
WAT VERANDERT ER IN 
DE AFVALINZAMELING?

Recycle Wijzer                        nieuws over inzameling en recycling voor de gemeente Lochem

Van 
naar 11575 kilo

De gemeente Lochem wil het restafval verder verminderen: 
van 115 kilo restafval per persoon nu naar 75 kilo in 2020. Daarom 

verandert er komende tijd veel op het gebied van afvalscheiding en -inzameling. 

    U heeft al een papiercontainer  
of ontvangt deze binnenkort

    De grijze container wordt vanaf  
3 april 1x per 4 weken ingezameld

    Zakken met restafval (60 liter) kunt u 
vanaf 3 april ook zelf wegbrengen naar 
ondergrondse containers in de buurt

    U ontvangt een milieupas,  
als u deze nog niet heeft

    Uw oranje container (pmd) wordt vanaf  
3 april op een andere dag ingezameld

Waarom nodig? 
De wethouder legt uit

Al het restafval uit de Lochemse grijze containers wordt verbrand. Zo  
verliezen we iedere dag weer veel materialen, die in de meeste gevallen 
prima hergebruikt zouden kunnen worden. Wethouder Bert Groot Wesseldijk  
vertelt waarom anders omgaan met afval zo belangrijk is.

Wat zijn uw eigen ervaringen met het scheiden van afval?
Sinds ik heb meegedaan aan de proef 100-100-100, merk ik dat het kan: je grijze  
container maar eens per vier weken aan de weg zetten. Met ons gezin kwam 
ik uit op maar 5 keer legen per jaar. Als je de mogelijkheden benut die de 
gemeente biedt om je afval te scheiden, dan kan het echt.

Waarom is een andere manier van inzamelen nodig?
Als gemeente Lochem vinden we hergebruik van nuttige grondstoffen belang- 
rijk. Denk aan plastic verpakkingen, papier, glas, textiel, elektrische apparaten  
en gft. Om van afval grondstoffen te kunnen maken, moeten we het wel zo zuiver 
mogelijk inzamelen. Daarom willen we het scheiden van afval zo gemak- 
kelijk mogelijk maken. 

Hoe gaat u dat doen?
Door voor iedere gezinssituatie een passende oplossing te bieden. De één 
heeft voldoende ruimte achter het huis voor containers, de ander brengt zijn af-
val liever naar een verzamelcontainer. In het buitengebied gaan we inzamelen 
op maat en in de kernen legen we de grijze containers nog maar eens in de vier 
weken. Maar als je vier weken niet kunt overbruggen, dan kun je gewoon gratis 
een extra container aanvragen. In de loop van dit jaar komen er in een aantal 
kernen en wijken ondergrondse restafvalcontainers bij. En luiercontainers.

En de papierinzameling verandert ook?
Ja, samen met verenigingen gaan we papier met containers inzamelen. Zo 
blijven verenigingen daar ook inkomsten uit houden. Het inzamelen met de 
containers is bovendien veiliger voor de vrijwilligers en arbotechnisch ver-
antwoord.

Wat levert het op?
Een schone leefomgeving en een betaalbare afvalinzameling voor gemeente 
en inwoners. We maken het scheiden van afval voor inwoners verder zo ge-
makkelijk mogelijk.

Papier met de container
Makkelijk en veilig
Oud papier wordt vanaf dit voorjaar in heel de gemeente inge-
zameld met containers. De papiercontainer zorgt voor meer 
gebruiksgemak en is veiliger voor de vrijwilligers van de ver-
enigingen. Zo’n 10.000 huishoudens krijgen uiterlijk 13 april een  
papiercontainer. Zij hebben een informatiepakket over de ‘blauwe  
container’ in de bus gehad. De verenigingen starten in april sa-
men met Circulus-Berkel met de nieuwe manier van inzamelen. 

Andere inzameldagen voor ‘grijs’ en ‘oranje’
Restafval minder vaak opgehaald
Vanaf 3 april 2018 wordt het restafval eenmaal per 4 weken op-
gehaald, in plaats van eenmaal per 2 weken. De inzameling van 
pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpak-
ken) blijft een keer per 4 weken. Wel wordt er vanaf 3 april op een 
andere dag ingezameld. Let dus goed op wanneer u de oranje 
container aan de weg kunt zetten. 

Restafval zelf wegbrengen
Makkelijk en voordelig
Vanaf 3 april 2018 kunt u restafval ook wegbrengen naar onder-
grondse containers. Dat is handig en voordeliger. Wie nog een 
Berkel Milieu afvalpas heeft, krijgt deze week een nieuwe milieu-
pas opgestuurd om de containers te openen. Per inworp kunt u 
één zak van 60 liter kwijt. Weten waar containers bij u in de buurt 
staan? Kijk op de Afvalvrij-app.

Inzamelen op maat buitengebied
Meer service en efficiency
Inwoners van het buitengebied gaan voor de grijze en groene 
container over op Inzamelen op maat. Vanaf 3 april worden hun 
grijze en groene container op afspraak geleegd. Zij bepalen zelf 
hoe vaak zij de container aan de weg zetten. Hiervoor melden zij 
de container vóór de inzamelronde digitaal of telefonisch aan. Op 
basis van de aanmeldingen wordt een efficiënte route gepland. 
Dit scheelt tijd, kilometers en brandstof. 

