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Ik woon in een appartement. Ik wil graag mijn keukenafval scheiden.
Waarom kan dat niet?
Samen met bewoners kijken we dit najaar of er bij appartementen containers kunnen
komen voor groen keukenafval. Ook kijken we of de milieuparkjes verder kunnen worden
uitgebreid. Ook dit kan handig zijn voor bewoners van appartementen.
Kun je binnenkort luiers ook gratis kwijt in de gemeente Epe?
Nee, voorlopig niet. Het inzamelen van luiers heeft alleen zin als ze ook verwerkt kunnen
worden. Helaas is de recycling van luiers in Nederland nog niet goed mogelijk. Zo is er een
probleem met medicijnresten in de luiers.
Als we luiers apart inzamelen, moeten ze op dit moment toch als restafval verbrand
worden. Dit brengt veel kosten met zich mee en dus een hogere afvalstoffenheffing voor
iedereen. Daarom zamelen we in gemeente Epe luiers voorlopig niet gescheiden in.
Als in Nederland de recycling wel goed op gang komt, dan kijken we uiteraard of we dan wel
hieraan meedoen.
Vier weken wachten voor de oranje container is best lang.
Ik maak mij zorgen dat ik hier niet mee uitkom.
De ervaring in andere gemeenten is dat inzameling een keer in de vier weken meestal goed
kan. PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen als blik en drankpakken) neemt veel
ruimte in. Duw het plat, maak drankpakken klein en doe de dop erop. Dat scheelt. Hoe
minder lucht ertussen, hoe minder ruimte het kost. Goed kijken naar wat u inkoopt kan ook
helpen.
U kunt PMD ook wegbrengen naar ondergrondse containers bij milieuparkjes, bijvoorbeeld
bij winkelcentra. In het najaar komen er extra containers bij. Een pasje is daarvoor niet
nodig.
U kunt ook een tweede oranje container aanvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U
kunt hiervoor contact opnemen met Circulus-Berkel.

Ik zou graag een ondergrondse container voor PMD bij DekaMarkt aan de Hoge Weerd in
Epe zien.
Bedankt voor uw suggestie. We nemen uw idee mee. Bij het bepalen van de plekken voor
ondergrondse containers kijken we naar verschillende criteria. Denk aan de spreiding over
de gemeente, verkeersveiligheid, eigendom van de grond en of er kabels en leidingen in de
grond aanwezig zijn.
Wordt er ook aan ons gevraagd wat wij willen?
Kunnen wij meedenken en -praten?
Jazeker! In de voorbereiding van het plan is veel met mensen gesproken. Het
bewonerspanel ‘Epe spreekt’ heeft ook meegedacht. Deze online sessie op 24 juni is er ook
een voorbeeld van. Daarnaast zijn er focusgroepen. Daar kunt u zich voor aanmelden via de
website www.circulus-berkel.nl/epe. In deze groepen wordt regelmatig gesproken over de
veranderingen en u kunt meedoen aan enquêtes. We blijven graag horen wat mensen
erover denken en willen.
Andere gemeenten als Apeldoorn hebben minder restafval.
Komt dat niet omdat zij een saldo hebben voor gratis brengen naar het Recycleplein?
Een inwoner van de gemeente Epe doet jaarlijks gemiddeld 170 kilo restafval in de grijze
container. Restafval brengt u niet naar een Recycleplein. Dus het gratis maken van het
Recycleplein heeft weinig invloed op die 170 kilo.
De rit naar Recycleplein voor maar 'iets' is best wel probleem voor velen en daarom
verdwijnt het bij het restafval. Ook als het gratis is. Zoals verpakkingspiepschuim. Kan er
niet beter een container in de eigen plaats/buurt komen, desnoods op bepaalde dag?
Dit zit nu niet in het plan, maar dank voor uw suggestie. Uw idee is een kostbaar maar wel
origineel idee.
Nu ruimen best veel mensen zwerfafval op.
Gaan ze daar niet mee stoppen als ze moeten betalen voor het restafval?
De gemeente Epe waardeert inwoners die zwerfafval opruimen. We blijven initiatieven om
zwerfafval op te ruimen dan ook graag ondersteunen. De gemeente heeft hiervoor een
speciale afvalcoach: Jan Vos. Loopt u rond met ideeën of vragen? Neem dan vooral contact
met hem op via 14 0578 of het contactformulier op www.epe.nl.
Wat worden de kosten per januari 2021 voor restafval?
Dat wordt dit najaar besloten. Komende tijd bereiden we dit voor. We kijken onder meer
naar ervaringen in andere gemeenten.
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Mag ik een extra groene container?
Ja, nu is dat nog tegen betaling. In 2021 wordt dit gratis.
Gaat er ook een tarief gelden voor GFT?
Gemeente Epe kiest alleen voor een tarief op restafval. GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
heeft een waarde: het levert compost op. Restafval is een echte kostenpost door onder
meer de verbrandingsbelasting en de transportkosten.
Stel dat we goed gaan scheiden, krijgen we dan ook geld terug?
