BEDANKT VOOR HET BETER SCHEIDEN VAN AFVAL
Dank u wel dat u meewerkt aan het beter scheiden van
afval! In juni 2017 zijn we gestart met een proef. PMD
wordt bij alle laagbouw bij u aan huis opgehaald en er loopt
een proef voor het ophalen van restafval, tweewekelijks en
vierwekelijks.

GFT

PMD

PAPIER

REST

DOEL VAN DE PROEF

OM TE
KOMEN TOT

BETER AFVAL SCHEIDEN

60 KG
RESTAFVAL PER
INWONER PER JAAR

RESULTATEN VAN DE PROEF

De ‘oude’ restafvalcontainer is verwisseld voor een kleinere container voor
restafval (140 liter). Voor de proef zijn de 9.000 huishoudens verdeeld in 3
wijken. Wijk 1 en 2 hebben een duobak voor papier en PMD. Wijk 3
gebruikt de ‘oude’ restafvalcontainer (240 liter) voor PMD. Hoe vaak het
afval wordt ingezameld leest u hieronder.
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Hoeveel hebben we ingezameld? De resultaten tot nu toe leest u hieronder
(het aantal kg is per inwoner per jaar). Wijk 2 laat het beste resultaat (dus
minder restafval) zien bij vierwekelijks inzamelen, namelijk 82 kg.
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Uw ervaring! Bewoners van wijk 1 en 2 én 1300 bewoners van wijk 3
hebben een enquête ontvangen. Hieronder leest u hoeveel procent van de
bewoners de enquête hebben ingevuld en welk rapportcijfer zij geven. Uit
de enquête blijkt dat vooral meerpersoonshuishoudens (meer dan 4
personen), dat is 23 % van alle inwoners, minder tevreden zijn over het
aantal keer dat afval wordt ingezameld.
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WAT GAAN WE NU DOEN?
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Samen met het inwonerspanel en BAT (Brabants Afval
Team) zoeken we naar oplossingen om vooral meerpersoonshuishoudens te helpen bij het scheiden
van afval. We richten ons hierbij op het vierwekelijks
inzamelen van restafval.
We houden u hiervan op de hoogte!
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