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“Het zal u niet ontgaan zijn. Huishoudens in de laagbouw
ontvangen in het najaar een derde rolemmer voor plastic,
blik en pak. Maar er verandert nog meer. De gemeente
vervangt ook de grijze en groene rolemmers, we gaan
over op nieuwe vrachtwagens en we passen de
inzamelfrequentie aan.

met elkaar anders leren omgaan met onze grondstoffen. Grondstoffen behouden hun waarde door opnieuw
gebruikt te worden, denk aan oud-papier, gft en plastic,
blik en pak (bijvoorbeeld van sap en zuivel).
Gemeente Langedijk wil de inwoners zoveel mogelijk
ondersteunen bij het scheiden van hun afval.”
Hoe we dit doen leest in u in deze speciale editie van
‘Langedijk informeert’.
Bert Fintelman, wethouder Reiniging

VRAGEN EN
ANTWOORDEN
Meer vragen?

Op onze website vindt u een
lijst met veelgestelde vragen en
antwoorden. We hebben er enkele
vragen voor u uitgelicht. Mocht
u uw vraag niet kunnen vinden
op de website, dan kunt u bellen
naar het speciale call center via:
0800 – 400 20 50.
Ik heb geen plaats voor een
derde rolemmer.
Een derde rolemmer neemt extra
ruimte in in uw tuin of berging.
Dat geldt voor ieder huishouden
in de laagbouw dat een rolemmer
voor plastic, blik en lege pakken
ontvangt. Dat zal niet voor ieder
huishouden makkelijk zijn, maar
de rolemmer moet toch op uw
eigen terrein staan.

Medewerker reiniging aan het woord

Meer informatie
Op www.gemeentelangedijk.nl vindt
u meer informatie over de wijzigingen
in de afvalinzameling. Als u toch
nog vragen heeft, kunt u bellen
naar het speciale call center via
0800 - 400 20 50.

Diverse media schonken begin oktober
aandacht aan de gescheiden inzameling
van plastic (Plastic Heroes). Er werd
kritisch gekeken naar de mogelijkheden
van het recyclen van deze afvalstroom.
De cijfers die gepresenteerd werden
over de hoeveelheid gerecycled plastic
zijn volgens het Afvalfonds echter niet
juist; in werkelijkheid zijn de resultaten
van recycling veel beter.

Aanpassen inzamelfrequentie
De gemeente gaat het plastic, blik

die van achter het stuur de ladingsarm kan bedienen. Er is dus geen
medewerker van de gemeente die de
rolemmers recht zet en daarom is
het belangrijk dat u dat zelf netjes
neerzet. Alleen dan kan de rolemmer
geleegd worden. De opening van de
klep moet naar de straat gericht zijn.
Let er ook op dat de rolemmer goed
dicht is. Alleen als de klep helemaal
dicht is kan de rolemmer geleegd
worden. Als u een plastic zak van
240 liter in de rolemmer gebruikt,
mag deze dan ook niet over de rand
hangen bij het aanbieden van het
afval.”

Groei
Er is een flinke groei van de hoeveelheid gerecycled plastic-afval te zien.
In 2015 is in Nederland 122 ton
plastic verpakkingen, afkomstig van
huishoudens, gerecycled. Daarmee
doet Nederland het goed ten opzichte
van ons omringende Europese landen.

Ophalen van huisvuil

Waarom heeft de gemeente gekozen
voor dit nieuwe systeem?
“Gemeente Alkmaar en gemeente
Heerhugowaard werken al jaren met

Wat mag er in
de rolemmer met
grijs deksel?
Al het overige huishoudelijke afval
dat u niet op een andere manier
kunt scheiden.

“Het is belangrijk dat u de rolemmer goed neerzet. Er moet een halve
stoeptegel tussen de rolemmers zitten
en de rolemmers moeten goed recht
staan. Er is na een wenperiode voor
de chauffeurs namelijk nog maar één
persoon op de vrachtwagen aanwezig,

rolemmer is geleegd. Voor ons is
belangrijk dat we met de informatie
uit het systeem problemen sneller oplossen en eventueel routes aanpassen
om zo efficiënter te kunnen werken.”

