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Bekijk de nieuwe afvalkalender voor de tweede helft van het jaar 
vanaf eind juni op avri.nl of download gratis de Avri-app. 

Kalender op papier
Hebt u voor 2019 al een keer een papieren 
kalender aangevraagd? Dan ontvangt u  
eenmalig de nieuwe kalender. U hoeft deze  
dus niet opnieuw aan te vragen. 

Ook liever een kalender op papier? Neem  
contact met ons op via (0345) 58 53 53 
of info@avri.nl. 

De kalender wordt begin juli met de 
post verstuurd.

 

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:  
Raphaël Drent , Shutterstock

Kijk voor de adressen van de milieustraten op avri.nl.

Avri is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel,  
Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.
Aan Afval&zo kunnen geen rechten worden ontleend.
Het papier van deze Afval&zo bestaat uit 100% post-consumer, FSC Recycled 
gecertificeerde vezels uit een chloorvrij productieproces.

Volg ons op @avrischoon avri.nl 

  Avri Filmkanaal afvalscheidenheelgewoon

Klaar voor de start!

COLOFON
Met Afval&zo informeert Avri de inwoners van de 8 Avri-gemeenten  
over de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Vanaf 1 juli brengen de meeste inwoners hun restafval 
naar de ondergrondse container in de buurt. In deze 
Afval&zo zetten we de belangrijkste informatie op een rij. 
Zo bent u helemaal klaar voor de start! 

Blik mag vanaf 1 juli in de glasbak. Dat scheelt weer restafval. U gooit 
uw blik in de middelste opening van de glasbak. 

Dat scheelt weer in 
de restafvalzak

Geldt dit ook voor u?

Dit blik mag straks in de middelste opening van de glascontainer:
- (fris)drankblikjes
- limonadesiroopblikken
-  honden- en kattenvoerblikken
-  soep-, vlees-, vis- en groenteblikken

Vanaf 1 juli  nieuwe afvalkalender. Kijk op avri.nl en in  de Avri-app.

Als we ons blik allemaal goed apart houden, 
scheelt dat per jaar zo’n 4,5 kilo restafval  
per persoon! 

Blik mag in de glasbak! 

  Informatie en veelgestelde vragen over de nieuwe manier van 
afval aanbieden.

  Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief met daarin veel tips 
over het scheiden en verminderen van afval. 

Waar kan ik terecht met mijn vragen? 
  Twijfelt u bij welk afval iets hoort? Bekijk onze uitgebreide 

afvalwijzer op avri.nl/afvalwijzer.
  Ons klantcontactcentrum beantwoordt graag uw vragen.  

Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen  
8.00 en 17.00 uur via (0345) 58 53 53 of info@avri.nl.

Alle informatie op 1 plek:
afvalscheidenheelgewoon.nl

Nieuwe afvalkalender

LET OP:  
DE OPHAALDAGEN KUNNEN 
VERANDEREN
Kijk goed op uw nieuwe afvalkalender. 
Het kan zijn dat uw ophaaldag verandert.

Voor een aantal inwoners is de tijd tussen twee ophaaldagen  
te lang. Daarom komen wij een keer extra gft of plastic verpakkingen 
en drinkpakken ophalen. In dit schema ziet u of wij ook bij u komen. 
Plaats uw container of zakken uiterlijk om 7.30 uur aan de weg.

Extra ophaaldagen  
gft, plastic en pak

*  Vanaf 1 juli gebruikt u uw grijze container voor plastic verpakkingen en drinkpakken. 

EXTRA OPHAALDAG 
PLASTIC VERPAKKINGEN EN DRINKPAKKEN

U woont in  
de gemeente:
• Buren 
• Culemborg
• Maasdriel
• Neder-Betuwe
• Tiel
• West Betuwe
• West Maas en Waal
• Zaltbommel

en dan

Uw zakken 
voor plastic 
en pak worden 
opgehaald:
In de week
van 17-22 juni, 
en daarna pas 
weer in de week 
van 15 juli.

Extra  
ophaal dag 
voor de 
plastic 
en pak-
container:
Zaterdag 
6 juli*

WIST U DAT in de gemeente West Betuwe en West Maas en 
Waal in juni, juli en augustus de gft-container elke week wordt 
geleegd? Kijk op uw afvalkalender voor de ophaaldag.

EXTRA OPHAALDAG
GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL (GFT)

U woont in  
de gemeente:
• Buren 
• Culemborg
• Maasdriel
• Neder-Betuwe
• Tiel
• Zaltbommel

Uw gft-
container
wordt geleegd:
In de week
van 17-22 juni,
en daarna pas 
weer in de 
week van 8 juli.

danen

Extra
ophaaldag:
Zaterdag  
29 juni

   



Veel inwoners in Rivierenland scheiden hun afval al goed. Hierdoor 
is de hoeveelheid restafval de laatste jaren flink gedaald. Toch zit er 
nog heel veel herbruikbaar afval in het restafval. Jammer, want dit 
wordt allemaal verbrand. Het verbranden van afval zorgt voor veel 
CO2-uitstoot, waardoor het steeds warmer wordt op aarde. Slecht 
voor het milieu dus. En, verbranden is ook nog eens duur.
 
