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De belangrijkste Hoe voorkom
nieuwe maatre- ik afval?
? U begint daarmee in de winkel. Koop
gelen op een rij zoveel mogelijk producten die u kunt

◆ De milieuwerf in Haaren zullen we
uitbouwen tot een uitstekend
uitgeruste werf met verlengde
openingstijden. Dat betekent dat u
daar met vrijwel alle afvalsoorten
terecht kunt. De voorzieningen in Esch
en Helvoirt blijven bestaan, zij het dat
u daar niet alle afvalsoorten kunt
brengen en de openingstijden beperkt
worden.
◆ We verhogen de service door een
aantal afvalsoorten aan huis te laten
ophalen. We verwachten dat we
daardoor meer afval gescheiden
kunnen inzamelen. Dat ophalen geldt
zeker voor grof huisvuil. In de toekomst
kunt u hiervoor een afspraak maken
met onze gemeente. Ook het oud
papier wordt aan huis opgehaald. Een
bijkomend effect van deze maatregel is
dat de milieuwerf ontlast wordt, en u
daar sneller geholpen kunt worden.
◆ Het afgelopen jaar hebben we bladkorven geplaatst voor bewoners van
buurten met veel gemeentelijke
bomen. We bekijken of we dit
experiment kunnen uitbreiden.
◆ Vanaf 1 januari 2003 gaat u betalen
voor elke keer dat u een afvalcontainer
aan de straat zet. Nu al geldt dat voor
uw gft-container, maar dan ook voor
uw restafval-container. Het uitgangspunt: ‘de vervuiler betaalt’’ wordt
hiermee sterker naar voren gebracht
dan nu het geval is. Mensen die weinig
afval inleveren, zijn goedkoper uit dan
degenen die minder zorg voor hun
beurs en het milieu hebben.
◆ Over vrijwel alle voorstellen die hier
genoemd zijn, hebben we vooraf
overleg gevoerd met verschillende
partijen. Met name met de verenigingen zullen we verder praten over de
rol die zij kunnen spelen bij die nieuwe
maatregelen.
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En als u dan toch afval hebt...
Probeer dat zoveel mogelijk apart in te
leveren voor hergebruik. Zoals glas,
textiel, oud papier en karton en blik.
Een volledig overzicht van alle
mogelijkheden vindt u op de
AfvalWegWijzer 2002 aan de andere
kant van deze uitgave.

Zet uw containers tijdig
langs de straat
Meestal leegt de inzamelaar uw
containers wekelijks rond dezelfde tijd.
Toch kunnen zich onverwachte
situaties voordoen waardoor de
ophaalroute vertraagd of gewijzigd
wordt. Denk aan wegomleggingen,
defecte ophaalwagens, ziekte van
chauffeurs of slechte weersomstandigheden. Neem daarom altijd het zekere
voor het onzekere en zet uw afval op
de ophaaldag vóór 7.30 uur zo dicht
mogelijk langs de straat.
Attentie: Het is niet toegestaan de
containers al op de avond vóór de
inzameling aan de straat te zetten.

gemeente
Haaren
Nieuwe lijst voor klein
chemisch afval (KCA)
Sinds twee jaar geldt een aangepaste lijst
voor klein chemisch afval. Deze bevat
minder producten dan de vroegere lijst.
Zo worden onder andere nagellak en
vlooienbanden tegenwoordig beschouwd
als restafval, omdat deze producten in de
huidige verbrandingsovens veilig vernietigd
kunnen worden. Bovendien is de lijst
overzichtelijk ingedeeld naar categorieën.
De lijst luidt als volgt:
Huishouden
Batterijen
Spaarlampen/
energiezuinige
lampen
TL-buizen
Vloeibare
gootsteenontstopper
Lampenolie
Petroleum
Bestrijdingsmiddelen
/ insecticiden
Medicijnkastje
Medicijnen
Kwikthermometers
Injectienaalden
Doe-het-zelf
Verf, lak, beits en
houtverduurzamingsmiddelen
Bij het verven
gebruikte producten,
zoals terpentine,
thinner,
verfafbijtmiddel,
verfverdunner,
kwastreiniger,

kwastontharder en
wasbenzine
Kwikschakelaars
(zoals niet ‘digitale’
verwarmingsthermostaten)
Hobby
Fotofixeer
Foto-ontwikkelaar
Etsvloeistoffen, zoals
salpeterzuur of
zwavelzuur
Zoutzuur
Vervoer
Accu’s
Benzine
Motorolie,
afgewerkte olie en
remolie
Oliefilters
Attentie:
Berg KCA ook in huis
goed op want het is
gevaarlijk voor
kinderen, huisdieren
en het milieu.
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De nieuwe maatregelen die we
voor ogen hebben worden
momenteel verder uitgewerkt, en
in de loop van dit jaar ingevoerd.
Hieronder zetten we de
belangrijkste voor u op een rij:

