Uitnodiging informatiebijeenkomsten
Beste mevrouw, meneer,
U heeft het misschien al gehoord; vanaf 1 juli 2019 wordt het restafval eens in de zes weken
opgehaald. Nu is dat eens in de vier weken. Over deze verandering vertel ik u meer in deze brief. En
ik nodig u graag uit voor een informatiebijeenkomst hierover.
Waarom verandert de inzameling van restafval?
Heerde wil een circulaire gemeente worden waarin alle grondstoffen optimaal worden benut. Daarom
willen we alle grondstoffen uit ons restafval halen. Het restafval minder vaak ophalen is hierin een
belangrijke stap. Heerde wil uiteindelijk een gemeente zonder restafval worden. Als u uw afval goed
blijft scheiden, wordt het aantal kilo’s restafval nog minder en nemen de grondstoffen die we
kunnen gebruiken voor nieuwe producten toe. Dit levert een belangrijke bijdrage aan een lagere
belasting van ons milieu.
Wat verandert ervoor u?
Als u in hoogbouw woont en gebruik maakt van een ondergrondse afvalcontainer, verandert er niets
voor u. We sturen u deze brief zodat u wel weet wat er speelt.
Alle andere inwoners kunnen vanaf 1 juli 2019 hun grijze container eens in de zes weken aan de
weg zetten. ROVA informeert u nog apart over de data waarop de containers worden geleegd.
Ondergrondse containers
Heeft u een keer meer restafval dan in uw container past? Dan kunt u gebruik maken van de
ondergrondse afvalcontainers in de gemeente. Hiervoor worden op 11 nieuwe locaties containers
geplaatst en u kunt gebruik maken van de 15 al bestaande locaties. U krijgt van ROVA een pasje
(met uitleg) thuisgestuurd waarmee u de ondergrondse container kunt openen. Dit kost 1,80 euro
per keer. (Ter vergelijking: lediging van een grijze container van 240 liter kost 10,60 euro per keer,
van 140 liter is dat 6,50 euro per keer).
Op www.heerde.nl/circulair vindt u een overzicht met de locaties van de huidige afvalcontainers en
de geplande locaties van de nieuw te plaatsen ondergrondse afvalcontainers.
Inzameling gft, papier en pmd blijft ongewijzigd
De inzameling van grondstoffen zoals plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankenkartons (pmd), gft en papier en karton verandert niet. Pmd wordt elke twee
weken ingezameld, net als het gft-afval. Papier en karton wordt eens in de vier weken
opgehaald. Glas kan in de bekende glasbakken. Kijk voor de inzameldagen op
www.rova.nl/inzamelkalender of download de ROVA-app.
Welkom bij de inloopbijeenkomsten
De gemeente en ROVA organiseren inloopbijeenkomsten over de verandering van de inzameling van
restafval. U kunt zien waar de ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst en kunt uitproberen
hoe u de afvalcontainer opent met een pasje. Daarnaast kunt u al uw vragen over de
afvalinzameling stellen. Loopt u gerust binnen bij een van de volgende bijeenkomsten:



Dinsdag 29 januari tussen 16.00 tot 20.00 uur in het Verenigingsgebouw van de
Hervormde Kerk (Kerkstraat 2A) in Wapenveld.



Woensdag 30 januari tussen 16.00 en 20.00 uur in De Heerd (Griftstraat 8) in
Heerde.



Donderdag 31 januari tussen 16.00 en 20.00 uur in de kantine van
voetbalvereniging Vevo (Veesser Enkweg 39) in Veessen.

Ten slotte
Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u bellen met de gemeente Heerde, tel. (0578) 69 94 94.
Heeft u vragen over de afvalinzameling? Dan kunt u contact opnemen met ROVA, tel. (038) 427 37
77 of via www.rova.nl/contact.
Met vriendelijke groet,

wethouder Yasemin Cegerek
portefeuillehouder Heerde circulair
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