
Afval scheiden? Zo natuurlijk!

Samen houden we 
gemeente Rheden 
schoon!
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Let op: 
bevat belangrijke 

wijzigingen 
per 1 juli 2020



 

De gemeente Rheden kent, vergeleken met 

andere gemeenten, een hoog serviceniveau 

als het gaat om afvalinzameling. 

Helaas moesten we door de financiële 

ontwikkelingen kijken naar mogelijkheden 

om kosten te besparen. Hierbij is de vraag 

gesteld of de huidige servicegraad wel 

nodig is. Want in vergelijking met andere 

gemeenten leveren wij veel service: u kunt 

6x per jaar gratis naar het afvalbrengstation 

in Arnhem, we werken met de Green Bag 

om het tuinafval makkelijk af te voeren en 

er wordt gratis grofvuil bij u opgehaald. En 

dat allemaal voor een afvalstoffenheffing die 

onder het landelijk gemiddelde zit.

Veranderingen per 1 juli
Om kosten te besparen heeft de 

gemeenteraad besloten het serviceniveau 

te verlagen. Dat betekent dat:

• u uw grofvuil naar het Recycleplein  

 Doesburg moet brengen

• het tarief voor de Green Bag omhoog gaat

• u moet betalen voor het laten ophalen van  

 grofvuil.  

Deze veranderingen gaan in per 1 juli.  

In deze Afvalkrant leest u meer over de 

wijzigingen.

De vervuiler betaalt
Zijn de wijzigingen nodig? Nee en ja. 

Nee, want het ging goed. Ja, want in het 

bestaande systeem betalen mensen 

die nooit grofvuil hebben, mee aan de 

inzameling van het grofvuil van anderen. 

Ik vind het belangrijk dat na 1 juli de regel 

geldt: ‘de vervuiler betaalt’.

Kosten omlaag
Ik snap dat het even wennen is om naar 

Doesburg te rijden met grofvuil, vooral voor 

de inwoners van Velp. Zij moeten wat verder 

rijden. Gelukkig levert dit nieuwe systeem 

ook iets op. Voor inwoners van de andere 

dorpen betekent het namelijk een kortere 

reisafstand om hun grofvuil weg te brengen.

Daarnaast kent het Recycleplein vanaf 

1 juli twee avonden in de week een 

avondopenstelling.

Gaan hierdoor de kosten voor de inzameling 

van grofvuil omlaag? Jazeker! 

Gaat hierdoor ook de afvalstoffenheffing 

omlaag? Dat kan ik nu nog niet garanderen 

want dat is ook afhankelijk van andere 

ontwikkelingen. Maar de wijzigingen hebben 

in ieder geval een gunstig effect op de 

afvalstoffenheffing. 

Om op de hoogte te zijn van alle 

veranderingen, raad ik u aan deze Afvalkrant 

goed door te lezen en te bewaren. Vanwege 

de uitzonderlijke periode rondom corona, 

kan het zijn dat bepaalde voorzieningen 

rondom afval tijdelijk anders zijn.

Tot slot wil ik nog opmerken dat ik me blijf 

inzetten om de afvalinzameling goed te 

laten functioneren én betaalbaar te houden 

in onze gemeente. 

Met vriendelijke groet, 

Dorus Klomberg, wethouder 

Hoe staan we ervoor?
De gemeente wil naar een hoeveelheid restafval van 150 kilo per inwoner. De afgelopen jaren 

zijn we al goed op weg naar dat streefgetal: de hoeveelheid restafval is al afgenomen naar 

193 kilo per inwoner. Maar we zijn er nog niet.

Als we de 193 kilo ‘afval’ in de grijze container op dit moment analyseren, dan blijkt ongeveer 

de helft (88 kilo) van het afval dat we aantreffen daar niet in thuis te horen.

Het gaat dan om veel herbruikbare grondstoffen, zoals 43 kilo aan GFT. Er kan dus nog een 

hoop winst worden behaald! We hopen dat met meer aandacht voor de scheidingsregels 

het voor iedereen mogelijk wordt om slechts 150 kilo per jaar aan restafval in te leveren. Een 

kleinere hoeveelheid restafval geeft uiteindelijk niet alleen voordeel voor het milieu, maar 

ook voor uw portemonnee!
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Kilo’s grondstoffen in restafval  
per inwoner per jaar, totaal 88 kilo.

Waarom wordt niet gekozen voor twee brengpunten; 
zowel Afvalbrengstation Arnhem-Noord als Recycleplein Doesburg?
Dat is een kwestie van geld: twee afvalbrengstations kosten ook ongeveer twee keer zoveel.

