Informatie voor nieuwe bewoners van laagbouw in wijken die nog niet over zijn op Minder Afval

Afvalstoffenheffing

Gaat u verhuizen?

Huishoudens in Apeldoorn
betalen ieder jaar afvalstoffenheffing. Die
bestaat uit een vast deel, dat voor iedereen
gelijk is. Daarbovenop komt een variabel
deel, dat bestaat uit het aantal keren dat u
in het afgelopen jaar de grijze container
hebt aangeboden. Dit systeem heet diftar:
gedifferentieerde tarieven. Deze tarieven
vindt u op www.tribuut.nl. Dat is de
organisatie die voor de gemeente
Apeldoorn de afvalstoffenheffing verzorgt.
Kern van diftar: hoe minder restafval u
heeft, hoe lager de rekening is. Goed
scheiden loont!

Of bent u nieuwkomer in de wijk?
Raadpleeg onze handige checklist
op www.circulus-berkel.nl om ervoor
te zorgen dat u uw afvalzaken
hebt geregeld.

U bent nieuw in de buurt.
Graag helpen wij u op weg met informatie
over de manier van inzamelen in uw buurt.
In deze folder leest u meer over wat aan huis wordt
opgehaald, hoe u containers aanbiedt, wat u zelf wegbrengt en waar u aan moet denken bij verhuizing.

Vanaf 2018 gaat
er wat veranderen!
Alle laagbouw in Apeldoorn
gaat gefaseerd over op
de oranje container voor PMD
zelf wegbrengen van restafval
gratis wegbrengen van luiers en
incontinentiemateriaal
Zodra daarvan sprake is,
ontvangt u op uw huisadres
nadere informatie. Ook via
www.circulus-berkel.nl/minder-afval
houden we u op de hoogte.

Contact
Via www.circulus-berkel.nl
voor alle informatie
over onze dienstverlening en
voor online regelen.
Via WhatsApp voor vragen,
klachten en problemen op
werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.
Het nummer is
06 10507300.
Via ons servicenummer
0900 9552 op werkdagen
van 08.00 - 17.00 uur. Gevraagd
wordt meestal om het nummer
van uw milieupas. Houd deze
daarom bij de hand.

Apeldoorn gaat ‘Samen naar minder afval’
Apeldoorn is actief aan de slag om ‘Samen naar minder afval’ te gaan.
Veel afval is herbruikbaar en grondstof voor nieuwe producten.
Goed voor het milieu en voor de portemonnee!

Grijze container voor restafval
Restafval zamelen we in met een grijze container. U betaalt per
keer dat u de grijze container aanbiedt. Door goed te scheiden,
beperkt u het restafval en daarmee de kosten.

Groene container voor GFT
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt ingezameld via
een groene container. Het aanbieden van GFT is gratis.

Blauwe container voor papier
Papier en karton wordt ingezameld via een blauwe container. Het
aanbieden van de blauwe container is gratis.

BEST-tas
Boeken, E-goed, Speelgoed en Textiel worden regelmatig
ingezameld door Circulus-Berkel in de speciale tas. Heeft u een
BEST-tas aan de weg gezet? Dan ontvangt u automatisch een
nieuwe. Deze service is gratis.

Chemobox voor klein chemisch afval
Deze box wordt na afspraak geleegd. U kunt dit afval ook gratis
wegbrengen naar het Recycleplein.

Waar vindt u de inzameldata?
In de Afvalvrij App die u vindt via de App Store of Google Play Store.
In de afvalkalender op www.circulus-berkel.nl

Hoe biedt u de containers aan?
Op tijd naar buiten: uiterlijk om 07.30 uur aan de weg
Niet te vol en niet te zwaar, deksel dicht
Met de wielen naar de huiskant

Verpakkingen: PMD en glas
Verspreid door de stad, bij winkelcentra
bijvoorbeeld, bevinden zich containers
voor verpakkingsglas en voor PMD:
verpakkingen van plastic, metalen (blik) en
drankpakken. Biedt het PMD in een
normale huisvuilzak aan. Let op dat u geen
gebruiksgoederen zoals tuinstoelen,
medisch materiaal of ander restafval bij
PMD doet. Bied glas bij voorkeur leeg aan.
Kijk voor deze en overige containers in uw
buurt op www.circulus-berkel.nl of op de
Afvalvrij App.

Snoeiafval
U kunt uw snoeiafval gratis wegbrengen naar Aruba 16 op elke vrijdag van
17.00 - 19.00 uur in de volgende periode:
eerste vrijdag van april tot en met de laatste
vrijdag van november. U kunt snoeiafval in
actieperiodes ook laten ophalen.

Herbruikbare goederen
Grofvuil
Grofvuil zoals bouwafval, hout, metaal,
vloerbedekking etcetera kunt u weg-brengen
naar het Recycleplein aan Aruba 16 of naar
Talhoutweg 26 in Vaassen. U heeft hiervoor
uw milieupas nodig. Daarop staat een
tegoed van 400 kg per huishouden per jaar.
U kunt op de Recyclepleinen ook terecht
voor gratis afval, zoals bijvoorbeeld PMD,
papier, piep-schuim, e-goed, textiel en glas.
Op het Youtubekanaal Circulus-Berkel ziet
u hoe het Recycleplein in Apeldoorn werkt.
U kunt grofvuil ook vier keer per jaar laten
ophalen.

Kringloopcentrum Foenix,
zie www.foenix.nl. U kunt herbruikbare
goederen ook aan huis laten ophalen.
Goede doelen, zie www.circulusberkel.nl.

Verhuispas
Wie binnen de gemeente Apeldoorn gaat
verhuizen of de woning moet ontruimen van
een overleden naaste, kan een speciale
verhuispas aanvragen waarop 400 kg gratis
kan worden weggebracht. Meer over de
aanvraag en voorwaarden vindt u op
www.circulus-berkel.nl.

