
Verzamelde info en vragen over ‘afval inzamelen met de fietskar in Waalre’ versie 20180115 

Ter voorbereiding van de bespreking en het mogelijke besluit in de gemeenteraad van Waalre over 

het inzamelen van afval met de fietskar in heel Waalre, heeft ZW14 zelf onderzoek gedaan.  

- interviews van mensen die nu meedoen met de pilot in Waalre 

- reacties van mensen buiten de pilot 

- eigen onderzoek van de inhoud van zakken met ‘gescheiden’ afval 

- onderzoek van het straatbeeld in het pilot gebied 

- op welke wijze gaan andere gemeentes om met huis-aan-huis afval ophalen of met centrale 

verzamelpunten? 

 

Samenvatting van reacties van deelnemers en andere inwoners van Waalre 

Iedereen ziet het belang in van het scheiden bij de bron, mits de materialen ook daadwerkelijk 

hergebruikt of recycled kunnen worden. Men vindt het echter bezwaarlijk als de kosten hoger gaan 

worden dan het was (volgens het raadsvoorstel zijn de kosten ca. 60k Euro hoger, dat is 2% Ozb 

verhoging). Zeker omdat op het nieuws was dat China ons afvalplastic niet meer wil verwerken. De 

oorspronkelijke reden was ook dat het scheiden aan de bron goedkoper zou worden. ‘Een paar jaar 

geleden is er nog een vuilniswagen door de gemeente aangeschaft, wat gebeurt daarmee?’. 

Zowel mensen die aan de pilot meededen als anderen hebben grote moeite om Kempengoed te 

vragen kapotte producten (gebroken spiegel, kapotte paraplu etc. of textiel met vlekken en scheuren 

te komen afhalen. Men vraagt zich af wie dat betaalt en of Kempengoed daar daadwerkelijk iets mee 

kan. ‘Kloppen de cijfers van herbruikbaarheid wel?’ 

De doos voor het aanbieden van materiaal aan Kempengoed is erg klein: ‘als je een keer je zolder 

opruimt is het veel te weinig’.  

Geïnterviewde deelnemers aan de pilot brachten allemaal zelf eens in de zoveel tijd met de auto 

opgespaard groter restafval naar de stort in Veldhoven of brachten afval bij buren met ‘’traditionele 

afvoer’. Belangrijk was dat dit door de weeks kon gebeuren, want in het weekend was het te druk bij 

Habraken. 

Het was goed dat voor het tuinafval de grote bakken in het snoeiseizoen er waren. 

Geïnterviewde deelnemers vonden het contact met Roel leuk. Dat was ook mogelijk omdat ze 

overdag thuis waren. 

Geïnterviewden gaven aan zich af te vragen hoe huishoudens met kinderen het regelden: als ze zelf 

gasten hadden, kwam alles bij het restafval. 

Geïnterviewden vonden het een groot voordeel dat papier in de zwarte container mocht, zodat het 

droog opgeslagen werd. Dat was ook voldoende 

Zowel mensen die aan de pilot meededen als anderen gaven aan het gênant te vinden dat luiers en 

incontinentiemateriaal in een opzichtige witte bak aangeboden moet worden. De bak moet ook nog 

apart bij de gemeente aangevraagd worden. Dit is met name bij incontinentiemateriaal een 

aantasting van de privacy. Ook zou de bak veel te klein zijn, zelfs bij tweemaal per week ophalen.  

De container bij de Jumbo met luierafval stonk. 

De nieuwe werkwijze was even wennen en het is belangrijk dat de verschillende zakken overdekt en 

niet toegankelijk voor ongedierte opgeslagen kunnen worden. In combinatie met de 

ophaalfrequentie was dat te doen. 



Het ophalen van de zakken bij het nieuwe Huis van de Gemeente ‘dat is te ver weg’, mag nu bij Roel 

aangevraagd worden, dat is prima. 

Deelnemers aan de pilot die negatief waren hebben bij de tweede enquête niet meer gereageerd, 

omdat ‘alles al eens is gemeld’ en voor restafval is geen verbetering opgetreden. 

Men noemde voorbeelden van hoe het bij andere gemeentes geregeld was en dat dat veel 

gemakkelijker was voor de burgers. 

De ringen waar de zakken aan opgehangen moeten worden, zijn niet stevig genoeg bevestigd en 

zakken naar beneden, waardoor het afval alsnog op straat staat. Men vroeg zich af of er bij flats 

überhaupt voldoende lantaarnpalen zijn. 

Beprijzing was alleen wenselijk als het niet meer administratie en dus kosten zou veroorzaken en ook 

niet meer zwerfvuil. 

Er zijn een aantal huizen die aan zandwegen staan in Waalre, men vraagt zich af of dat te doen is 

voor een fietskar gevuld met afval. 

