelregels. 

Maak kans op
een handig

aanrechtbakje!

APP

TIPS

Pmd scheiden
Maak verpakkingen leeg en drankpakken plat. Doe ook 
materialen zoveel mogelijk los van elkaar in de bak. Dan 
zijn de verpakkingen ‘recycleklaar’!

Textiel
Kleding, huishoudtextiel en schoenen: stop ze in een 
afgesloten zak in de textielcontainer of doe ze in de BEST-
tas. Ook versleten textiel is welkom en wordt hergebruikt!

Snoeiafval
Klein snoeiafval mag gewoon in de groene container. 
Heeft u meer snoeiafval? Dan kunt u het tegen betaling 
wegbrengen naar de Recyclepleinen. Het wordt 
versnipperd en gecomposteerd. 

Gft scheiden
In de groene container mag niet alleen klein snoeiafval, 
blad en gras uit de tuin, ook keukenafval als schillen en 
etensresten mag erin. Gebruik eventueel composteerbare 
gft-zakken. Van de inhoud van de groene containers 
wordt compost en groene energie gemaakt. 

Weten in welke bak iets hoort? Check de app 
van Circulus-Berkel of www.circulus-berkel.nl. 

Maak kans op
een handig

aanrechtbakje!

Ontwikkelingen

Doe mee met de enquête!


