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Dat is de conclusie van veel deelnemers aan 100-100-
100. Tijdens deze proef scheidden inwoners uit de Avri-
gemeenten hun afval 100 dagen lang zo goed mogelijk 
en wat bleek? De hoeveelheid restafval daalde met 86%! 
Lees meer over hun ervaringen en tips in deze Afval&zo. 

Uw gemeente en Avri organiseren inloopbijeenkomsten. Hier kunt 
u vragen stellen en uw reactie geven over de geplande plaats van 
de ondergrondse container bij u in de buurt. U kunt uw reactie 
ook via de website geven. Alle reacties worden zorgvuldig bekeken 
bij het vaststellen van de definitieve plaatsen van de containers. 
Hierna worden de containers geplaatst. Inwoners kunnen nog een 
bezwaarschrift indienen tegen de definitieve containerplaats.
U krijgt per post een uitnodiging voor de inloopbijeenkomsten in  
uw gemeente.  

Bekijk de geplande plaatsen van alle ondergrondse restafval
containers in uw gemeente op afvalscheidenheelgewoon.nl. 

Misschien heeft u ‘m al zien staan: onze informatiebus. Dit  
najaar ziet u de bus op evenementen, markten, braderieën en  
bij supermarkten in alle Avri-gemeenten. In en rond de bus vindt  
u veel informatie over de nieuwe manier van afval aanbieden.  
En natuurlijk kunt u al uw vragen stellen. 

“ Ik hou nog maar 
heel weinig 
restafval over!”

Inloopavonden

Avri, Postbus 290, 4190 CG  
Geldermalsen.  
Bezoekadres:  
Meersteeg 15, Geldermalsen
(0345) 58 53 53 (iedere werkdag  
van 8.00 uur tot 17.00 uur) 

www.avri.nl 
info@avri.nl

Fotografie:  
Raphael Drent 

Avri is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, 
NederBetuwe, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Aan Afval&zo kunnen geen rechten worden ontleend.

COLOFON
Met Afval&zo informeert Avri de inwoners van de 10 Avrigemeenten  
over de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

We komen naar u toe! 

Volg ons ook op 

social media voor 

vlogs, challenges 
en tips!

Alle informatie op 1 plek:
afvalscheidenheelgewoon.nl

   Alles over de nieuwe manier van afval aanbieden 
   Veelgestelde vragen 
   Geplande plaatsen van de ondergrondse restafvalcontainers
   Data en locaties van de inloopavonden
   Data en locaties van de informatiebus

  @afvalscheidenheelgewoon

  facebook.com/afvalscheidenheelgewoon 

   



     

In de opening 
past een kleine 
afvalzak van  

30 liter.

100-100-100

Tips van de deelnemers 
  Gaat u boodschappen doen? Neem dan gelijk uw glas, textiel 
en eventueel papier mee. In de buurt van uw supermarkt staan 
vaak ook de brengcontainers voor deze afvalsoorten.  

  Neem een tas mee naar de winkel. Koop zoveel mogelijk 
onverpakt of kies voor een navulverpakking. Dat scheelt heel 
veel verpakkingsafval.

  Maak het uzelf gemakkelijk en zet verschillende afvalbakjes 
in uw (bij)keuken. Als u goed uw afval scheidt, is een klein 
afvalemmertje voor restafval voldoende. 

Afval aanbieden vanaf 2019

De komende tijd ontvangt u meer informatie speciaal voor uw huishouden. Wacht dit af,  
of kijk alvast op de website www.afvalscheidenheelgewoon.nl. 

GROENTE-, FRUIT- EN 
TUINAFVAL (GFT)

PAPIER EN KARTON PLASTIC VERPAKKINGEN 
EN DRINKPAKKEN (PD)

RESTAFVAL

ELKE WEEK

ELKE 2 WEKENELKE MAAND

LAAGBOUW BINNEN  
DE BEBOUWDE KOM

ELKE 2 WEKEN

FLATS / APPARTEMENTEN

ELKE MAAND ELKE 3 WEKEN

ELKE 3 WEKEN

ELKE 4 WEKENELKE 2 WEKEN

WONINGEN BUITEN  
DE BEBOUWDE KOM

ELKE 2 WEKEN

OF

OF

OF

CENTRUM CULEMBORG / 
TIEL / ZALTBOMMEL

Ondergrondse 
container in de buurt Eigen container

Afgelopen voorjaar deden 206 huishoudens uit de 10 
Avri-gemeenten mee aan de proef 100-100-100. De 
huishoudens waren erg verschillend; van klein tot groot 
en van wonend op het platteland tot in de stad. De 
deelnemers hadden als doel hun afval 100 dagen lang 
zo goed mogelijk te scheiden en om zo weinig mogelijk 
afval over te houden. Gemiddeld bleef er maar 4,4 kg 
restafval per persoon over tijdens de 100 dagen. Dat is 
86% minder dan er bij een gemiddelde inwoner in onze 
regio overblijft. Een fantastisch resultaat!  

Nieuwe manier van afval aanbieden
De landelijke overheid wil dat gemeenten er samen met hun inwoners 
voor zorgen dat het afval zoveel mogelijk wordt gescheiden. Zo 
kunnen we de grondstoffen hergebruiken én blijft er minder restafval 
over dat verbrand moet worden. Goed voor het milieu dus! Het 
doel van de Avrigemeenten is om in 2020 nog 75 kg restafval per 
persoon over te houden. In 2017 was dit nog 120 kg. De proef  
100100100 heeft laten zien dat dit ook echt kan.

Vanaf 1 januari brengen de meeste inwoners hun restafval naar een 
ondergrondse container in de buurt. U betaalt hiervoor een bedrag 
per keer. Dit bedrag is medio oktober bekend. Minder restafval 
overhouden kan als u uw afval goed scheidt. En minder restafval 
betekent ook: minder vaak naar de ondergrondse container!

Kleinere afvalzakken 
In de ondergrondse containers voor restafval past straks een 
afvalzak van 30 liter. Zo hoeft u uw restafval niet zo lang te bewaren. 
Een zak van 30 liter weegt natuurlijk ook een stuk minder dan een 
gewone grote afvalzak van 60 liter. Dat scheelt dus sjouwen! 

Ouderen en mindervaliden
Voor ouderen en mindervaliden kan het lastig zijn om het restafval 
naar de ondergrondse container te brengen. Ook daarom is gekozen 
voor de kleine afvalzak. Deze is bijvoorbeeld makkelijker mee te 
nemen op een rollator. Als het echt nodig is, zorgen uw gemeente 
en Avri voor een oplossing op maat.

Luiers en  
incontinentie materiaal
Uw gemeente en Avri onder
zoeken of het mogelijk is om  
in de loop van 2019 luiers en 
inconti nentie materiaal apart  
aan te bieden. Dan hoeft dit  
niet meer bij het restafval.  

We houden u op de hoogte! 

Kom op bezoek bij Avri 
Kom op bezoek bij Avri tijdens 
onze open excursies in oktober. 
Dit jaar gaat het niet alleen over 
afval, maar kunt u ook een kijkje 
nemen op het zonnepark! 
Interesse? Meld u dan aan via 
avri.nl/excursies. 

Breng glas naar de 

brengcontainer bij 

uw supermarkt

   


