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1. Op verzoek wordt er voor laagbouwbewoners kosteloos een extra 140 liter minicontainer
voor restafval verstrekt aan mensen met een medische indicatie, gezinnen met vijf of meer
gezinsleden en gezinnen met kinderen tot en met 3 jaar in de luiers en waarbij is
vastgesteld dat de loopafstand naar de dichtstbijzijnde ondergrondse container voor
restafval groter dan 250 meter.
2. Kringloopwinkels en het repaircafé mogen onder voorwaarde niet verkoopbare restanten
inleveren.
3. Op verzoek wordt er kosteloos een 2e minicontainer voor GFT-e verstrekt.
4. Halfjaarlijks worden metingen uitgevoerd naar de mate waarin zwerfafval en illegale
dumpingen voorkomen.
5. Er wordt voorlichting gegeven en gecommuniceerd over dat wegwerpluiers (vooralsnog) bij
het restafval horen en dat er alternatieven bestaan (wasbare luiers).
6. Als een bewoner van de laagbouw alsnog af wil stappen van de plastic inzamelzak en
verzoekt om een PBD minicontainer van 180 liter, wordt deze kosteloos verstrekt.
7. De jaarlijkse inzameling van de kerstbomen wordt uitgevoerd door de eigen buitendienst.
8. Tuinafval dat door een hoveniersbedrijf wordt aangeboden, wordt als bedrijfsafval
aangemerkt en wordt niet op de milieustraat geaccepteerd.
9. Bouw- en sloopafval dat door een aannemersbedrijf wordt aangeboden, wordt als
bedrijfsafval aangemerkt en wordt niet op de milieustraat geaccepteerd.
10. Basisscholen mogen met minirolcontainers de inzameling van het GFT-e- en PBD-afval
kosteloos door de gemeente laten verzorgen.
Voor de aanpak van afvaldumpingen zullen in het handhavingsprogramma acties worden
opgenomen.
1. Op verzoek wordt er voor laagbouwbewoners kosteloos een extra 140 liter minicontainer
voor restafval verstrekt aan mensen met een medische indicatie, gezinnen met vijf of meer
gezinsleden en gezinnen met kinderen tot en met 3 jaar in de luiers en waarbij is
vastgesteld dat de loopafstand naar de dichtstbijzijnde ondergrondse container voor
restafval groter dan 250 meter.
Deze doelgroepen hebben (tijdelijk) meer restafval dan gemiddeld en kunnen dit ook niet
reduceren. Voor de bewoners van de hoogbouw is dit geen probleem, want zij kunnen
onbeperkt gebruik maken van de ondergrondse containers voor restafval. Laagbouw
bewoners uit deze doelgroepen kunnen toegang krijgen tot een ondergrondse container.
Indien de loopafstand naar de dichtstbijzijnde ondergrondse container groter is dan 250
meter kunnen zij, in plaats van toegang tot een ondergrondse container, een tijdelijke
extra 140 liter minicontainer krijgen. De genoemde doelgroepen komen niet in aanmerking
voor de beloningskorting en betalen dus de standaard afvalstoffenheffing.

2. Kringloopwinkels en het repaircafé mogen onder voorwaarde niet verkoopbare restanten
inleveren.
In Teylingen is een drietal kringloopwinkels gevestigd en daarnaast heeft Teylingen ook een
repaircafé. Feitelijk is afval dat door een kringloopwinkel of het repaircafé bij de
milieustraat wordt aangeboden bedrijfsafval. De meeste goederen die bij een
kringloopwinkel en een repaircafé worden aangeboden komen echter uit een huishouden.
Het is daarom redelijk om onder voorwaarden in te stemmen met accepteren van
onverkoopbare spullen op de milieustraat. Het grof afval zal zo veel mogelijk gescheiden
moeten worden aangeleverd.

3. Op verzoek wordt er kosteloos een 2e minicontainer voor GFT-e verstrekt
Inwoners met een hoog aanbod van GFT-e, bijvoorbeeld als gevolg van een grote tuin,
kunnen kosteloos een 2e minicontainer voor GFT-e aanvragen.

