Aan de bewoner(s) van dit pand

postadres

Langedijk, september 2016

Postbus 15
1723 ZG
Noord-Scharwoude
bezoekadres

Vroedschap 1
Zuid-Scharwoude
callcenter

0800 - 400 20 50
t e l e fa x

(0226) 31 75 56
site

www.gemeentelangedijk.nl
bankrel atie

Bank Ned. Gemeenten
iban

NL18BNGH0285004751
bic

BNGH NL 2G

Geachte heer/mevrouw,
De inzameling van huishoudelijk afval in Langedijk verandert. Grondstoffen zijn waardevol.
Oud-papier, gft en plastic, blik en pak (bijvoorbeeld van sap en zuivel) zijn als grondstof goed
opnieuw te gebruiken. De gemeente Langedijk gaat het scheiden van plastic, blik en pak daarom
makkelijker maken. Huishoudens in de laagbouw krijgen een derde rolemmer voor plastic, blik
en pak en de gemeente gaat het afval minder vaak inzamelen. Daarnaast zijn de groene en grijze
rolemmers in de gemeente aan vervanging toe. Alle huishoudens in de laagbouw krijgen om die
reden een nieuwe groene en een nieuwe grijze rolemmer. In deze brief leest u wat er voor u
verandert.

Omruilen grijze en groene rolemmer
De groene en grijze rolemmers in de gemeente zijn na gemiddeld 25 jaar aan vervanging toe.
Alle huishoudens krijgen om die reden in het najaar een nieuwe groene en een nieuwe grijze
rolemmer. Deze worden aan huis omgeruild met de oude. Uitgangspunt tijdens de omruilactie
is dat u nooit meer dan drie rolemmers heeft staan.
De gemeente gebruikt de vervanging van de rolemmers om over te gaan op een vrachtwagen
met een andere manier van inzamelen voor meer efficiëntie en mogelijkheden tot samenwerking
in de regio. De rolemmers zien er daarom iets anders uit. De rolemmers zijn grijs van kleur en
hebben een groen, grijs of oranje deksel.

Ophalen om de drie weken
Plastic, blik en pak (bijvoorbeeld van sap en zuivel) nemen in de huidige grijze rolemmer veel
ruimte in. Om het scheiden van plastic, blik en pak makkelijker te maken, krijgt u de derde rolemmer. Door goed gebruik te maken van die derde rolemmer neemt de hoeveelheid restafval
af. Met de komst van de derde rolemmer verandert ook het inzamelschema. De gemeente haalt
het afval minder vaak op. De ene week haalt de gemeente het groente-, fruit- en tuinafval op,
de tweede week plastic, blik en pak en de derde week restafval. De volgorde daarvan is op dit
moment nog niet bekend. Het nieuwe inzamelschema vindt u op de gemeentelijke website als
de omruilactie start.

Rolemmers gekoppeld aan adres
De rolemmers zijn en blijven eigendom van de gemeente. Op alle rolemmers wordt een chip aangebracht waarmee wordt geregistreerd aan welk adres de rolemmer is uitgegeven. De inzamelingswagen kan alleen rolemmers legen die zo’n chip hebben. U kunt dus geen andere bakken of losse
zakken meer gebruiken. De chip onthoudt of de rolemmer in dezelfde week al eens is geleegd.
U kunt in die week de rolemmer dan niet nog eens, bijvoorbeeld op een andere locatie, aanbieden.

Wanneer krijgt u de rolemmers?
U ontvangt later van ons een brief met informatie over wanneer uw oude rolemmers worden
omgeruild. Ook staat in die brief wanneer de nieuwe rolemmer voor plastic, blik en pak bij u
thuis wordt afgeleverd.

Ondergrondse container of geen eigen bak?
De bewoners die gebruik maken van ondergrondse containers en de bewoners die rolemmers
delen met de andere bewoners van een appartementencomplex, krijgen geen rolemmer voor
plastic, blik en pak. De gemeente onderzoekt wat op die locaties in de toekomst de meest
passende manier voor afval scheiden is. Mocht u gebruik maken van een ondergrondse
container of gedeelde rolemmers, dan heeft u deze brief per abuis ontvangen. U kunt al
uw afval aanbieden in de ondergrondse container of gedeelde rolemmers.

Eén rolemmer voor restafval
Ieder huishouden in de laagbouw krijgt één grijze rolemmer. Wij beëindigen de mogelijkheid
tot een extra grijze rolemmer tegen betaling. Had u een extra grijze rolemmer tegen betaling,
dan ontvangt u geen tweede grijze rolemmer. Met de nieuwe manier van inzamelen wordt het
afval beter gescheiden. Daardoor blijft minder restafval over. Dat betekent dat meer ruimte
in de grijze rolemmer beschikbaar komt. De gemeente zamelt alleen huishoudelijk afval in.
Heeft u meer afval omdat u een bedrijf (aan huis) heeft, dan bent u zelf verantwoordelijk voor
het ophalen daarvan.

Meer informatie
In ’Langedijk informeert’, elke twee weken te vinden in het Langedijker Nieuwsblad, houden wij u
op de hoogte van onder andere de start van het nieuwe inzamelingsschema. Op de gemeentelijke
website, www.gemeentelangedijk.nl, staat meer informatie. U vindt daar ook een lijst met veel
gestelde vragen en de antwoorden daarop. Het is goed mogelijk dat u daar al het antwoord op
uw vraag vindt. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u tijdens openingstijden contact opnemen
met het speciaal daarvoor ingerichte callcenter via telefoonnummer 0800 - 400 20 50.
Met vriendelijke groet,

B. (Bert) Fintelman
Wethouder Reiniging

Wat mag er in de rolemmer met oranje deksel?
Plastic

Blik

(leeg verpakkingsafval)
✔ Flessen 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.

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

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

