
Ik kies voor een 
vierde container aan 

huis die 1 x per vier weken
wordt geleegd.

Ik kies voor een ondergrondse 
restafvalcontainer in de buurt.

Zelf wegbrengen, wanneer 
en zo vaak u wilt.

Het nieuwe inzamelsysteem 
voor afval in Lelystad

Wat kiest u?
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Nieuw: plastic grondstoffen aan huis inzamelen

Een deel van het afval dat hergebruikt of gerecycled kan worden, halen we al aan huis op. Dit zijn namelijk waar-
devolle grondstoffen. Dit doen we nu al met de bak voor gft en etensresten en de bak voor papier. Met het nieuwe 
systeem krijgt u ook een bak voor afval van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Hiervoor ontvangt u in de 
loop van 2018 van HVC een nieuwe container.

Met deze nieuwsbrief willen wij u infomeren over de nieuwe manier waarop we in Lelystad  
vanaf 2018 met afval omgaan. In 2018 gaan we het inzamelsysteem voor afval veranderen.  
We gaan bij laagbouwwoningen meer service op grondstoffen bieden. Dit willen we doen door u 
een nieuwe bak voor het plastic afval te geven. U en uw buurtgenoten mogen zelf beslissen hoe 
het restafval in uw buurt weg te gooien.  Lees deze nieuwsbrief daarom goed door zodat u straks 
een goede beslissing  kunt nemen. 

Het nieuwe inzamelen

Van afval naar grondstoffen
Misschien dat u denkt: “Mijn huisvuil bestaat 
toch alleen uit afval, niet uit grondstoffen?”  
Inderdaad, het is tijd om anders naar afval te 
kijken. Zo zijn papier, gft en etensresten en 
afval van plastic verpakkingen, blik en drink-
pakken geen huisvuil, maar juist waardevolle 
grondstoffen. Zo levert een volle gft-con-
tainer bijvoorbeeld vijf zakken compost op. 
En van het biogas dat vrijkomt tijdens het 
verwerkingsproces kan een gezin 21 dagen 
koken.

Restafval wat is dat  
eigenlijk?
Als u uw afval goed scheidt dan blijft er nog 
maar een klein beetje afval over, het rest- 
afval. Gemiddeld is dat nog maar een kleine 
pedaalemmerzak per week. Dit beetje rest- 
afval belandt in de verbrandingsoven.

Waarom is het goed om afval te 
scheiden?
De gemeente zet in op een duurzame samenleving, 
waarbij ‘afval’ een grondstof wordt. Een samenle-
ving waarin grondstoffen zo lang mogelijk herge-
bruikt worden noemen we een circulaire wereld.
De gemeente wil bereiken dat iedere inwoner in 
2020 nog maar maximaal 100 kilo restafval per 
inwoner per jaar produceert.
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Hoogbouw en het nieuwe inzamelen
De huidige verzamelcontainers voor plastic afval worden 
verplaatst naar de hoogbouw. Wist u dat u ook uw gft en 
etensresten kunt scheiden als u in hoogbouw woont? Ga 
naar www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen voor meer 
informatie.

Wat blijft hetzelfde?
Voor glas en textiel, ook waardevolle grondstoffen, 
verandert niks: de glasbakken en textielcontainers 
in de buurt van winkelcentra blijven staan. U brengt 
zelf lege glazen potten en flessen en oud textiel naar 
deze verzamelcontainers.
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Optie A Optie B

Per buurt 1 oplossing voor het restafval

U ontvangt in januari 2018 van de gemeente een brief.  
Hierin leggen we uit welke keuzemogelijkheden u heeft, 
hoe u uw keuze doorgeeft aan de gemeente, en wat de 
spelregels zijn. Het is goed om te weten dat er per buurt 
uiteindelijk één gezamenlijke keuze wordt gemaakt. 

Optie A
U en uw buurtgenoten kiezen voor een  vierde container 
voor restafval aan huis:
-  Container voor plastic verpakkingsafval – 1x per 2 weken
- Container voor voor gft en etensresten – 1x per 2 weken
- Container voor papier – 1x per 4 weken
- Container voor restafval – 1x per 4 weken

Optie B
U en uw buurtgenoten kiezen voor het zelf wegbrengen van 
restafval naar een ondergrondse container: 
- Container voor plastic verpakkingsafval – 1x per 2 weken
- Container voor gft en etensresten – 1x per 2 weken
- Container voor papier – 1x per 4 weken
- Ondergrondse container voor restafval   
 zelf wegbrengen, wanneer en zo vaak u wilt

Meer weten?

In deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de 
nieuwe manier waarop we het afval gaan inzamelen 
en de keuze die u straks heeft voor uw restafval. Lees 
de nieuwsbrief  een paar keer door, en bespreek de 
informatie met uw gezin of buurtgenoten. Heeft u  
behoefte aan meer informatie? Dan heeft u de  
volgende mogelijkheden:
- Bezoek de website:
 www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen
- Kom naar de informatieavonden in januari en 
 februari 2018. U ontvangt hiervoor een uitnodiging  
 met tijden en locaties.