We verwachten dat de afvalstoffenheffing minder hard zal stijgen dan wanneer we deze
maatregelen niet zouden nemen. In die zin bespaart u straks geld.
Waarom wijzigen we het systeem eigenlijk, is dat wel nodig?
Het oude systeem is berust op onbewust weggooien. En we willen naar ‘samen slim
inzamelen’. Dat betekent dat we bewust zijn dat spullen die u weggooit nog waarde hebben
en die waarde benutten. Hoe minder restafval, hoe lager uw afvalstoffenheffing wordt.
We gaan betalen per keer, hoe gaat dat in zijn werk?
Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Nu betalen alle Epenaren hetzelfde bedrag. Straks
gaan mensen betalen per keer dat ze restafval aanbieden. Dat kan door een zak in een
ondergrondse restafvalcontainer te doen. Of door de grijze bak aan de weg te zetten.
Circulus-Berkel registreert dit en wisselt het aantal uit met het centrale belastingcentrum
Tribuut. Op de jaarafrekening ziet u dan hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Voor een
zak geldt een ander tarief dan voor een grijze bak, omgerekend bedraagt het ongeveer
hetzelfde. Waarschijnlijk wordt het wegbrengen iets goedkoper.
Om die afrekening mogelijk te maken, komt er een chip in de container. Zonder chip kan de
bak niet geleegd worden. Na de zomer ontvangen inwoners hierover een brief.
U kunt trouwens restafval nu al wegbrengen en de grijze container inleveren. Hiervoor kunt
u contact opnemen met Circulus-Berkel.
Hoe kan je dit als burger controleren?
U kunt zelf bijhouden hoe vaak u de container aan de weg zet of een zak wegbrengt. Dit kan
bijvoorbeeld door een notitie in uw agenda of op een kalender. U kunt dit aantal vergelijken
met de afrekening die u eenmaal per jaar van Tribuut krijgt.
Wordt de container met restafval gewogen?
Nee, we tellen per keer dat u een zak restafval in de ondergrondse container doet of uw
grijze container aan de weg zet. Hoeveel kilo er in de zak of bak zit, wordt niet gewogen.
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Als je restbak nu te vol zit omdat jullie minder komen ophalen, kun je dan ook met afval
naar de milieustraat?
Nee, het Recycleplein is niet bedoeld voor huishoudelijk restafval. Wel kunt u een zak
restafval wegbrengen naar ondergrondse containers in de buurt. Neem hiervoor contact op
met Circulus-Berkel, dan zorgen we dat uw milieupas hiervoor geschikt wordt gemaakt.
Gaat dit nieuwe systeem niet zwerfafval in de hand werken?
Zwerfafval is een grote ergernis en zorg bij veel mensen. Uit ervaringen in andere
gemeenten blijkt geen toename van zwerfafval.
Een andere zorg is dat er zakken naast de ondergrondse containers achterlaten worden. Dat
gebeurt nu ook soms al. Daarvoor is een goede samenwerking met de handhaving van de
gemeente belangrijk. Zo kan er actief gecontroleerd worden en boetes uitgedeeld worden.
Bij het Recycleplein in Vaassen sta je soms lang in de rij om je gratis spullen af te leveren.
Is het niet mogelijk om een gescheiden route te maken voor gratis stromen, zodat je niet
hoeft te wachten op de mensen die betaalde spullen wegbrengen?
Bedankt voor uw suggestie. Op dit moment is hier helaas onvoldoende ruimte voor.
Veel (kleine) ondernemers gaan nu de containers opzeggen en over op een grote
bedrijfsmatige restafvalcontainer door de nieuwe afvalinzameling. Is er voor de bedrijven
niet een apart inzamelingsplan te maken?
Bedrijven hoeven de containers niet op te zeggen. Zij kunnen gebruik blijven maken van het
reinigingsrecht.
In Apeldoorn kun je blik en flesjes ook bij een aantal automaten inleveren voor het goede
doel. Is dat ook een idee voor Epe?
Dit zit nu niet in het plan. Bedankt voor uw suggestie.
Je ziet tegenwoordig soms ook ondergrondse containers met een zwerfvuil vakje. Waar
dus klein zwerfafval als een flesje of blikje net in kan. Komen die soms?
Dit zit nu niet in het plan. Bedankt voor uw suggestie.
Mijn BEST-tas is niet opgehaald. Wat kan ik doen?
Dit kunt u melden bij Circulus-Berkel. Er wordt dan een afspraak gemaakt om de BEST-tas
alsnog op te halen.
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Mijn BEST-tas is wel opgehaald, maar ik heb geen nieuwe in de bus gehad. Wat kan ik
doen?
Dit kunt u melden bij Circulus-Berkel. U ontvangt dan binnen 10 werkdagen een nieuwe
BEST-tas in de brievenbus. Zet op uw volle BEST-tas uw huisnummer. Dit maakt het
makkelijker voor de inzamelaars de brievenbus te vinden om een nieuwe tas af te geven.
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