Grofvuil
Grof huishoudelĳk afval
halen we op afspraak bĳ u op.
Bouw- en sloopafval kan naar de
milieustraat in Wassenaar.
Meer informatie:
www.voorschoten.nl/
afval-grofvuil.

Kartonpers
Wist u dat u elke woensdagmiddag
grote kartonnen dozen naar de
gemeentewerf aan de Koninklĳke
Marinelaan kunt brengen?
Daar staat een pers die er wel
raad mee weet!
Wethouder Erika Spil: 'Verpakkingen die in de juiste afvalstroom terechtkomen, gaan een nieuw leven tegemoet.'

‘Afval is emotie’
‘Afval is emotie en maakt vaak discussie los’, zegt wethouder Erika Spil, die
onder meer Groen en Afval in haar portefeuille heeft. ‘Eén ding staat echter vast:
minder afval verbranden, brengt de CO2-uitstoot naar beneden en is goed voor
het milieu. Laten we met z’n allen kĳken hoe we hier aan bĳ kunnen dragen.
Voorschoten maakt het verschil!’
‘We zien in Voorschoten dat de hoeveelheid
restafval vrĳ hoog is. We willen het gescheiden
inzamelen van papier en groente-, fruit- en
tuinafval (GFT) stimuleren. Met alle inwoners van
Voorschoten samen bereiken we het meeste om
de hoeveelheid restafval naar beneden te krĳgen.
Dit kan door het GFT uit de keuken gescheiden te
houden van het restafval en in de GFT-container
te doen. Verder is het van belang plastic
verpakkingen en drankkartons apart te houden.
U kunt deze brengen naar de verschillende
milieuparkjes verspreid door Voorschoten.
Kĳk op voorschotenmaakthetverschil.nl voor
de locaties van de milieuparkjes.'

Met gemak in de juiste bak
Wethouder Spil: ‘Belangrĳk is dat overheden en
verpakkingsindustrie duidelĳk maken wat in welke
bak moet. Scheiden moet makkelĳk zĳn voor
inwoners. Symbooltjes van de Weggooiwĳzer
(kidv.nl/weggooiwĳzer) kunnen hierbĳ helpen,
maar zĳn nog niet verplicht voor de verpakkingsindustrie. Ook is er de app ‘Afvalwĳzer’, die
eenvoudig aangeeft waar welk afval thuishoort.
Verpakkingen die in de juiste afvalstroom terechtkomen, kunnen worden hergebruikt. Dat scheelt
grondstoﬀen. Zo kan GFT schone compost worden
om de grond in onze plantsoenen te verbeteren.
Hergebruik van papier scheelt bomenkap.’

Zorgvuldig scheiden
‘Het is dus niet zo dat afvalstoﬀen na gescheiden
inzameling op één grote hoop komen.
Soms worden partĳen afval afgekeurd, omdat er
teveel afval bĳ zit dat er niet in hoort. Daarom is
het belangrĳk om uw afval zorgvuldig te scheiden:
gooi bĳvoorbeeld geen plastic bĳ het oud papier.’
Elke maand informatie
‘U leest vanaf nu elke maand over afvalscheiden in
de Voorschotense krant. We vertellen wat met uw
glas gebeurt, hoe textiel moet worden ingeleverd
of hoe uw plastic ﬂes een trui wordt. Ook zĳn er
interviews met betrokkenen, zoals ons eigen
afvalophaaldienst. Zĳ halen het afval bĳ u op en
ruimen meerdere keren per week het afval op dat
naast de containers wordt gedumpt. Ik wil hen een
grote pluim geven, in Voorschoten maken zĳ echt
een verschil. Helpt u ook mee door afval goed te
scheiden?’ www.voorschoten.nl/afval