Wat moet ik doen bij een verhuizing?
Als u gaat verhuizen laat u de afvalpas achter in de woning. Afvalpassen en mini-containers 

zijn namelijk gebonden aan een adres. Wilt u op uw nieuwe adres mini-containers 

omwisselen? Dan kunt u deze gratis laten omruilen via www.afvaldesk.nl.

Deelname aan het Recycleplein Doesburg levert een besparing op. 
Gaat de afvalstoffenheffing daardoor omlaag?
Dat is nu nog niet te zeggen. De kosten voor het Recycleplein zijn een klein deel van de 

totale kosten rondom afval. Er zijn ook zaken die tegen vallen. Bijvoorbeeld de lage prijzen 

van het oud papier. Hierdoor heeft de gemeente minder inkomsten. Omdat het dus ‘plussen’ 

en ‘minnen’ is, kan nu nog niet worden gezegd dat de afvalstoffenheffing volgend jaar lager 

zal zijn.

Waarom wordt het 6 keer per jaar gratis grofvuil wegbrengen afgeschaft?
De gemeente wil het principe ‘De vervuiler betaalt’ toepassen. Nu betaalt iedereen mee 

aan de kosten voor het afvalbrengstation, ook de mensen die geen gebruik maken van 

het afvalbrengstation. Die kosten zitten nu niet meer in de afvalstoffenheffing. Dit betekent 

dat iemand die weinig grofvuil wegbrengt goedkoper uit is dan iemand die veel grofvuil 

wegbrengt.

Wat gaat de gemeente doen met de besparing?
De gemeente verdient geen geld met de afvalinzameling. Is de inzameling goedkoper dan 

begroot, dan gaat de afvalstoffenheffing omlaag en andersom gaat de afvalstoffenheffing 

omhoog. U heeft zelf dus invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing; als iedereen goed 

afval scheidt heeft de gemeente minder kosten. 

Dit systeem is vragen om illegale dumpingen. 
Wat gaat de gemeente hier tegen doen?
Vooropgesteld: afval dumpen is asociaal. Degene die dat doet zadelt anderen met zijn 

kosten op. De gemeente kan niet alles voorkomen. We moeten er samen voor zorgen dat de 

omgeving leefbaar blijft. Treft u ergens gedumpt afval aan, meld dit dan via 

www.rheden.nl/meldingdoen.

Veelgestelde vragen

=gemeenten van vergelijkbare omvang

Wist u dat...
... u etensresten bij het GFT mag gooien?

... melkpakken bij het PMD horen?

... schoenen, knuffels en gordijnen ook in de kledingcontainer mogen?



 

Vanaf 1 juli 2020 kunnen alle inwoners van 

gemeente Rheden hun grofvuil kwijt op het 

Recycleplein Doesburg. Het Recycleplein 

in Doesburg is een moderne, ruime locatie, 

waar u ook ’s avonds terecht kunt. 

Het Recycleplein kent een gratis en een 

betaald deel, met twee aparte ingangen.  

U krijgt toegang tot het plein door uw 

afvalpas voor de zuil te houden bij de 

ingang. 

Nieuw is dat u voor sommige afvalstromen 

een bijdrage betaalt. Let op: u kunt op 

het Recycleplein alleen met pin betalen. 

De hoogte van deze tarieven zijn vanaf 

1 juli te raadplegen op www.rheden.nl/

afvalbrengen. De gemeenteraad beslist 

hier eind juni over.  Voor deze afvalstromen 

rijdt u op het Recycleplein bij aankomst 

en vertrek over een weegbrug. Zo wordt 

de hoeveelheid afval die u brengt precies 

gewogen en afgerekend. De hoeveelheid 

afval wordt dus niet meer geschat. 

Afvalstromen die gratis blijven zijn o.a. 

elektrische apparaten, piepschuim, hard 

plastic, textiel en glas. Voor het afval 

waarvoor betaald moet worden, zoals 

bouwpuin of hout, betaalt u bij de uitgang 

met uw pinpas. Brengt u afvalstromen 

waar verschillende tarieven voor gelden? 

Het advies is om dan nog een keer over de 

weegbrug te gaan. Een voordeel van het 

Recycleplein is dat u er op donderdag en 

vrijdag ook ’s avonds (tot 19.00 uur) terecht 

kunt. Het recycleplein is niet bedoeld voor 

bedrijfsafval.

