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VOORJAAR IN AANTOCHT

Simon Fortuyn
Wethouder

ZATERDAG 30 MAART

LANDELIJK  
COMPOSTDAG

Voor u ligt de vierde editie van de Afval Nieuwsbrief. Net als de 

voorgaande keren houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws 

over afval, recyclen en een schone gemeente. Op het moment dat u 

deze nieuwsbrief in handen heeft, is het maart. Ook al is het weer er 

misschien nog niet naar, de lente is in aantocht! Veel mensen krijgen 

er de kriebels van en gaan eens flink door hun huis heen. Een prima 

moment om te kijken wat u wilt bewaren, opnieuw wilt gebruiken  

of liever toch wilt weggooien. 

Tips

In deze nieuwsbrief geven wij u daar graag handige tips voor. 

Kleding kan naar de textielbak, oude elektrische apparaten kunnen 

naar het Afvalbrengstation. Ook in de tuin kunt u straks weer lekker 

aan de slag. Op zaterdag 30 maart helpen wij u daar een handje bij 

door gratis compost ter beschikking te stellen. En bent u thuis klaar 

en heeft u nog wat kriebels over? Denk er dan eens aan om samen 

met de Lansinger Doeners een straat of buurt op te ruimen.  

De Landelijke Opschoondag op 23 maart is er een uitstekend 

moment voor! 

Mist u toch nog informatie in 

deze nieuwsbrief of heeft u een 

goed idee voor een onderwerp in 

de volgende editie? Mail het naar 

afval@lansingerland.nl.

Ik wens u veel lees- en 

opruimplezier!

Lees  

verder op 
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ZATERDAG 23 MAART

LANDELIJKE  
OPSCHOONDAG

In het hele land pakken mensen 

een ‘grijper’ en vuilniszak op 

om een bijdrage te leveren 

aan een schone leefomgeving. 

Daarmee draagt iedereen op 

grote schaal aan het bewustzijn 

over het belang van een schone 

leefomgeving. 

Natuurlijk kunt u ook in 

Lansingerland deze dag in 

actie komen. Wilt u in actie 

komen tijdens de Landelijke 

Opschoondag? Laat dit aan 

ons weten via het e-mailadres 

wijkbeheer@lansingerland.nl.  

Dan nemen wij contact met u  

op over uw actie en de 

wijze waarop wij u kunnen 

ondersteunen. 



Textiel kunnen we prima hergebruiken of recyclen. 

En er mag meer bij het textiel dan menigeen denkt: 

alles van textiel en leer. Ook als het kapot of 

incompleet is. Het moet wel droog en schoon zijn. 

Suzanne bewaart een volle, 

afgesloten PMD-zak tot aan 

de ophaaldag bv in haar 

papiercontainer. “Geen last 

van geurtjes in huis en het ligt 

netjes uit zicht”. Wel opletten 

natuurlijk dat je het er op tijd 

uithaalt!

Dhr. Verburg 

uit Berkel laat 

u bij deze zijn 

PMD-oplossing 

zien. Met een 

kleine plastic 

container waar 

precies een 

PMD-zak in 

past zamelt hij bijna 2 zakken 

PMD per week in.  

Te verkrijgen voor een paar 

euro en in een aantal kleuren, 

mailt dhr. Verburg enthousiast.

KOMT U OUDE ELEKTRISCHE  
APPARATEN TEGEN TIJDENS 
HET OPRUIMEN? 

VOORJAAR IS OOK:  DE TUIN OP ORDE!

Kleine elektrische apparaten en spaarlampen

Deze kunt u inleveren bij de WeCycle inleverpunten bij 

verschillende bouw- en supermarkten. Ook het Afvalbrengstation 

aan de Bosland in Bergschenhoek is natuurlijk een inleverpunt  

van WeCycle. Uw dichtstbijzijnde inleverpunt vindt u op  

www.wecycle.nl/inleverpunt-zoeken. 

Grote elektrische appraten (wit- en bruingoed) kunt u naar  

het Afvalbrengstation aan de Bosland brengen.  

