Woensdag 26 juni 2019

Waalwijk werkt aan een schone leefomgeving

Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, wonen, werken, ondernemen en verblijven. Dat willen we graag zo houden en versterken. We willen duurzaam vooruit.
We werken dan ook samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een schone, groene en duurzame stad. Goede afvalscheiding draagt hieraan bij.
Afval is namelijk geen afval maar een waardevolle grondstof. Van gescheiden grondstoffen kunnen nieuwe producten worden gemaakt.

ZAP-ers aan het woord!
Wat is een ZAP-er? ZAP-ers zijn ZwerfAfvalPakkers die op eigen
initiatief het zwerfafval in hun leefomgeving opruimen. Hiervoor biedt
de gemeente hulpmiddelen aan, zoals een veiligheidsvest, handschoenen, een afvalknijper en afvalzakken. Ria, één van de 150 ZAP-ers uit
de gemeente Waalwijk, gaat elke maandagochtend op pad met haar
afvalknijper en karretje. Weer of geen weer. En ze laat de weg weer
schoon achter.
Ria is geboren in Sprang-Capelle en voormalig etaleuse van Van Dijk.
Tegenwoordig woont ze aan de Winterdijk en is dit ook het gebied
waar zij op pad gaat. Ria is hier zeven jaar geleden mee begonnen. Ria
vertelt: “Ik stoorde me zo aan het zwerfafval in de buurt van mijn huis,
dat ik het ben gaan opruimen.” Haar visitekaartje is het terrein aan
de Taxandriaweg, bij de betaalautomaat op de parkeerplaats. Ria: “Dit
stuk moet schoon zijn. Hier komen mensen de stad binnen en krijgen
ze een eerste indruk. En die moet goed zijn!”

Linne en Raf zijn 6 en 8 jaar oud. Misschien wel de jongste ZAPers in onze gemeente! Moeder Ilona vertelt: “Al een hele tijd vragen
Linne en Raf wie steeds al dat afval op de grond gooit. Tijdens onze
wandelingen in de bossen kwamen we elke keer terug met een zak
zwerfafval en zat onze container vol met troep van anderen.” Toen
zag Ilona dat de gemeente Waalwijk met ZwerfAfvalPakkers werkt. “Ik
vroeg een ‘ZAP-pas’ aan waarmee we het afval kunnen wegbrengen
en we een speciale container krijgen. Nu konden de kinderen pas écht
aan de slag!” Op zondagochtend loopt het gezin steeds een andere
route naar De Roestelberg. Ilona: “Op de heenweg alleen al halen we
een volle zak afval uit de bossen. Laatst kwamen we een man tegen die
hen ieder een euro gaf. Wat waren de kinderen trots. Hier hebben ze
een ijsje van gekocht. Welverdiend!”
Naast de zondagen zappen Linne en Raf in de wijk of als ze naar
school lopen. Ze vinden het niet leuk dat ze na hun schoonmaakacties
steeds weer afval zien liggen: “Mama, als iedereen nu gewoon zo’n
stok krijgt, dan wordt het pas écht schoon. Of nog beter: mensen
moeten niet zomaar meer iets neergooien!”

OOK ZAP-ER
WORDEN?
Neem dan contact op met jouw
wijkadviseur.
• Waalwijk-Noord:
Margriet van Schöll,
mvanscholl@waalwijk.nl
• Waalwijk-Zuid:
Wieteke van Caem,
wvancaem@waalwijk.nl
• Landgoed Driessen, Sprang en
Vrijhoeve:
Jan van Horssen,
jvanhorssen@waalwijk.nl
• Capelle en Waspik:
Ted Elschot,
telschot@waalwijk.nl
Telefonisch contact kan natuurlijk
ook via 0416-683456.

De gemeente is heel blij met dergelijke actieve bewoners en hoopt dat
ZAP-ers enthousiast blijven om onze leefomgeving schoon te houden.

PMD, wat moet je ermee? Van afval naar grondstof!
PMD is plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen (blik) en drankkartons. Het
scheiden hiervan gaat steeds beter. Door
het goed scheiden ontvangt de gemeente
een vergoeding van de eindverwerker. Als
het materiaal niet goed wordt gescheiden,
kan het niet worden gerecycled en betalen
we dus meer voor het verwerken van het
afval. Dit merk je uiteindelijk ook positief of
negatief in je portemonnee via de jaarlijkse
afvalstoffenheffing.
PMD scheiden heeft zin! Door PMD goed te

scheiden, kunnen we het hergebruiken als
grondstof voor nieuwe producten. Maar het
kan soms ook lastig zijn. Wij helpen je graag.
Twijfel je of iets bij het PMD kan? Stel jezelf de
volgende vragen:
- Is het verpakkingsmateriaal?
- Is het gemaakt van plastic of blik of is het
een drinkpak?
- Is het leeg?