Spelregels huisvuil:

- Doe geen ander afval in uw rolemmer dan
er in hoort, loop zonodig nog even de

Voortdurend in ontwikkeling
Om het plastic-afval net zo goed te
kunnen hergebruiken als bijvoorbeeld
papier en glas, wordt in deze relatief
jonge tak van verwerking voortdurend gewerkt aan het verbeteren van
bestaande technieken. Ook wordt
steeds gezocht naar nieuwe manieren
om plastic nog beter te recyclen. Het
gescheiden inzamelen van plastic is
wel degelijk van belang; waardevolle
grondstoffen blijven behouden en worden gebruikt voor nieuwe producten.
Recycling levert daarom milieuwinst
op. Inwoners van Langedijk waar HVC
inzamelt, leveren hier een belangrijke
bijdrage aan.

De afvalkalender blijft tot en met
week 50 ongewijzigd. Vanaf week 51,
de week van 19 december, starten we
met de driewekelijkse inzameling.
In week 51 legen wij uw rolemmer
met het oranje deksel voor plastic,
blik en pak. In week 52 legen wij
uw rolemmer met groen deksel
voor groente-, fruit- en tuinafval.
De inzameldag van 26 december
verplaatsen we naar 27 december.
In het nieuwe jaar, in week 1 van
2017 legen wij uw rolemmer met
het grijs deksel voor restafval. De

en blijven dus staan.
- U bent verplicht uw rolemmer nog dezelfde
dag terug te plaatsen op uw eigen terrein.
U mag de rolcontainer niet dagen op de stoep
laten staan zodat andere mensen er last van
kunnen hebben.

: rest

: gft

: plastic

: grof vuil

In week 52 verplaatsen we de inzameldag van 26 december naar 27
december.
In week 1 van 2017 legen wij uw

afvalkalender van 2016 is dus
aangepast en staat op onze website.
De nieuwe afvalkalender voor 2017
vindt u begin december op onze
website.

Wanneer wordt de rolemmer geleegd?
De rolemmers worden ook met de
start van het driewekelijkse inzamelschema iedere week op een vaste
dag per wijk geleegd:
- op maandag in Oudkarspel en een
deel van Noord-Scharwoude (grens
N504);
- op dinsdag in de rest van Noord-

rolemmer met grijs deksel voor
restafval.
De nieuwe afvalkalender 2017 staat
begin december op onze website.

Gooi uw lege pakken, plastic en
blik in de plasticbak.

Afvalpas

Pakken, plastic en blik
worden ingezameld.

Op diverse plaatsen in de gemeente staan
2
ondergrondse containers waarvoor bewoners
een afvalpas hebben ontvangen. U krijgt
éénmalig een pas verstrekt. Bij verlies, diefstal
of defect dient u zelf een nieuwe pas aan te
schaffen tegen een bedrag van € 20,-.
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Scharwoude, een deel van ZuidScharwoude (grens Geestweg);
- op woensdag de rest van ZuidScharwoude en Broek op Langedijk;
- op donderdag in Sint Pancras en
Koedijk;
- op vrijdag de wijk Westerdel en
bedrijventerrein Zuiderdel.
Zet de rolemmer voor 7.30 uur op
de inzameldag op de opstellocatie.

gemeentewerf.

Oud papier

Stichting Kringloop Langedijk en diverse verenigingen en scholen halen oud papier op.
Uit milieuoogpunt garandeert de gemeente een
Pakken, plastic en blik
Voor vragen over de veranderinminimum oud papierprijs. Hierdoor
krijgen ze
gen in de afvalinzameling kunt
worden gesorteerd.
u kijken
op onze website. Als
enige financiële armslag en is papier
inzameling
u toch nog vragen heeft kunt
u bellen naar het speciale call
voor hen interessant.

PLASTIC, blik & pak: de basis vOOR NIEUWe PRODUCTeN.
3

CONTACT
center via 0800 - 400 20 50.