Als we het herbruikbare afval zoveel mogelijk scheiden, kunnen we 
het als grondstof gebruiken voor nieuwe producten. Dan hoeven 
we geen nieuwe grondstoffen uit de aarde te halen. Zo wordt gft 
compost en biogas, papier opnieuw papier, en ook van blik, plastic 
verpakkingen en drinkpakken maken we weer nieuwe producten. 

Het kan dus nog beter!
Vanaf 1 juli brengen de meeste inwoners hun restafval naar de 
ondergrondse container. In gemeenten waar dit systeem er al is, zien 
we dat hierdoor het restafval halveert omdat inwoners nog beter 
opletten wat er bij het restafval gaat. Door het afval goed te scheiden 
is de zak voor restafval minder snel vol. Dát scheelt weer een loopje 
naar de ondergrondse container.

Waarom op een andere 
manier? 

Voor ouderen en mindervaliden kan het lastig zijn om de zak met 
restafval zelf naar de ondergrondse container te brengen. Ook 
daarom is gekozen voor een afvalzak van 30 liter. Deze is makkelijker 
mee te nemen, bijvoorbeeld op een rollator. Als zelf wegbrengen echt 
niet lukt en u geen hulp heeft uit uw omgeving, neem dan contact 
op met uw gemeente. Uw gemeente helpt u 
met het vinden van een passende 
oplossing. 

Kunt u zelf uw restafval  
niet wegbrengen? 

WAT BETAAL IK IN 2019?
Met de afvalstoffenheffing betalen we bijvoorbeeld de kosten 
voor het ophalen en verwerken van het afval, en voor de 
milieustraten in het Avri-gebied. De heffing bestaat uit een 
basistarief dat voor ieder huishouden gelijk is. Daarnaast 
betaalt u per keer voor het aanbieden van uw restafval. 

Basistarief € 169
Ondergrondse container voor restafval  € 1 *

(per zak van 30 liter) 
140 liter container voor restafval € 4,67 **

240 liter container voor restafval € 8 **

*   inwoners die in hoogbouw of in het stadscentrum wonen, kunnen geen gft-afval 
scheiden. Zij doen hun gft bij het restafval. Daarom betalen zij € 0,80 per zak  
van 30 liter. 

**   inwoners in het buitengebied kunnen hun eigen restafvalcontainer houden.

Uw afvalpas voor  
de ondergrondse container
De ondergrondse container voor restafval gaat open met de 
afvalpas. Heeft u nog geen pas, dan ontvangt u deze in juni met 
de post. Bij de pas krijgt u informatie over hoe u de container 
gebruikt. Deze informatie staat ook op avri.nl. 

Maximaal 30 liter per zak
-  Er past een zak van 30 liter restafval  

in de opening. Kies zelf uw afvalzak.
-  Maak de zak goed dicht. Zo blijft  

de container schoon en voorkomt  
u vervelende geurtjes. 

-  Storing? Breng uw afvalzak naar uw  
andere ondergrondse container.  
Of neem uw zak mee terug naar huis.  
Zo helpt u uw buurt schoon te houden. 

-  Geef een storing aan ons door via  
(0345) 58 53 53, de website avri.nl of via de Avri-app. 

-  Op avri.nl ziet u ook waar uw andere ondergrondse container 
staat of kijk op avri.nl/mijncontainer.

Max.
30 

liter
Incontinentiemateriaal  
en luiers
Het Avri bestuur neemt op 4 juli een besluit  
over het aanbieden van incontinentiemateriaal 
en luiers. We houden u op de hoogte via onze 
website en lokale kranten.

Wisselen container voor plastic en pak
Hebt u nu een kleine container voor restafval? Vanaf 1 juli gebruikt  
u deze voor plastic verpakkingen en drinkpakken. Containers worden 
een keer in de drie weken geleegd. Maak verpakkingen klein, het 
bespaart u veel ruimte in de container. Af en toe te veel plastic afval? 
Breng het gratis naar de milieustraat. 

  Wilt u een grote container? Dat kan gratis. Met de code in de brief  
die u ontvangt regelt u dit op avri.nl. 
  Bestel uw container vóór 1 augustus. De containers wisselen wij 
vanaf september.
  Aanvragen die ná 1 augustus binnenkomen worden vanaf  
november behandeld. Bestellen van een gratis containerwissel  
kan tot 1 januari 2020.
  Wisselen van groot naar klein kan ook. Neem hiervoor contact  
op met het Klantcontactcentrum.

GROENTE-, FRUIT- EN  
TUINAFVAL (GFT)

PAPIER EN KARTON PLASTIC VERPAKKINGEN 
EN DRINKPAKKEN (PD)

RESTAFVAL

LAAGBOUW BINNEN DE BEBOUWDE KOM

FLATS / APPARTEMENTEN

WONINGEN BUITEN  
DE BEBOUWDE KOM / KLEINE KERNEN

OF

U ONTVANGT HIER NOG INFORMATIE OVER

EERST LATER

OF

CENTRUM CULEMBORG / TIEL / ZALTBOMMEL

Ondergrondse container in de buurt Eigen container

   

AFVAL AANBIEDEN VANAF 1 JULI 2019 KIJK OP AVRI.NL OF DE AVRI-APP


