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Bedankt voor
1 jaar afval scheiden

TEXTIEL
GFT

REST

PBD

PAPIER

GLAS

Omgekeerd inzamelen
• Ingevoerd in de drie startwijken Vondelkwartier, Meerwijk en Garenkokerskwartier.
• Inzameling plastic en papier met duocontainer vanaf juni 2017.
• Voor hoogbouw meer grondstofcontainers vanaf november 2017.
DANKZIJ UW INZET IS ER AFGELOPEN JAAR MEER AFVAL GESCHEIDEN IN HAARLEM!

ALGEMEEN
•
•
•
•

1.039 huishoudens deden mee aan de enquête.
84% van de Haarlemmers in de drie startwijken vindt afval scheiden belangrijk.
29% is papier beter gaan scheiden.
59% is plastic, blik en drinkpakken beter gaan scheiden.

DUOCONTAINERS
•
•
•
•
•

2.644 duocontainers uitgezet in 3 wijken.
94% van de bewoners gebruikt de duobak regelmatig.
Bewoners zijn heel tevreden over de duocontainer (8,5 als rapportcijfer).
In een buurt met alleen duocontainers neemt restafval af in de ondergrondse containers.
34 kg plastic, blik en drinkpakken op jaarbasis per huishouden ingezameld
in de 3 startwijken.
• 90 kg papier en karton op jaarbasis ingezameld per huishouden in de 3 startwijken.
• Slechts 0,5 % van de bewoners heeft de duocontainer weer ingeleverd na 6 maanden.
Dit zijn 13 duocontainers.

AFVAL SCHEIDEN IN HOOGBOUW
• Bewoners in de drie startwijken gebruiken de papiercontainers goed en de inhoud is schoon.
•	Bewoners in Vondelkwartier en Garenkokerskwartier gebruiken de containers
voor plastic, blik en drinkpakken (PBD) bijna overal goed. Op een enkele plek zit er
nog te veel restafval in de PBD-container.
•	In Meerwijk zijn de meeste containers voor plastic, blik en drinkpakken nog te veel
vervuild met ander afval. Hierdoor kan de inhoud niet gerecycled worden.
•	In Vondelkwartier en Garenkokerskwartier is de inhoud van de GFT-containers op straat
sinds afgelopen mei schoon genoeg om te recyclen. Hier zal controle op blijven plaatsvinden.
• In Meerwijk is een deel van de GFT-containers op straat nog te veel vervuild met ander afval.

www.wijscheidenafval.nl

Wij
HaarlemmerS
scheidEN ons afval

WE zijn samen op de goede weg
En het kan nog beter!
wat kunt u doen?
MET DEZE TIPS KUNT U NOG BETER UW AFVAL SCHEIDEN:

Chipszak:
Bij het restafval.

Piepschuim:
Bij het restafval of inleveren op het milieuplein.

Melkpakken/drinkpakken:
Bij het plastic, blik en drinkpakken.
MEL

K

REST

REST

Medisch afval (infuuszakken)
Bij het restafval.

+

SAP

MILIEUPLEIN
PBD

Gebruik alleen composteerbare zakjes
voor uw GFT-afval.

REST

Gebruik een
doorzichtige zak
voor uw PBD-afval.

GFT
MELK

SAP

Dit doen wij met uw tips!
• Zorgen dat op en bij de containers nog duidelijker zichtbaar is voor welk afval de containers bedoeld zijn.
• Bewoners nog beter informeren over de praktische zaken die komen kijken bij afval scheiden
(soorten afvalbakken, afval scheiden in een kleine keuken, etc.).
• Meer handhaving inzetten.
Heeft u vragen?
Neem contact op met Spaarnelanden via tel. 023-75 17 200 of via info@spaarnelanden.nl

www.wijscheidenafval.nl