Minder 
restafval, 
het kan echt!
Wethouder 
Bert Groot Wesseldijk

Dit verandert er

Afvalstoffenheffing
Jaarlijks betaalt u via belastingcentrum Tribuut afvalstoffenheffing aan 
de gemeente Lochem. Hieruit worden de kosten voor de inzameling en 
verwerking van het huishoudelijk afval betaald. De gemeente Lochem 
heeft al een aantal jaren het Diftarsysteem. Dit betekent dat u naast een 
vast tarief per jaar betaalt voor het aantal keer dat u de grijze en groene 
container aan de weg zet of wegbrengt naar de container. 
Wie afval goed scheidt, merkt dit in de portemonnee!

De tarieven voor 2018
Vast tarief per huishouden   € 101,70 
Variabel tarieven  
140 liter container restafval   € 7,91 
140 liter container gft   € 2,82
60 liter zak ondergrondse container restafval  € 2,26 
20 liter ondergrondse container gft  € 0,81

   Komen er deze zomer containers  
voor luiers en restafval bij milieuparkjes

   Wordt er in de tweede helft van  
2018 gestart met de aanleg van  
extra milieuparkjes

   U heeft al een papiercontainer  
of ontvangt deze binnenkort

    U gaat over op ‘Inzamelen op maat’:  
uw grijze en groene container worden 
vanaf 3 april op afspraak geleegd

   Zakken met restafval (60 liter) kunt  
u vanaf 3 april ook zelf wegbrengen  
naar ondergrondse containers in de 
dichtstbijzijnde kernen

    U ontvangt een milieupas,  
als u deze nog niet heeft

   Uw oranje container (pmd) wordt vanaf  
3 april op een andere dag ingezameld

   Uw oud papier brengt u vanaf 3 april 
naar verzamelcontainers, verenigingen 
halen geen los papier meer op

   Vanaf de 2e helft van 2018 worden  
er ondergrondse containers voor 
papier en pmd aangelegd bij diverse 
wooncomplexen

Wat betekent het voor u ?

Ik woon in een 
EENGEZINSWONING 

binnen de bebouwde kom

Ik woon in het 
BUITENGEBIED

Ik woon in een 
APPARTEMENT 

of in de binnenstad 

En verder?

Afvalkalender en app 
Per 3 april krijgen veel inwoners nieuwe inzameldagen. 
U vindt deze vanaf 23 maart op de digitale afvalkalender  
en de Afvalvrij-app. Door een technische beperking zijn  
uw inzameldagen tot 3 april dan niet meer zichtbaar. De 
inzameling vindt wel op de vertrouwde manier plaats. 
Op maandag 2 april is er geen inzameling vanwege 2e 
paasdag. De inhaaldag hiervoor is zaterdag 31 maart. 

TIPS
   Noteer voor 23 maart uw inzameldagen  

voor de periode van 23 maart tot 3 april.  
U vindt deze op de app of op  
www.circulus-berkel.nl/lochem/afvalkalender

   Gebruik van 23 maart tot 3 april de speciale  
tijdelijke kalender op www.circulus-berkel.nl/ 
lochem/afvalkalender

   Neem contact op met Circulus-Berkel  
als u twijfelt over een inzameldag

Containers wijzigen
Grijze container inleveren
Brengt u uw afvalzakken zelf weg en wilt u uw grijze  
container liever kwijt? Neem dan contact op met  
Circulus-Berkel. Uw grijze container wordt dan koste-
loos opgehaald. 

Extra container
Heeft u juist behoefte aan een extra grijze container? 
Ook dan kunt u contact opnemen met  Circulus-Berkel. 
De bezorging van een extra container is gratis. U be-
taalt voor het aanbieden van de extra grijze container 
het gebruikelijke tarief. Dat is in 2018 € 7,91 per keer. 

Meer informatie
U krijgt persoonlijk bericht over de veranderingen  
waarmee u te maken krijgt. Heeft u nog vragen? Bel 
dan het servicenummer van Circulus-Berkel: 0900 
9552 (geen toeslag) of vul het contactformulier op  
www.circulus-berkel.nl in. U kunt Circulus-Berkel ook 
een WhatsApp sturen via 06 1050 7300.

Maak volop gebruik van  
de mogelijkheden die er  
zijn voor afvalscheiding! 

   Gft op eigen composthoop of  
in de groene container

   Plastic verpakkingen, metalen 
verpakkingen en drankpakken  
(pmd) in de oranje container

   Oud papier en karton  
in de papiercontainer

   Boeken, elektrische apparaten, 
speelgoed en textiel in de BEST-tas

   Benut de milieuparkjes voor  
onder meer glas, papier en textiel

   Bezoek de Recyclepleinen in Lochem, 
Zutphen en Deventer voor diverse 
gratis recyclebare stromen

   Geef uw spullen een tweede  
leven via de kringloopwinkel

Kijk in de loop van volgende week ook op www.helplochemafvallen.nl 
voor veelgestelde vragen en meer informatie.