Dit wordt naar Coolrec in Dordrecht gebracht  

om gereycled te worden. 

www.coolrec.com/nl-nl/afval-bestaat-niet/circulaire-economie

Voor een bloeiende tuin deze zomer kunt u misschien wat compost 

gebruiken. Compost is het resultaat van het composteren van het 

groente-, fruit- en tuinafval (gft) wat we inzamelen in de  

gemeente. Als bedankje voor het inzamelen van gft kunt u op de 

‘Landelijke Compostdag’ gratis compost ophalen. Op elke locatie  

is een bepaalde hoeveelheid compost beschikbaar. Op=Op. 

OVER GFT GESPROKEN… NOG EVEN EN OOK  

BIJ APPARTEMENTEN ZAMELEN WE GFT IN!

Bij alle appartementencomplexen komt een gft-voorziening.

Inwoners van appartementen in de drie kernen ontvangen een 

persoonlijke uitnodiging voor 

een inloopavond. Op deze avond 

kunnen inwoners op tekening 

kijken hoe het er bij hen in de 

buurt uit komt te zien. Verdere 

berichtgeving over de uitvoering 

van dit project kunt u volgen in 

de lokale kranten en de digitale 

nieuwsbrief van de gemeente. 

TIPS
VAN INWONERS

Textiel kunt u inleveren bij één van 

de 18 textielcontainers in de wijken. 

Bent u benieuwd waar bij u in de buurt 

de dichtstbijzijnde textielcontainer 

staat? Kijk op afvalwijzer.nl > menu > 

inzamellocaties.

Het schone en droge textiel moet in een gesloten zak 

de container in. Viezigheid maakt de hele inhoud van 

de container onbruikbaar. 

Vier keer per jaar krijgt u een plastic zak aan huis bezorgd. 

Daarin kunt u ook uw oude textiel kwijt. De opbrengst 

hiervan gaat naar een goed doel. In 2019 kunt u in de 

volgende maanden textielzakken aan huis verwachten: 

Deze maand (maart)  Jantje Beton

Juni Fonds Gehandicaptensport

September Stichting Actie Calcutta

December War Child

TEXTIEL

Denk aan:
GAAT U DE KLEDINGKAST UITZOEKEN? 

Deze zijn ook super om te recyclen. 

De voorjaarsschoonmaak: misschien voor u een 

wat nostalgische of ouderwetse term? Of bij u in 

huis fanatiek gebruikt? Of misschien geeft de term 

u net dat steuntje in de rug om iets in het huis aan 

te pakken, iets wat al langer op uw lijstje staat? 

Wat ‘voorjaarsschoonmaak’ voor u ook betekent, 

onderstaande tips zijn vast nooit weg!

VOORJAARSTIPS 

VOOR OPRUIMEN IN HUIS

Tussen 
9.00 en 15.00 uur 

Gem "ewerf 

Berkel $ Ro%nrijs 
Veilingweg 44 (zakken compost)

AfvalBr$g&'( 

Bosl) 

in Bergschenhoek 

(los en in zakken)

   COMPOST  

werf

o%nrijs

GFT

GRATIS

van  uw 

Zaterdag
30 maart

op=op

wordt je 

perfecte     

jeans!     

OUD

SHIRT

HEEFT U DE AFVALWIJZER APP AL? 

Door deze app te gebruiken heeft u altijd zicht op de inzameldagen en bijzonderheden 
rondom de afvalinzameling. Download de app en gebruik deze vanaf vandaag!

Filmtip 

praten (wit- en bruingoed) kunt u naar 

n aan de Bosland brengen. 

ec in Dordrecht gebracht 

rden. 

• Kleding 

•  Schoenen, laarzen, gympen en sandalen 

(per paar gebonden) 

• Gordijnen en vitrage 

•  Dekbedhoezen, lakens en dekens 

•  Handdoeken, washandjes, theedoeken

•  Dassen, riemen, tassen,  

hoeden en petten

Op 18 februari was de eerste 

inloopavond, voor bewoners van 

appartementen in Bleiswijk.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave  
van Renewi en gemeente Lansingerland
Oplage: 22.000
Maart 2019

www.mijnafvalwijzer.nl 
(inloggen met uw postcode  
en huisnummer)

Klantenservice Renewi  
(010) 44 54 199
lansingerland@renewi.com

Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB  Bergschenhoek
14010

Ontwerp en drukwerk:  

Afvalcampagne.nl

Gedrukt op 100% gerecycled papier

SCHONE BUURTEN LANSINGER 

DOENERS

U heeft ze 

vast wel eens 

gezien, kent ze 

of bent er zelf 

één: betrokken 

inwoners die af 

en toe zelf een 

‘prikker’ in de hand 

nemen om zwerfafval 

te rapen. Zulke inzet toont een 

enorme betrokkenheid met de 

buurt, de buitenruimte en een 

duurzame wereld in z’n geheel. 