Gebruik de speciale PMD-afvalzakken
Deze speciale afvalzakken haal je gratis bij
de afhaalpunten. Zet de PMD-afvalzakken op
de dag van inzameling vóór 7.30 uur op de
containerverzamelplaats. Knoop de zak goed
dicht! Bewoners van hoogbouw bieden hun
PMD-afvalzak aan bij de hoofdingang of naast
de inwerpzuil van de ondergrondse container.
Knoop de zak goed dicht en zet deze naast de
afdekplaat.

DIT HOORT BIJ HET
RESTAFVAL
Hard plastic, piepschuim,
boodschappentassen
(shoppers), opblaasbare
zwembaden, verfblikken,
spuit- en deodorantbussen,
aluminiumfolie, chipszakken,
pizzadozen, medisch afval,
speelgoed, plastic borden,
bestek en bekers.

Drie keer ‘ja’? Dan mag het bij het PMD.
Ergens ‘nee’? Dan is het geen PMD.

Mag dit bij het PMD?

ja

nee

ja

nee
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Tips tegen stank en maden in containers
Tijdens de zomer kan het betekenen dat je container door het warme
weer gaat stinken of dat er maden ontstaan. Hieronder lees je tips om
stank en maden te voorkomen én te bestrijden.

zet! De exacte dagen vind je in de AfvalWijzer app of op
www.mijnafvalwijzer.nl. Laat, als je op vakantie gaat, lege kliko’s achter.

Stank voorkomen
Als het afval op de juiste manier gescheiden wordt, blijft je grijze
container schoon en fris. Er zou dan niets meer in het restafval kunnen
zitten dat stank of maden veroorzaakt. Dus:
• Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten in de groene container.
• Papier en PMD-afval scheiden.
• Glas en textiel naar de speciale containers die in de hele gemeente
verspreid staan.
Zet je container zoveel mogelijk in de schaduw. Als de container warm
wordt, kan het meer gaan stinken. Zet de deksel van de container open
of op een grote kier. Als je afvalzakken in de container gooit, knoop
deze dan dicht voordat je ze in de container stopt. In de GFT-container
mogen alleen speciale biologisch afbreekbare afvalzakken worden
gebruikt. Op de afvalzak moet het kiemplant-logo staan.
Toch maden in de container?
Maden zijn eitjes van vliegen en vliegen komen op etensresten af.
Verpak etensresten direct in een dun stuk krant, keukenpapier of
composteerbare zakjes (met kiemplant-logo), dan is het voor vliegen
minder interessant om eitjes te leggen.
En tijdens vakanties?
Zorg ervoor dat je de container op de juiste ophaaldag aan de straat

TIPS OM MADEN
TE VOORKOMEN:
• Hang mottenballen in de
container, bijvoorbeeld in
een oude panty. De geur van
mottenballen houdt vliegen
weg.
• Houd de container droog door
onderin een stukje krant of wat
stro te leggen.
• Leg Hedera (klimopsoort) in de
bak, dit is giftig voor maden.
Een takje in de container doodt
aanwezige maden.
• Op kleinere schaal werkt het
ook om zout in de container
gooien. Maden kunnen niet
tegen zout en zullen net als
slakken smelten.
• Maak de container regelmatig
schoon met heet water en
groene zeep of een scheutje
azijn.
• Op zowel internet als bij enkele
speciaalzaken voor huis-, tuin-,
en dierenbenodigdheden zijn
bestrijdingsmiddelen te koop
tegen maden.

Nieuwe luierzakken!
Sinds dit jaar zijn er speciale,
gratis afvalzakken voor babyen incontinentieluiers. Andere
afvalzakken voor dit afval mag
je niet meer gebruiken. Deze
luierzakken kun je gratis afhalen
bij onderstaande locaties.
Afhaalpunten PMD- en
luierzakken
Waalwijk
• Albert Heijn
(Bloemenoordplein 50)
• Albert Heijn (De Els 46A)

• Boerenbond – PetsPlace
(Professor Lorentzweg 20)
• Jumbo (Grotestraat 358)
• Milieustraat (Weteringweg 29)
• Plus (Reigerbosweg 2)
• Stadhuis (Taxandriaweg 6)
Sprang-Capelle
• Jumbo (van der Duinstraat
115)
• Plus (Raadhuisplein 29D)
Waspik
• Plus (Kerkstraat 27)

Bes temd voo r
(incontentie) luie rs

Aanbieden in doorzichtige, goed afgesloten

Alleen baby- en
incontinentieluiers mogen in
deze zak. Zorg ervoor dat de zak
goed afgesloten/dichtgeknoopt
is. Je kunt dit afval gratis
aanbieden bij onderstaande
locaties:
Waalwijk
• Beethovenlaan (bij buurthuis
Zanddonk)
• Berkenlaan (bij de glasbak)
• Mr. Goeman Borgesiusstraat
(bij de Lidl)
• Milieustraat

afvalzak

vol? Lever de zak in bij de milieustraat.
Plaats geen zakken naast de container. Bak
n: waalwijk.nl/luiers
Meer informatie en afhaalpunten luierafvalzakke