laten repareren als ze kapot gaan.
Vervang wegwerpartikelen door zaken
die langer meegaan. Denk eens aan
een boterhamtrommel in plaats van
plastic zakjes of folie.
Vermijd overbodige verpakkingen,
zeker als het gaat om groenten en fruit.
En is iets toch al verpakt, kies dan
zoveel mogelijk voor materialen met
statiegeld.
Een groot aantal elektrische apparaten
kunt u gratis inleveren bij de winkelier
waar u het nieuwe apparaat koopt.
Deze spullen kunt u ook gratis kwijt bij
de milieuwerf.
Glas, papier, drankkartons, klein
chemisch afval (KCA), blik, ijzer, metaal,
textiel en schoenen mag u gratis
inleveren bij de milieuwerf.
Bespaar op uw papier, en plak een
ja-nee of nee-nee sticker op uw
brievenbus. Deze kunt u gratis afhalen
bij de receptie van ons gemeentehuis.
Of bestel ze telefonisch:
(0900) 20 25 095 (€ 0,23/minuut).
De meeste huishoudens kunnen door
zelf te composteren flink op hun afval
besparen. Composteren is mogelijk op
een hoop of in een vat.

Haaren
Helvoirt
Esch
Biezenmortel

Het komend jaar zullen wij een aantal
belangrijke wijzigingen doorvoeren in
ons systeem van afvalinzameling. Die
wijzigingen zijn erop gericht de service naar onze inwoners toe verder te
verbeteren. Bovendien krijgt u de
kans meer invloed uit te oefenen op
de kosten van uw afval.

In dit eerste nieuwsblad krijgt u informatie over die nieuwe ontwikkelingen. Over enkele maanden komt een
tweede nieuwsblad uit waarin we
dieper op een aantal vernieuwingen
ingaan.
Op de binnenzijde van dit nieuwsblad
vindt u de nieuwe afvalkalender voor
2002. Omdat de wijzigingen in ons
systeem zich in vrij snel tempo
volstrekken, is het mogelijk dat u nog
vóór de zomervakantie een nieuwe,
aangepast afvalkalender krijgt. Die
combineren we dan, net als nu, met
een nieuwsblad.
Mocht u na het lezen van deze
uitgave vragen hebben over de
veranderingen, schroom dan niet ons
te bellen. Verder zullen we u
uitgebreid op de hoogte houden in
komende nieuwsbladen en via onze
gemeentelijke informatiepagina in De
Nieuwsbode, via de beeldkrant en de
dorpsbladen.
Wij wensen u veel leesplezier.

Meer service en invloed
voor onze inwoners
“Beste inwoners,
Voor de manier waarop wij in
Haaren afval inzamelen en
verwerken, hoeven wij ons niet te
schamen. Integendeel, ik denk
dat er veel gemeenten in Nederland zijn die nog lang zover niet
zijn, en die aan ons een voorbeeld kunnen nemen. Toch voeren wij binnenkort een aantal
maatregelen in waardoor onderdelen van ons inzamelsysteem
veranderen. U kunt dat zien als
een verdere verfijning van onze
inzameling. Wij doen dat om een
aantal redenen, waarvan ik er
drie zal noemen.
Wij zijn ervan overtuigd dat we met
het nieuwe systeem een belangrijke
milieuwinst kunnen halen door beter te
scheiden aan de bron. Op de tweede
plaats omdat ik denk dat de service
naar onze inwoners toe nog beter kan.
We gaan ervoor zorgen dat meer
afvalfracties, grof huisvuil en papier,
aan huis worden opgehaald. Met
name ouderen en mensen met een
handicap zullen veel voordeel hebben
van de nieuwe maatregelen.
Op de derde plaats willen wij u als
inwoner meer invloed geven op uw
afvalrekening. Nu nog kunt u voor een
vast jaarlijks tarief 18 keer uw restafvalcontainer laten legen. Vanaf 1 januari
2003 vervalt die regeling. Dan gaat u
betalen voor elke keer dat wij uw
restafval-container moeten legen. Voor

uw gft-container geldt die regeling nu
al. Als u uw containers minder vaak
aan de straat zet, betaalt u dus minder.
Zo simpel is dat. Wij als gemeente
ondersteunen u daarbij door extra
mogelijkheden te scheppen waar u uw
afval gratis, gescheiden kunt inleveren.
Hiervoor zullen we met name de
milieuwerf in Haaren beter gaan
uitrusten.
Ik wil echter één ding duidelijk stellen.
Vele milieubewuste huishoudens zullen
na invoering van de nieuwe regels
goedkoper uit zijn dan nu het geval is.
Toch is dat niet ons eerste doel van de
nieuwe maatregelen. Wij weten namelijk dat we geen blijvende ‘prijsgarantie’
kunnen afgeven. De afvalmarkt is de
laatste jaren sterk in beweging en we
zien de kosten voor onder andere
transport, opslag, storten en verbranden van afval steeds hoger worden.
Dat heeft ook te maken met de
strengere milieueisen die de rijks en
provinciale overheid stelt.
Wat uiteindelijk de winst is die u weet
te behalen, is dus moeilijk te voorspellen. Zeker is wel dat u meer mogelijkheden krijgt om uw kosten te beperken. U zult in elk geval minder méér
betalen, dan wanneer wij op de oude
voet zouden doorgaan. Wij adviseren
u daarom: kies voor uzelf, dus voor
minder afval en een schoon milieu!”
Namens het college,
Jos Barends, wethouder

Vragen over afval? Bel: (0411) 62 72 82

