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Afval slimmer scheiden

Beste bewoner,
In Schiedam gaan we afval slimmer scheiden. Dit is beter voor het milieu en voor de
portemonnee. Door afval te scheiden of vaker producten te hergebruiken, wordt voorkomen
dat afval onnodig in de verbrandingsoven terechtkomt. Daardoor komen er minder C02 en
andere schadelijke stoffen vrij. Ons doel is om het restafval terug te brengen van 259 kilo in
2016 naar ;6o kilo per persoon in 2020. De landelijke doelstelling is o kilo in 2050.
Om ons doel te bereiken hebben we samen met bewoners een aantal maatregelen bedacht. Die
hebben we samengevat in afvalbeleidsplan ‘Afval the Challenge’. Een van die maatregelen is
het aan huis met Hiko’s inzamelen van verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons
(pmd). In deze brief leggen wij u uit waarom slimmer scheiden belangrijk is en wat er voor u
gaat veranderen.
Waardevolle grondstoffen
Minder restafval is niet alleen beter voor het milieu, het is ook goedkoper. Elke kilo afval die
niet naar de verbrandingsoven gaat, scheelt verbrandingstarief en verbrandingsbelasting.
Bovendien krijgen we inkomsten voor de gescheiden stromen, zoals papier, pmd, glas en
textiel. Wist u dat 75% van de spullen die wij weggooien als restafval nog geschikt is voor
hergebruik? Dat kan anders! Daarom gaan we ons afval slimmer scheiden. Eigenlijk zouden we
het van nu af aan niet meer moeten hebben over afval, maar over waardevolle grondstoffen.
Wat gaat er voor u veranderen?
Deze grondstoffen haalt Irado voortaan bij u op. Wel zo makkelijk. U ontvangt hiervoor een
pmd-kliko. In woonwijken (binnen de bebouwde kom) in Schiedam komen er ondergrondse
containers voor restafval. Dat is in uw buurt niet mogelijk. Er is bijvoorbeeld geen openbare
ruimte om containers te plaatsen of de wegen zijn te smal voor de vuilniswagen. We willen
voorkomen dat ze moeten keren of achteruit rijden. Daarom gaat het bij uw woning net even
anders dan in de wijken met laagbouw. Irado haalt daarom ook het restafral hij u op. U gooit
het restafral zoals altijd in de daarvoor bestemde Idiko.
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Vanaf wanneer gaan we slimmer scheiden?
In de tweede helft van mei starten we met de Woudhoek, Vogelbuurt en Ringvaart. Na de
zomervakantie volgen de andere wijken. Samen met Irado stellen we u uiteraard op de hoogte
zodra uw wijk aan de beurt is.
Slimmer scheiden doen we samen
We staan u bij met tips en adviezen hoe u het slimmer scheiden het beste kunt aanpakken. Zo
ontvangt u thuis een informatiepakket en komen er Afvalcoaches aan huis om u bij te staan
indien u dat wenst. Want: slimmer scheiden doen we samen!
Meer informatie of vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente
Schiedam via contact@schiedam.nl of 14 010. Meer informatie over slimmer scheiden vindt u
op irado.nl/slimmerscheiden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
namens dezen,
procesmanager afval en reiniging,
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