Plastic

Afval dat u niet kwijt kunt in
de rolemmer met grijs deksel,
in de rolemmer met groen
deksel, in de rolemmer met
oranje deksel, in de chemobak,
bij het grof vuil, bij het glas of
oud papier kunt u brengen op
onze gemeentewerf.

Is het tijd voor de groene bak? Dan is het ook
tijd voor de plastic afvalzak! Op donderdag of
vrijdag in de week van de groene bak wordt
plastic afval ingezameld. Plaats de zakken,
Kijk voor de spelregels hiervan
PLA
uitsluitend op de inzameldag, vóór
7.30 uur
Glas in ’t bakkie
KORR S
op www.gemeentelangedijk.nl.
dichtgebonden op een verzamelplaats
langs
Wist u dat u glas voortaan met restjes en deksel
Openingstijden gemeentewerf
50 C
De gemeentewerf
de ophaalroute voor het plastic verpak
kings-is gevestigd
in de glasbak mag gooien? Anders gezegd: leeg
aan de Vroedschap 9 te
G R A n u L I Kijk op www.glasscheiden.nl.
Zuid-Scharwoude.
materiaal.
LET OP: dit is een andere
route dan
is schoon
genoeg.
4a
4b
4c
A Lu mI n
Geopend: maandag t/m
die van het restafval. U kunt plastic
verpakGlascontainers vindt u bij alle supermarkten in
zaterdag
8.30 - 14.00 uur.
Het plastic wordt geperst in
Het blik wordt samen met staal
De pakken worden verpulverd
kingsafval
alleen aanbieden in deMeer
speciale
balen, versnipperd, gewassen
omgesmolten.
Het vloeibare
enLangedijk.
in warm water (50 C)
informatie
gesplitst in drie nieuwe
en gedroogd en
staal wordt in profielen gegoten
Kijk bij twijfel over wat de
transparante
afvalzakken. Gebruik
geen andere
grondstoffen: plastic
verwerkt tot nieuwe
of gewalst
in platen, gesneden
juiste rolemmer is voor uw afval
korrels,
en
plastic korrels.
en opgerold.
op www.afvalscheidingswijzer.nl
afvalzakken, want deze worden niet
meeGrofpapier
huisvuil
granulaat voor
van Milieu Centraal.
Eindproducten:
aluminium.
Eindproducten:
U kunt hier
ook een
app
genomen. Zorg dat alle verpakkingen
leeg
zijn
Onder grof huisvuil wordt
verstaan: vaste
downloaden.
broodtrommels,
blikjes, fietsen,
en verwijder a.u.b. papier, karton en aluminium
afvalstoffen die afkomstig
zijn uit uw huis,
Eindproducten:
bermpaaltjes,
vliegtuigonderdelen,
pannen,
plastic en/of
flesjes. afmetingen treinstellen.
(folie)resten.
maarkranten,
vanwege hun gewicht
Meer informatie:
plastic flesjes.
www.gemeentelangedijk.nl
niet in een rolemmer kunnen worden
C
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In de nieuwe rolemmers zit een chip.
Huisvuil wordt
iedere week op een vaste
Waar is die chip voor?
“Hondenpoep
is de grootste ergernis
dag per wijk
opgehaald:
van mensen in een wijk. De een-nagrootstein
ergernis
is dat rolemmersen een deel
- op maandag
Oudkarspel
te vroeg in de wijk staan of te laat
van Noord-Scharwoude;
worden opgehaald na het legen.
Niemand wil een hele week rolem- op dinsdag
restvoor
van
mersin
van de
een ander
zijn Noord-Scharwoude,
deur
hebben
staan.
De
chip
is
gekoppeld
Wethouder Bert Fintelman overhandigt de sleutel aan een van de medewerkers reiniging.
een deel van
Zuid-Scharwoude (grens
is aan het adres. Het adres staat ook
sticker op de zijkant van de
medewerkers lopen mee bij
gemeente op een
dit systeem. Met dit systeem kunnen
Met de komst van een derde rolemmer
Geestweg),
buitengebied;
Heerhugowaard en worden op die ma- rolemmer. In geval van diefstal of
we efficiënter werken. De vrachtwavoor plastic, blik en pak, veranderen
problemen
een straat
kunnen
we
nier ingewerkt op de nieuwe
gen staat dichter bij de rolemmers
ook de rolemmers voor groen en grijs
- opvrachtwoensdag
dein rest
van
Zuid-Scharwoude
zien waar de rolemmer thuis hoort.
wagens. We kunnen daardoor snel op
waardoor we het overige verkeer
afval. We gaan niet alleen over op een
en Voor
Broek
oprolemmer
Langedijk;
blijft eigendom van de
het nieuwe systeem overgaan.
de De
minder hinderen. Wat voor ons ook
andere manier van inzamelen, maar
gemeente, maar u bent als inwoner
belangrijk is, is dat we met de nieuwe inwoners verandert er op die manier
ook op een nieuw systeem, met nieuwe
- op donderdag
indeSint
Pancras
verplicht om
rolemmer
op eigen en Koedijk;
niets in de snelheid van inzamelen.”
vrachtwagen nog meer regionaal kunvrachtwagens. Hoe werkt dit in de
te zetten. Met de chip
nen samenwerken. Bij drukte, ziekte
praktijk? En waar moet u als inwoner
- op vrijdagterrein
de neer
wijken
Mayersloot-West en
kunnen we, via een computersysteem
Hoe moeten inwoners de nieuwe rolemvan medewerkers of storing kunnen
rekening mee houden bij het aanbiede vrachtwagen,
ook zien welke Zuiderdel.
mers aanbieden?
we elkaar makkelijker ondersteunen,
den van uw afval? Een medewerker
Westerdelin en
bedrijventerrein
met materiaal of met menskracht.
We werken al op veel vlakken samen
met deze gemeenten, niet alleen
in afvalinzameling, maar ook bij
gladheidbestrijding, transport en in
de groenvoorziening. Bovendien kunnen we mooi van elkaar leren. Onze

