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__________________________________________________________________________________ 
Aanleiding 
In juni zijn de nieuwe kleinere containers voor restafval uitgezet. In de 2 pilotwijken zijn naast de 
kleine restafvalcontainer ook duo-containers voor de inzameling van PMD en Papier geplaatst. In 
deze brief informeren we u over de gevolgen van het uitzetten en de verdere ontwikkelingen. 
 
Stand van zaken uitvoering  
Uitzetten containers 
Inmiddels zijn de containers bij de huishoudens uitgezet. Daarnaast zijn de medische containers en 
een deel van de bedrijfscontainers voorzien van een chip.  Met deze geregistreerde  chip kunnen ook 
deze  containers in de inzamelroute worden leeggemaakt. 
 
Chip 
Door de containers te chippen wordt direct duidelijk waar bechipte restcontainers en duo-containers 
staan, hoeveel er staan en of het om bedrijven of medische containers gaat. Het 
containermanagementsysteem geeft naast deze informatie ook weer hoeveel afval er is ingezameld 
op de inzamelroute, het aantal containers dat is leeggemaakt op de route en het aantal huishoudens 
dat geen container aan de straat zet. Tijdens het uitzetten van de containers zijn 
'uitzonderingsgevallen'  zichtbaar geworden, waar we eerder geen weet van hadden.  Hierbij moet 
gedacht worden aan adressen die zelf het huishoudelijk afval afvoeren, waar dubbele bewoning 
plaatsvindt, met bedrijf aan huis.  
 
PMD-inzameling 
Daar waar geen plaats is voor een extra container, is een maatwerkoplossing gerealiseerd. Dit geldt 
zowel in de laagbouw als gestapelde bouw. De  bewoners van hoogbouwlocaties waar de inpandige 
containerruimte moet worden aangepast, kunnen het PMD-afval tot september niet gescheiden 
aanleveren.  
 
Meldingen 
Naar aanleiding van de bewonersbrieven en met het uitzetten van de containers zijn er veel reacties 
binnengekomen bij de gemeente zelf. Dit is  opmerkelijk, omdat in de brief verwezen werd naar een 
gratis 0800 nummer. Dit betekende een onverwacht grote belasting voor de medewerkers van afval, 
de receptie en het meldpunt. In totaal heeft dit 6 weken geduurd. 
 
Er zijn veel meldingen geweest over het (nog) niet goed functioneren van de AfvalwijzerApp en de 
angst dat een PMD-container die eenmaal in de 4 weken wordt ingezameld, niet toereikend is . 
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Daarnaast is er veel vraag geweest naar een gft-container, een grotere of tweede gft-container.  Er 
zijn weinig reacties  gekomen uit de pilotwijk waar de inzameling van restafval teruggebracht is van 
eenmaal in de 2 weken naar eenmaal in de 4 weken.  
 
Bedrijven 
Er zijn bedrijven, die een contract hebben met de gemeente voor  de inzameling van restafval. Van 
de bedrijfscontainers is 30 % voorzien van een chip, de overig containers stonden op het vooraf 
aangegeven moment niet aan de straat. Hier wordt nog aan gewerkt. Met betrekking tot de 
inzameling van PMD bij bedrijven zijn nooit afspraken gemaakt. Goirle heeft een verplichting om het 
PMD gescheiden in te zamelen bij huishoudens. Onder de voorwaarden dat alleen PMD bij 
huishoudens wordt ingezameld ontvangt de gemeente een vergoeding uit het Landelijk Afvalfonds. 
Daarom mag de gemeente bedrijven niet faciliteren inzake PMD-inzameling, dit is ook nooit gebeurd. 
Wel hebben ze altijd meegelift op  het door de gemeente voor de burger ter beschikking gesteld 
inzamelmiddel, de PMD-containers bij de supermarkten. In een gesprek met de centrummanager is 
dit toegelicht.  
 
Communicatie 
Alle huishoudens waar een nieuwe restcontainer is geplaatst, hebben vooraf 2 brieven inclusief een 
informatieflyer ontvangen. De overige huishoudens zijn schriftelijk geïnformeerd waar zij het PMD-
afval kwijt kunnen en over eventuele andere wijzigingen. Desondanks zijn er veel  verzoeken  
binnengekomen om informatie. Naast deze brieven is gecommuniceerd  via: 

- Gemeentelijke website waarop veel gestelde vragen zijn opgenomen; 
- LOG, Interview met wethouder over de afvalinzameling en de veranderingen; 
- Afvalwijzerapp; 
- Goirles Belang en de website, wekelijkse informatie. 

 
Vervolg 

- Appartementencomplexen met inpandige containerruimtes worden voorzien van de 
mogelijkheid om PMD en GFT gescheiden in te zamelen;  

- We gaan communiceren over de resultaten van de gescheiden inzameling; 
- Tussentijds wordt u geïnformeerd over de inzamelresultaten van de verschillende 

afvalstromen; 
- Er volgt een evaluatie van de inzamelwijze december 2017 / januari 2018. 

 
 

 