Bij veel afval is onduidelijk tot welke categorie iets behoort 

- plastic cupjes met een aluminium afsluiting, gevuld met koffiedrab: is dat PMD of restafval? 

- waxinelichtjes met kaarsvet: is dat PMD of restafval? 

- chipszakken mogen niet bij de PMD, maar geldt dit ook voor zakjes van noten, rookworsten, 

toastjes die daar ook op lijken? ‘Het moet geen weekendquiz worden en dus douw ik ze bij het 

restafval’ 

- plastic emmers mogen die nu wel of niet bij de PMD? Of is het restafval. 

- mogen alle soorten glas in de glasbak, ook bijvoorbeeld Duralex? 

- horen gebruikte papieren zakdoekjes bij het papier of bij het restafval? 

- keukenrol met vet erop: is dat papier, GF(T) of restafval? 

- is een dikke kaaskorst die er plasticachtig uitziet GF(T) of restafval? 

- een papieren envelop met plastic bubbels: is dat papier, plastic of restafval? 

- idem voor verpakking van kaas: papier met een plastic laag: is dat papier, plastic of restafval? 

- gevulde hondepoepzakjes, mag dat bij het restafval? 

- mag folie wel/niet bij PMD en hoe kun je folie herkennen? 

- aluminium gevuld met stinkende viezigheid (visresten): PMD of restafval? 

Een veel gehoorde opmerking was om als overheid eens met de verpakkingsindustrie te gaan praten, 

zodat het scheiden van afval gemakkelijker zou worden en beter recyclebaar. 

Eigen onderzoek van aangeleverde zakken 

De problemen met ‘wat hoort in welke zak’ blijkt ook uit een visuele inspectie van zakken die op 

zondag al buiten hingen. In de PMD zak zaten grote hardplastic emmers (mag dat?), maar in met 

name de ‘paarse zak’ -speciaal voor piepschuim, zat geen piepschuim, maar plastic vermengd met 

papierafval. 

Ook lag er naast de vuilcontainer een oud spiraal. Onduidelijk is bij inwoners of een dergelijk oud 

spiraal ook door Kempengoed opgehaald wordt. Elders in Waalre moeten inwoners voor het ophalen 

betalen. 

Het hele beeld van ‘hoe ga ik om met welk afval’ was er niet bij inwoners. De brief bij de reguliere 

afvalkalender gaf daar ook geen duidelijkheid over (grof vuil, puin, bedden, overtollig huisraad, 

chemisch afval, lampen en bovengenoemde voorbeelden. Cruciale telefoonnummers of informatie 

over openingstijden ontbrak. 



Het straatbeeld 

In het straatbeeld is een veelgehoorde klacht dat ‘er altijd zakken buitenhangen’. De onderzoeker 

van ZW14 heeft dit op zondag ook geconstateerd. 

Ook vraagt men zich af hoeveel fietsbewegingen er gaan plaatsvinden als heel Waalre op deze 

manier afval moet inleveren. Hoe zit het met de stank en overlast rond de opslaglocatie in Hoogh 

Waalre? 

Er was niet meer zwerfvuil op straat. 

Andere gemeentes 

In de bijlage staan een aantal screenshots van hoe andere gemeentes afval ophalen. 

Is er een vergelijking bekend, qua kosten, effectiviteit en draagvlak, zwerfvuil etc. tussen de 

verschillende methodes. 

 

Vragen: 

1. Is er bij Habraken in Veldhoven een toename te constateren van klanten uit Waalre? 

2. Is uitgerekend en afgestemd of de ontvangende partijen voor ‘herbruikbare of recyclebare’ spullen 

(m.n. Kempengoed) dit allemaal aan kan en ook wil hebben en welke kosten er zijn en wie dat gaat 

betalen? 

3. Is uitgerekend hoeveel extra verkeersbewegingen (fietskar, auto’s naar Habraken, legen van de 

gemeentewerf) de nieuwe manier van afval ophalen vergt? 

4a. Wat is het effect van het nieuwe gebruik van de gemeentewerf op de directe omgeving? 

4b. Heeft de gemeentewerf voldoende capaciteit of zijn extra investeringen nodig? 

5. Hoe zit het met de investeringen die gedaan zijn in de vuilniswagen? 

6. Hoe zit het met de contracten met de huidige ophaaldienst, inclusief de gevolgen voor het daar 

werkzame personeel? 

7. Hoe zit het met de werkomstandigheden van het personeel van de fietskarren: bij weer en wind 

zijn ze onbeschermd. 

7. Wat is het effect van de (slechte) kwaliteit van het scheiden van met name plastic en ‘herbuikbaar 

recyclebaar’ op de kosten en welke verbetermogelijkheden zijn er? 

  

  



Bijlage met screenprints van voorbeelden van experts en andere gemeentes 

 

 

 

  



 

 

 

 