Pak (leeg, platgevouwen met gesloten
dop)
✔ Pakken van vruchtensappen, water
en wijn
✔ Pakken van melk, vla en yoghurt
✔ Pakken van soep en saus

Loof, schillen, resten van groenten,
fruit, aardappelen, eierschalen, doppen van pinda’s en noten, snijbloemen, kamerplanten, klein snoeiafval,
kortgemaakte takken, resten van
tuinplanten (geen zand), koffiedik,
koffiefilters, theezakjes en theebladeren, mest van kleine huisdieren, gras,
stro en bladeren.

Om het milieu minder te Hoe zinvol is scheiden en recyclen van plastic?
Regel direct online:
www.gemeentelangedijk.nl
Wanneer
legen we uw rolemmer?
belasten en het afval zoveel
mogelijk opnieuw te kunnen
voor het milieu. Daarom wordt dit als klein
gebruiken, wordt al het huis - Puin mag absoluut niet in een rolemmer.
Zie hiervoor de informatie onder puin,
chemisch afval ook apart ingezameld.
houdelijk afval in Langedijk
bouw- en sloopafval.
U kunt dit bewaren in de chemobox en één
- Te zware rolemmers worden geweigerd door
gescheiden in verschillende
keer in het kwartaal inleveren bij de chemokar.
het beladingsysteem van de reinigingswagen
Ook kunt u klein chemisch afval kwijt op de
afvalstromen.

Registratie door chip
Iedere rolemmer heeft straks een
chip. Daarmee registreren we aan
welk adres de rolemmer is uitgegeven
en of de bak geleegd is. Door deze
chip kunnen de rolemmers straks
slechts 1 keer per 3 weken aangeboden worden.

“Efficiënter èn regionaal werken met nieuw systeem”

reiniging van de gemeente vertelt u er
meer over.

Blik (leeg verpakkingsafval)
✔ Drankblikjes
✔ Bierdopjes
✔ Stalen siroopflessen
✔ Conservenblikken
✔ Aluminium schalen en folie
✔ Waxinelichtcupjes

Afvalkalender december 2016

Wat mag er in
de rolemmer met
groen deksel?