Sinds kort heeft de gemeente 

een programma om deze 

actievelingen te ondersteunen 

en te waarderen. Dit programma 

heet “Lansinger Doeners”, naar de 

inwoners en ondernemers die hun 

handen uit de mouwen steken 

voor een schoner Lansingerland.

Zo zijn er voor Lansinger Doeners 

‘prikkers’ te leen, komt er een 

digitale nieuwsbrief over schone 

omgeving uit en brengen we  

– als er behoeft aan is – 

actievelingen bij elkaar.

 

Vragen of meer info? Of u zelf 

aanmelden? Neem contact op 

met wijkbeheer, via 14010 of 

wijkbeheer@lansingerland.nl

Hallo, mijn naam is Jeffrey. Ik ben 31 jaar en 

werk nu ongeveer 8 maanden voor Renewi in 

de gemeente Lansingerland.

Welke taken voer je uit?

Soms sta ik achter op de vuilniswagen en 

leeg ik containers. De andere keer ga ik op 

pad met de kleine wagen om meldingen op te 

lossen. Verder doe ik de containermutaties zoals 

formaat wissel, reparatie of vervanging van een 

minicontainer en soms help ik op kantoor. 

Wat maak je zoal mee op een werkdag?

Dat is heel veelzijdig. Ik ga op pad voor meldingen over volle 

ondergrondse containers. Veelal blijkt dat mensen veel te grote spullen 

in de containers stoppen waardoor de container(opening) verstopt 

raakt. En dan zetten soms mensen hun afval er naast. Dit veroorzaakt 

wanorde, onhygiënische toestanden en kans op ongedierte. Ik los ook 

meldingen op over het legen van minicontainers. Soms kom ik op 

een locatie aan en dan blijkt dat inwoners niet de juiste bak hebben 

buitengezet of er verkeerd afval in zit. Dan is het logisch dat de wagen 

de minicontainer heeft overgeslagen.

Hoe zou je het anders willen zien?

Ik hoop dat de bewoners eerlijk hun probleem aangeven bij ons.  

Dan kunnen wij ook de beste service verlenen. En als mensen bij een 

ondergrondse container staan die niet werkt dan is er altijd wel eentje 

op loopafstand die het wel doet. Als er dan ook nog gebeld wordt naar 

mijn collega dan lossen wij het probleem zo snel mogelijk op. Met 

elkaar kunnen wij bijna alle afval gerelateerde problemen oplossen.

Is je mening over afval veranderd sinds je bij Renewi werkt?

Jazeker, ik ben zelf veel bewuster afval gaan scheiden. Daarnaast 

heb ik gemerkt dat de bewoners vaak erg behulpzaam zijn, in kleine 

gebaren. Bijvoorbeeld op warme zomerse dagen, dan krijgen wij 

regelmatig een flesje water aangeboden of een ijsje. Het zijn kleine 

dingen maar dat waarderen wij enorm! 

SCHOLIEREN AAN DE SLAG
Begin maart zijn de educatieprogramma’s van Recyclevalley 

van start gegaan. Tot de zomer doen ongeveer 1200 scholieren 

van Melanchthon Bergschenhoek, Berkroden en Wolfert 

Lyceum mee aan de lessen ‘Trash Trackers’ of ‘Recycling 

Heroes’. Trash Trackers zijn lessen voor de brugklas over 

zwerfafval. Recylcing Heroes besteedt met tweedeklassers 

aandacht aan het scheiden van afval om het zo goed 

mogelijk her te gebruiken of te recyclen. Ouders, wat een 

geluk, jullie hebben straks experts in huis!

DOOR DE OGEN VAN … 


