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Afval scheiden is, net als andere dagelijkse bezigheden, 
eigenlijk heel gewoon. We doen het al heel lang. Maar 
het kan nog beter! De Avri-gemeenten willen graag dat 
u uw afval vanaf 2019 op een andere manier aanbiedt. 
Samen met u gaan we de uitdaging aan om minder 
restafval over te houden. In deze Afval&zo leest u wat er 
gaat veranderen. En natuurlijk gaan wij u daarbij helpen! 
Wij houden u de komende tijd goed op de hoogte. Hebt u 
vragen? Dan kunt u terecht bij Avri. 

Ilse van Schaik,  
inwoner gemeente Tiel

Is het mogelijk om zonder restafval te leven? Een grote groep 
inwoners is al heel goed bezig met nog beter afval scheiden! In 
maart zijn ruim 200 huishoudens begonnen met het experiment 
‘100-100-100’. De uitdaging is om maar liefst 100% afval te 
scheiden. Zo laten inwoners zelf zien dat het mogelijk is om 
veel minder restafval aan te bieden. De tips die de deelnemers 
elkaar geven, ontvangt u straks ook. Hoe staat het ervoor met de 
deelnemers? Hoor het van Leon van den Dool en Ilse van Schaik.

Afval scheiden, 
heel gewoon!

Al goed op weg met 
100-100-100!

”Het enige wat 
ik nog wel eens 
lastig vind is om 
uit te zoeken wat 
nou precies waar 
thuishoort.”

“Ik ben nu twee weken bezig om minder 
restafval over te houden en moet toegeven: 
het is haalbaar. Als je maar bewust 
boodschappen doet, en nog bewuster  
afval scheidt.”
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Aan Afval&zo kunnen geen rechten worden ontleend.

Leon van den Dool,  
inwoner gemeente Zaltbommel

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

Heeft u vragen na het lezen van deze folder? Kijk op  
de speciale website www.afvalscheidenheelgewoon.nl. 

Ook zijn wij speciaal voor vragen over de nieuwe manier van afval 
aanbieden op de volgende avonden telefonisch bereikbaar: 
25, 26, 27 juni en 2, 3, 4 juli van 18.00 tot 21.00 uur. 

Bel ons! 0345 - 58 53 53. 

Stop met betalen 
voor gratis afval!
Haal uit de bak wat er 
niet in hoeft

In 2017 zat de grijze 
container voor bijna 
driekwart vol met 
afval dat er niet 
in thuishoort. Er zat veel 
groente- fruit- en tuinafval in 
en afval dat op de milieustraat 
thuishoort. En ook andere 
grondstoffen zoals plastic 
verpakkingen, textiel, glas en 
papier. Allemaal grondstoffen 
die wij zonder extra kosten bij u 
thuis ophalen of die u (meestal) 
gratis naar de milieustraat kunt 
brengen. Dat scheelt gewoon in 
de kosten!

Tip van ons: 
Twijfelt u welk afval in welke 
bak of zak hoort? Check dan 
de afvalwijzer op avri.nl.



     

Waarom afval  
anders aanbieden?
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TIJDLIJN
    Juni t/m oktober: Inloopavonden over de ondergrondse 

restafvalcontainers per gemeente. Als u een ondergrondse 
container gaat gebruiken,  krijgt u hiervoor een uitnodiging. 
Na de inloopavonden wordt beslist waar de containers 
geplaatst zullen worden. Wij sturen u dan een brief met 
informatie over de container die u gaat gebruiken.

  Vanaf september in fasen:
 - neerzetten van de ondergrondse containers per gemeente.
 - keuzemoment woningen buiten de bebouwde kom (zie het 

oranje kader hierboven). U ontvangt hierover uiterlijk in het 
najaar een brief.

   Einde van het jaar: laatste keer legen restafvalcontainer 
en wijzigen restafvalcontainer naar container voor plastic 
verpakkingen en drinkpakken. U ontvangt vooraf een brief.

   2019: start nieuwe manier van afval aanbieden.

Afval aanbieden vanaf 2019

Hoe kunt u uw afval aanbieden vanaf 2019? 

  Woont u in laagbouw binnen de bebouwde kom? Plastic 
verpakkingen en drinkpakken blijven we bij u thuis ophalen. 
Hiervoor gebruikt u straks uw grijze container waar nu het 
restafval ingaat. Het laatste beetje restafval brengt u dan zelf 
apart weg naar een ondergrondse container vlakbij uw huis.

  Woont u in een flat of appartement? Dan blijft u de speciale 
zakken voor plastic verpakkingen en drinkpakken gebruiken.  

  Woont u in het centrum van Culemborg, Tiel of Zaltbommel? 
Daar komen gratis ondergrondse containers voor plastic 
verpakkingen en drinkpakken.

  Woont u buiten de bebouwde kom? U kunt er aan het einde van 
het jaar voor kiezen om uw restafvalcontainer te houden en een 
extra gratis container voor plastic verpakkingen en drinkpakken 
te krijgen. Of u maakt gebruik van een ondergrondse container 
binnen de bebouwde kom voor uw restafval, en gebruikt 
voortaan de grijze container voor uw plastic verpakkingen en 
drinkpakken.

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

Zelf wegbrengen 
wanneer u wilt.

De landelijke overheid heeft alle Nederlandse gemeenten de 
opdracht gegeven om er samen met hun inwoners voor te zorgen 
dat we veel minder restafval overhouden. Door ons afval beter te 
scheiden hoeven we minder restafval te verbranden en houden we 
veel meer grondstoffen over die we opnieuw kunnen gebruiken. Dat 
is beter voor het milieu, want verbranding zorgt door CO2-uitstoot 
voor opwarming van de aarde. En als we herbruikbare grondstoffen 
gebruiken, hoeven we geen nieuwe grondstoffen uit de aarde te 
winnen. Zo sparen we de aarde voor toekomstige generaties.
               
Wat is het doel?
Daarom willen de Avri-gemeenten het afval graag nog beter gaan 
scheiden. Zij willen van 121 naar 75 kilo restafval per inwoner per 
jaar. Op deze manier zetten de inwoners van Rivierenland weer een 
grote stap op weg naar een duurzame samenleving, waarin alle 
grondstoffen opnieuw gebruikt worden.