Wat u over afval moet weten

Planning vervangen rolemmers
Het vervangen van de grijze en groene
rolemmers start in de week van 24
oktober en is eind december klaar.
Wanneer en hoe we uw rolemmer
vervangen leest u in een brief die u
in oktober of in november ontvangt.

IER

Wanneer hoor ik iets?
Inwoners van de woningen in
laagbouw hebben een brief
ontvangen waarin de wijzigingen
staan. Op een later moment
ontvangen zij per brief informatie
over wat er in hun situatie precies
verandert. Het tijdstip van deze
tweede brief hangt af van het moment waarop uw wijk aan de beurt
is voor de levering van de nieuwe
rolemmers.

Nieuwe vrachtwagens
We gaan nieuwe vrachtwagens
gebruiken, dezelfde vrachtwagens
als gemeente Alkmaar en gemeente
Heerhugowaard op dit moment
gebruiken. Hierdoor kunnen we beter

Vervangen grijze en groene rolemmers
De huidige grijze en groene rolemmers zijn aan vervanging toe. En
omdat we overgaan op nieuwe vrachtwagens, voeren we meteen een ander
soort rolemmer in.

en pak (PBP), het restafval en het
groente-, fruit en tuinafval (gft afval)
straks eens in de drie weken ophalen.
De ene week haalt de gemeente het
gft afval op, de tweede week PBP en
de derde week restafval. Het nieuwe
inzamelschema start als iedereen in
de gemeente de derde rolemmer heeft
ontvangen.

PA P

Ik heb veel restafval.
Maakt u zich zorgen om de ruimte
in de rolemmer voor restafval als
deze slechts 1x per drie weken
geleegd wordt? Door goed gebruik
te maken van de rolemmer voor
plastic, blik en pak neemt de
hoeveelheid afval in de rolemmer
voor restafval af. Plastic, blik en
pakken (bijvoorbeeld van sap en
zuivel) nemen in de huidige grijze
rolemmer erg veel ruimte in.

Hergebruik plastic, blik en pak
Tot begin 2016 haalde de gemeente
alleen plastic afval op, maar door de
ontwikkelingen in de techniek van het
scheiden van afval, kan tegenwoordig
ook blik en leeg pak heel goed hergebruikt worden. De pakken worden
gescheiden in papier, plastic korrels
en granulaat voor aluminium. Hiervan
worden bijvoorbeeld weer pannen,
kranten en plastic flesjes gemaakt.
Het blik is grondstof voor producten
als blikjes, fietsen en treinstellen.

met deze gemeenten samenwerken.
De voordelen die dat oplevert worden
in het artikel hieronder toegelicht
door de medewerker reiniging van de
gemeente.

✁

De reden waarom we dit doen is simpel: we moeten

Plastic: van zak naar rolemmer
De gemeente Langedijk wil afval
scheiden makkelijker maken en gaat
daarom over op het ophalen van
plastic via een rolemmer. De eerste
huishoudens ontvangen in de week
van 21 november de rolemmer voor
plastic. Tegen het eind van het jaar
zullen alle huishoudens in de laagbouw de nieuwe rolemmer hebben
ontvangen.

Plastic (leeg verpakkingsafval)
✔ Flessen van frisdrank, water, melk,
azijn etc.
✔ Knijpflessen van sauzen, olie, etc.
✔ Flacons van wasmiddelen,
shampoo, zeep
✔ Bekers van yoghurt, vla en ijs
✔ Bakjes van patat, salade, groente,
fruit
✔ Kuipjes van boter, saus, smeerkaas
✔ Verpakkingen van kaas, vlees en
vis
✔ Verpakkingen van bijv. tandenborstels, schroefjes en speelgoed
✔ Tubes van gel, bodylotion en
tandpasta
✔ Folies van tijdschriften en
reclamefolders
✔ Plastic tasjes en zakjes
✔ Plantenpotjes
✔ Zakken van pasta, rijst,
snoepgoed etc.
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“Afval scheiden
doen we samen”

De belangrijkste
veranderingen op een rijtje

Wat mag er in de plastic
afvalzak of de rolemmer met
oranje deksel?
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