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Persbericht

Nijverdal,
Donderdag 11 oktober 2017

Afvalbedrijf boekt steeds betere milieuresultaten

P E R S
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Het afvalbedrijf van de Gemeente Hellendoorn heeft in 2017 gewerkt aan een aantal
ingrijpende veranderingen, met stuk voor stuk positieve resultaten. Dienstverlening
aan inwoners en bedrijven wordt gecombineerd met steeds betere milieuresultaten.
De hoeveelheid restafval zal op basis van de resultaten van de eerste drie kwartalen
van het huidige jaar worden teruggedrongen van 189 kg per inwoner in 2016 naar
144 kg per inwoner in 2017.
PMD-containers verminderen restafval boven verwachting
De introductie van gescheiden PMD-inzameling (verpakkingen van Plastics, Metalen
en Drankkartons) begin 2017, is een succes geworden. Ruim 95% van de inwoners
heeft gekozen voor een minicontainer. Ook de inleverpunten nabij de supermarkten
zijn in stand gebleven zodat ook de hoogbouw en kleinbehuisden mee kunnen doen
aan de gescheiden inzameling. Het succes van de PMD-inzameling is nog groter dan
verwacht. In 2017 verwachten we ruim 1040 ton PMD in te zamelen. Dat komt
overeen met circa 29 kg per inwoner. Dat betekent ook 1040 ton minder restafval.
De meeste inwoners hebben ervaren dat het gebruik van de PMD-container het
volume in de restafvalcontainer minimaliseert waardoor het eens in de vier weken
ophalen van de restcontainers is gerechtvaardigd.

Oud papierinzameling
De inzameling van oud papier en karton blijft een groot succes. Het merendeel van de
inwoners doet mee en er zit nog slechts een minimale hoeveelheid oud papier in de
restcontainer (gemiddeld nog 5% in de bebouwde kom en in de buitengebieden ligt
dit percentage nog lager). Dat betekent dat het grootste deel van het papier via de
papiercontainers wordt ingezameld. Het huidige beleid voor oud papier wordt dan ook
doorgezet.
Uitdaging GFT- inzameling
Op het gebied van de inzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval) is nog een
wereld te winnen. Op dit moment bestaat 37% van het restafval nog uit GFT. Dat
betekent zo’n 115 kg per persoon per jaar. Daar wordt de komende jaren dan ook
stevig op ingezet. Want op weg van de huidige 144 kg restafval, via 100 kg in 2020
naar 50 kg per persoon per jaar in 2030 zet het terugdringen van GFT in het restafval
echt zoden aan de dijk.
Afvalapp en informatiecampagne
De in de loop van 2016 geïntroduceerde afvalapp met uitgebreide informatie over de
afvalinzameling is inmiddels in de gemeente Hellendoorn al 13.350 keer gedownload.
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Met deze app wordt iedereen geïnformeerd over de afvalinzameling en herinnerd aan
welke container wanneer wordt opgehaald. Succesvol is ook de campagne gebleken
met de familie Helder als boegbeeld. De tips om afval nog beter te scheiden, zoals die
op de gemeentelijke website staan vermeld en regelmatig in het Hellendoorn Journaal
zijn gepubliceerd, blijken te worden opgevolgd.
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