•
•
•
•

Galgenwiel (bij de glasbak)
De Els-Zuid (bij de glasbak)
Gemma Frisiusstraat
Villa Vlinderhof (bij de
ondergrondse container)

Sprang-Capelle
• Nieuwevaart (bij de glasbak)
• Bolderik (achter de Plus)
Waspik
• Dorpsplein (bij de glasbak)
• Carmelietenstraat (Waspik
Boven)

Is de container (aan beide zijden)
vol?
Maak hiervan meteen een
melding via telefoonnummer
0416-683 456. Je kunt baby- en
incontinentieluiers altijd in
een andere luiercontainer of
in je grijze container werpen.
Aanbieden bij de milieustraat in
Waalwijk kan ook.
Mijn Afvalwijzer
Meer informatie over het
aanbieden van luiers vind je op
www.mijnafvalwijzer.nl
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Bezoek je binnenkort de milieustraat?
Houd hier dan rekening mee!
Op zaterdag wordt het steeds
drukker bij de milieustraat in
Waalwijk. Heb je plannen om
op zaterdag deze milieustraat te
bezoeken? Tussen 10.00 en 13.30
uur kun je goed doorrijden. De
piekuren zijn van 09.00 tot 10.00
uur en 13.30 tot 15.00 uur.
De gemeente Waalwijk heeft twee
afvalinzamelstations of ‘milieu-

straten’. Hier kun je als particulier
afval inleveren. Als je het afval
gescheiden aanlevert, is een
aantal afvalsoorten gratis.
Check het op de Afvalwijzer.
Adres en openingstijden
Milieustraat Waalwijk
Weteringweg 29
Maandag t/m vrijdag: 13.00 16.00 uur

Help, een rat!

Zaterdag: 9.00 - 15.00 uur
Op zon- en feestdagen gesloten.
Milieustraat Sprang-Capelle
Dullaertweg
Zaterdag: 10.00 - 12.00 uur en
13.00 - 15.00 uur
Op feestdagen gesloten.
Hier kun je alleen snoeihout,
papier, verpakkingsglas en schone
grond aanbieden.

GFT, wat doe jij ermee?

OPHALEN OUD
PAPIER TIJDENS
ZOMERVAKANTIE

Nog te veel etensresten, groenteen fruitresten zitten in ons
restafval. Dat is jammer, want dit
zijn waardevolle grondstoffen. Zet
de GFT-container een beetje open
met behulp van een stuk hout.
Zo stinkt de container minder in
de zomer en vriest de deksel niet

In de zomervakantie halen
sommige verenigingen het oud
papier niet op. Check of dit bij jou
het geval is! Kijk op
www.mijnafvalwijzer.nl
of in de Afvalwijzer app.

Hoe voorkom je dat de GFT-container gaat stinken?
vast in de winter.
In het kader van de campagne
‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen
alle gemeenten in de regio
Hart van Brabant tips hoe
je makkelijker jouw GFT kan
scheiden en afval kan voorkomen.

MEER INFORMATIE
Niks zo vervelend als ratten of
ander ongedierte in je directe
woonomgeving. Voor ratten
geldt: voorkomen is beter dan
genezen. Ratten zijn slimme
beesten en laten zich zomaar
niet vangen. Zorg ervoor dat
ratten niks te zoeken hebben in
jouw omgeving.
Als inwoner kun je zelf veel
doen in het voorkomen van
ratten in en om je huis. Wist
je bijvoorbeeld dat ratten
en muizen op grote schaal
meegenieten van vogelvoer?
Preventieve maatregelen
Niet iedereen is goed op de
hoogte van wat ratten aantrekt
en welke schade ze kunnen
veroorzaken. Bied bijvoorbeeld
geen schuilgelegenheden.
Je kunt overlast of schade van
ratten beperken en zelfs
voorkomen, als je de volgende
maatregelen neemt:
• Laat geen voedsel in en om je
woning slingeren.

• Strooi geen brood voor de
vogels, daar komen ook ratten
op af.
• Gooi geen eten of etensresten
op straat.
• Dicht gaten en kieren in en
om de woning of schuur.
• Repareer of vervang kapotte
rioolbuizen, regenpijpen,
ventilatieroosters en tegels.
Overlast
Heb je alle preventieve
maatregelen genomen en houd
je toch overlast én is het op
grond van de gemeente?
Maak een melding via
waalwijk.nl/melding
of bel 0416-683456.
Wij bestrijden ongedierte als er
sprake is van overlast of van een
bedreiging van de
volksgezondheid. Voor
bestrijding van ratten op
je eigen terrein bent je zelf
verantwoordelijk.

Meer weten over hoe wij in
Waalwijk omgaan met afval?
Kijk dan op www.waalwijk.nl/afval