4. Halfjaarlijks worden metingen uitgevoerd naar de mate waarin zwerfafval en illegale
dumpingen voorkomen.
Er wordt vaak gedacht dat afvaldumpingen toenemen als er wijzigingen zijn in het
inzamelbeleid. Dat is echter nooit aangetoond. Er is wel sprake van een gewenningsperiode
van 3 maanden waarbij het kan voorkomen dat er afval naast de containers wordt geplaats
of afval in straatprullenbakken of op andere plekken wordt achtergelaten. Hierbij is inzet
van communicatie en handhaving noodzakelijk. Om dit goed in beeld te houden is
regelmatige monitoring noodzakelijk.

5. Er wordt voorlichting gegeven en gecommuniceerd over dat wegwerpluiers (vooralsnog) bij
het restafval horen en dat er alternatieven bestaan (wasbare luiers).
Inwoners met kinderen in de luiers hebben tijdelijk een hoger aanbod van afval dat
(vooralsnog) in het restafval terecht komt. Circa 5% van het restafval bestaat uit luiers,
deze worden met het restafval verbrand. Een aantal gemeenten biedt of stimuleert
alternatieven. Zo stimuleert de gemeente Hengelo het gebruik van wasbare luiers.
Daarnaast zijn er op dit moment diverse ontwikkelingen op het gebied van de inzameling
en verwerking van luiers Indien deze ontwikkelingen tot bruikbare resultaten leiden, zal
hier nader op worden teruggekomen.

6. Als een bewoner van de laagbouw alsnog af wil stappen van de plastic inzamelzak en
verzoekt om een PBD minicontainer van 180 liter, wordt deze kosteloos verstrekt.
Aan alle bewoners van een laagbouwwoning is in een brief gevraagd of men kiest voor een
PBD minicontainer van 180 liter of een plastic inzamelzak. Er komen nog steeds verzoeken
binnen om deze overstap te maken. Uit oogpunt van netheid van de openbare ruimte en
efficiency is het gewenst deze overstapmogelijkheid open te houden.

7. De jaarlijkse inzameling van de kerstbomen wordt uitgevoerd door de eigen buitendienst.
Dit is een voortzetting van het huidige beleid. Er is geen aanleiding om dat nu aan te
passen.

8. Tuinafval dat door een hoveniersbedrijf wordt aangeboden, wordt als bedrijfsafval
aangemerkt en wordt niet op de milieustraat geaccepteerd.
Op de milieustraat mag geen bedrijfsafval worden aangeboden. Tuinafval uit particuliere
tuinen dat door een hoveniersbedrijf wordt aangeboden is bedrijfsafval. Dit is altijd een
discussiepunt, maar door het zo vast te stellen wordt voorkomen dat bedrijven die over een
aan een huisadres gebonden afvalpas beschikken ongelimiteerd tuinafval kunnen
aanbieden.

9. Bouw- en sloopafval dat door een aannemersbedrijf wordt aangeboden, wordt als
bedrijfsafval aangemerkt en wordt niet op de milieustraat geaccepteerd.
Op de milieustraat mag geen bedrijfsafval worden aangeboden. Bouw- en sloopafval uit
particuliere woningen, tuinen en bijgebouwen dat door een aannemersbedrijf wordt
aangeboden is bedrijfsafval. Dit is altijd een discussiepunt, maar door het zo vast te stellen
wordt voorkomen dat bedrijven die over een aan een huisadres gebonden afvalpas
beschikken ongelimiteerd bouw- en sloopafval kunnen aanbieden.

10. Basisscholen mogen met minirolcontainers de inzameling van het GFT-e- en PBD-afval
kosteloos door de gemeente laten verzorgen.
Onder de noemer ‘jong geleerd is oud gedaan’ worden scholen gestimuleerd om afval
zoveel mogelijk aan de bron te scheiden. Scholen krijgen afvalbakken in de
schoolgebouwen voor GFT-e, PBD en OPK en de afvalfracties van het GFT-e en PBD worden
opgehaald door onze inzamelaar van het huishoudelijk afval. Uit oogpunt van netheid van
de openbare ruimte en efficiency mogen de scholen het PBD-afval uitsluitend aanbieden
met minirolcontainers. De aanbieddagen van het GFT-e en PBD lopen in de pas met de
inzameldagen van de straat waarin de school is gevestigd. Het afvoeren van het restafval
dienen de scholen zelf te verzorgen.
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