
Het nieuwe inzamelen 

Augustus 2018

In februari en maart kon u via de enquête doorgeven hoe u en uw buurtgenoten het restafval willen 
weggooien. De gemeenteraad heeft op 10 juli jl. uitkomsten per buurt vastgesteld. De belangrijkste 
conclusies van de enquête zijn:
• Meer dan de helft van de verstuurde enquêtes is ingevuld en ingeleverd: 51%. 
• In alle buurten is de opkomst gehaald. 
• Inwoners kiezen voor het merendeel voor ondergrondse containers voor het restafval. 
• Met name in de buurten aan de rand van de stad is gekozen voor een vierde bak voor restafval aan  
 huis. Daar wordt de ophaalfrequentie voor het restafval aangepast naar eens per vier weken. 
 
Op het kaartje kunt u de uitkomsten per buurt van de enquête het nieuwe inzamelen bekijken.  
Op www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen kunt u de exacte uitkomsten per buurt inzien.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken van het nieuwe  
inzamelen van huishoudelijk afval in Lelystad. U kunt lezen wat de uitslag van de 
enquête in elke buurt is en op welke manier de afvalinzameling in uw buurt wijzigt.
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Buurten met 4 minicontainers aan huis

•  Het invoeren van het nieuwe inzamelen met 4 bakken aan 
huis gaat gefaseerd, buurt voor buurt.

•  Ongeveer een week voor de start ontvangen bewoners een 
brief van HVC.

•  In deze brief leest u meer informatie, zoals de exacte 
  start datum, wanneer u de minicontainer voor plastic 

verpakkingen, blik en drinkpakken ontvangt en wat de 
nieuwe inzameldagen worden. 
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Oud wordt 
nieuw

De oude bakken die we 
innemen recyclen we 

weer tot nieuwe 
bakken.

Wanneer verandert de afvalinzameling in mijn buurt?

Het invoeren van het nieuwe inzamelen gaat na de zomer starten. Dat doen we stap voor stap, buurt voor buurt. 
We hebben ongeveer 1,5 jaar nodig om de hele stad van het nieuwe inzamelen te voorzien. Er is een traject voor 
buurten met 4 minicontainers aan huis en een traject voor buurten met ondergrondse containers voor restafval. 

 Buurten met 4 minicontantainers 
aan huis

restafval
1 x per 4 weken

gft en etensresten
1 x per 2 weken

plastic verpakkingen, blik en 
drinkpakken 1 x per 2 weken

papier 1 x per 4 weken

Buurten met een 
ondergrondse container

gft en etensresten
1 x per 2 weken

restafval
zo vaak als u wilt

papier 1 x per 4 weken

plastic verpakkingen, blik en 
drinkpakken 1 x per 2 weken

Buurten met ondergrondse container voor 
restafval

•  Het invoeren van het nieuwe inzamelen met ondergrondse 
containers gaat gefaseerd, buurt voor buurt.

•  We stemmen eerst met bewoners de locaties van de 
  ondergrondse containers af.
•  Omwonenden ontvangen daarover een brief van de 
  gemeente, inclusief een kaart met de locaties van de 

ondergrondse containers. 
•  Als de locaties zijn bepaald, worden de ondergrondse 
  containers zo snel mogelijk geplaatst. 
•  De huidige restafvalbakken worden ingenomen en 
  bewoners ontvangen de nieuwe bak voor plastic 
  verpakkingen, blik en drinkpakken.

Hoogbouw start later
Woont u in hoogbouw? Dan ontvangt u op 
een later moment een brief over wat het 
nieuwe inzamelen voor u betekent. Wilt u 
nu al meer doen met afvalscheiding? 
Kijk dan op www.lelystad.nl/afval voor de 
mogelijkheden om bijvoorbeeld oud 
papier en gft te scheiden.



Het nieuwe inzamelen, wat is dat 
ook alweer? 

We willen minder restafval en meer grondstoffen 
inzamelen. Daarom halen we bij laagbouw woningen 
geen afval, maar grondstoffen aan huis op. Dit zijn:
- gft en etensresten
- papier en karton
- *nieuw* plastic verpakkingen, blik
  en drinkpakken

En hoe zit het met restafval?
Bij goede afvalscheiding, blijft een klein beetje 
restafval over, ongeveer een kleine pedaalemmerzak 
per week. Bewoners hebben per buurt gekozen hoe 
ze restafval willen weggooien: 
- Zelf wegbrengen naar een ondergrondse 
 container in de buurt, zo vaak en wanneer u wilt. 
 Bewoners hebben 3 minicontainers aan huis.
- Weggooien in de grijze restafval bak aan huis, die  
 eens per 4 weken geleegd wordt. Bewoners 
 hebben vier minicontainers aan huis.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Start uitrol het nieuwe 
inzamelen met 4 bakken 
aan huis, buurt voor 
buurt

Start bepalen exacte 
locaties ondergrondse 
containers buurt voor 
buurt

Vaststelling definitieve 
locaties ondergrondse 
containers

Start uitrol het nieuwe 
inzamelen met onder-
grondse containers, 
buurt voor buurt

Grofvuil en bijplaatsingen

De ondergrondse containers zijn voor het weggooien van vuilniszakken met restafval. Vuilniszakken en grofvuil 
(zoals bankstellen, matrassen, tuinstoelen, vloerbedekking, kasten) naast de ondergrondse containers willen 
wij net zo min als u. Dit veroorzaakt overlast, zwerfafval en hogere kosten, omdat we extra moeten opruimen en 
reinigen. 

Op een aantal manieren en met een mix aan maatregelen werken we aan het voorkomen en verminderen van 
deze overlast. De nieuwe ondergrondse containers worden bijvoorbeeld voorzien van een sensor. Deze geeft door 
hoe vol de containers zijn of als er een storing is. Zo kan HVC containers tijdig legen of repareren. En we kijken 
ook hoe we het inzamelen van grofvuil makkelijker kunnen maken, bijvoorbeeld door het gratis op te halen.

Samen houden we Lelystad schoon

Heeft u op dit moment grofvuil? U kunt dat op deze manieren kwijt:
•  Kunnen uw oude meubels nog een ronde mee? Dan kunt u hiermee naar de kringloopwinkels De Groene 

Sluis of Het Goed. U kunt uw spullen zelf brengen, maar het kan ook gratis worden opgehaald.
  -  De Groene Sluis, Zuiveringweg 83, telefoon (0320) 70 11 52, www.degroenesluis.nl
  -  Het Goed, De Meent 14B, telefoon (0320) 28 01 23, www.hetgoed.nl/lelystad

•  Breng grofvuil naar het afvalbrengstation. U kunt zo veel en zo vaak grofvuil brengen als u wilt. Neem uw 
  afvalpas mee als u naar het afvalbrengstation gaat. Bij Van de Burgwal en Tankstation ’t Gilde kunt u een 

gratis aanhanger lenen. 
  -  Afvalbrengstation, Zeeasterweg 40C
  -  Kijk op www.lelystad.nl/afval voor meer informatie over de gratis aanhanger

• HVC haalt grofvuil op afspraak bij u aan huis op.
 -  HVC Klantenservice, telefoon 0800-07000, mailadres  

 klantenservice@hvcgroep.nl

Wat kunt u nu al doen?

Voor het nieuwe inzamelen kunt u de manier waarop u in 
de keuken met afval omgaat anders organiseren.
Kijk voor tips op www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen.

Waarom?

Het nieuwe inzamelen levert een bijdrage 
aan de gemeentelijke ambitie van 100 kilo 
restafval per inwoner per jaar en een 
afvalscheidingspercentage van 75% in 2020.



GFT en etensresten 
• Schillen en restjes van groente, fruit,   
 aardappels

• Resten van (gekookt) eten, vlees, vis
•
 brood

• Bloemen en kamerplanten
• Onkruid, gemaaid gras, bladeren, 
 klein snoeiafval

• Let op: in Lelystad ook babyluiers

Plastic verpakkingen, blik 
en drinkpakken 
• Flessen van frisdrank, sauzen, 

shampoo, zeep
• Kuipjes van boter, saus, smeerkaas
• Conservenblikjes, bierdopjes, 

frisdrankblikjes
• Pakken van melk, yoghurt, vla, sap, 

soep
• Aluminiumfolie, waxinelichtcupjes

Textiel
• Kleding, schoenen, 
• Beddengoed, doeken, 
•
• Gordijnen
• Let op: kapot mag, maar niet vies of nat

Papier
• Kranten, tijdschriften
• Kassabonnen, post-it’s, boodschap-
 penlijstjes

• Eierdozen, wc- en keukenrollen
• Kartonnen verpakkingen van 
 hagelslag, thee, diepvriesproducten

Glas
• 

cosmetica in zat
• Deksels en restjes mogen blijven zitten
• Let op: geen ruiten, spiegels, ovenschalen, 

spaarlampen (afvalbrengstation)

Klein chemisch afval, frituurolie, 
asbest, elektrische apparaten,
grof afval
Dit afval brengt u naar het afvalbrengstation, 
Zeeasterweg 40c

Restafval
• Gebruikte zakdoekjes, tissues, keuken- 

papier
• Gebruikt bakpapier en dozen van 
 afhaalpizza’s

• Pakken van babyvoeding
• Chipskokers en –zakken
• Menstruatiemateriaal, scheermesjes, 
• spuitbussen (haarlak en deodorant)
• Vogelkooizand, kattenbakkorrels 

zonder keurmerk

Op de hoogte blijven? 

•  Volg gemeente Lelystad op Facebook
•  Abonneer u op de nieuwsbrief
  via www.lelystad.nl/nieuwsbrief

Wat hoort waar?
Het kan best lastig zijn om te weten wat nu in welke bak thuishoort. Bekijk dit korte overzicht voor de basis:

Kijk ook in de afval-app van HVC 
of deze websites: 

•  www.hvcgroep.nl/afval/afval-scheiden
•  www.afvalscheidingswijzer.nl