Openingstijden Recycleplein:
Di 12.00  - 17.00 uur

Wo 12.00  - 17.00 uur

Do 12.00  - 19.00 uur

Vr 12.00  - 19.00 uur

Za 09.00 - 16.00 uur

Adres Recycleplein:
Parallelweg Den Helder 4

6982 DV Doesburg

Per 1 juli nieuwe afvalpas
Eind juni ontvangt u een nieuwe afvalpas. De vervanging van de afvalpas is nodig 

vanwege de aansluiting bij het Recycleplein Doesburg. Hiernaast ziet u hoe de 

nieuwe afvalpas eruitziet. 

Vanaf 1 juli moet u de nieuwe afvalpas gaan gebruiken. Niet alleen als u naar het 

Recycleplein gaat, maar ook als u wilt inloggen op de site www.afvaldesk.nl om 

een afspraak te maken om afval op te laten halen.

Recycleplein Doesburg:
Duurzaam, modern en 
‘s avonds geopend

Green Bag:
een succes-
nummer
Al sinds de invoering in 2007 is de Green Bag, 

voor de inzameling van grote hoeveelheden 

snoeiafval, een succesnummer gebleken. 

Zo werden er in 2019 bijna 7500 Green Bags 

opgehaald en blijft dit aantal jaarlijks groeien. 

In totaal is hiermee 1.151.000 kg tuinafval 

opgehaald: dat is een gemiddelde van 149 kilo 

per Green Bag.

Wilt u ook gebruik maken van een 
Green Bag? 
Let dan even op het volgende:

• Gebruik de Green Bag alleen voor grote  

 hoeveelheden snoeiafval en bied geen  

 half-gevulde Green Bags aan. 

• Maak voor het ophalen van uw volle  

 Green Bag een afspraak via www.afvaldesk.nl

• Zet de Green Bag pas aan de openbare weg  

 wanneer deze is aangemeld om op te halen. 

• Heeft u grote takken of boomstronken? Laat  

 deze apart ophalen via www.afvaldesk.nl

• De totale kosten (aanschaf, ophalen en  

 verwerken) per Green Bag zijn voor ons  

 € 15,00. Vanaf 1 juli verhogen wij daarom uw  

 bijdrage van € 2,50 naar € 5,00 per Green Bag.

Gratis 
wegbrengen:
Snoeiafval (tot 500 kg.), asbest (max. 35m2 per 

perceel en dubbel verpakt in doorzichting 

plastic), autobanden zonder velg (max. 5), 

bakolie en frituurvet, batterijen, elektrische 

apparaten, harde kunststoffen, klein 

chemisch afval, oud ijzer, papier en karton, 

piepschuim, PMD, textiel, kleding en schoenen, 

verpakkingsglas, vlakglas en ruiten, luiers, taxus.

Betaald 
wegbrengen:
Grof huishoudelijk afval, bewerkt hout, bouw- en 

sloopafval/niet-schoon puin, dakleer, vloer-

bedekking, matrassen, spiegel- en draadglas, 

autobanden met velg, gips, grond (met schone 

grond verklaring), snoeiafval (meer dan 500 kg.), 

schoon puin. Kijk voor de tarieven op 

www.rheden.nl/afval

Grofvuil laten 
ophalen:
Hiervoor kunt u op www.afvaldesk.nl een 

afspraak maken. Houd uw afvalpas bij de hand. 

Voor het laten ophalen van uw grofvuil moet u 

per 1 juli betalen. De kosten daarvoor staan van-

af 1 juli op www.rheden.nl/afval. De gemeente-

raad stelt de tarieven eind juni vast.



 

Het gezicht achter…
..vrijwillige inzameling van oud papier, Gerrit Peters

Al 35 jaar is Gerrit Peters een van de vrijwilligers die voor het Rhedens Fanfare Corps oud 

papier inzamelt. Tot voor kort nam Gerrit ook de organisatie en planning hiervan voor zijn 

rekening, maar dat deel is nu aan een collega overgedragen.

Maandelijks zetten 9 vrijwilligers van de vereniging zich in om in een gedeelte van Rheden 

het oud papier op te halen. Per keer gaat het wel om zo’n 16 tot 18 duizend kilo papier. Het 

oud papier levert het Rhedens Fanfare Corps ongeveer 4 cent per kilo op, waarvan onder 

meer de dirigent wordt betaald en uniformen, muziekstukken en instrumenten worden 

aangeschaft.

Peters begon ooit als vrijwilliger nadat zijn dochter lid was geworden van de vereniging. 

Van alle leden wordt verwacht dat ze hand- en spandiensten leveren. Peters: “Vroeger moest 

je de dozen papier nog stuk voor stuk in een container plaatsen. Daarvan kon je behoorlijk 

last van je rug krijgen. Tegenwoordig zit al het papier in nette containers die tegen de 

kraakperswagen worden geplaatst, waarna de wagen zelf de container oppakt en leegt. 

Dat scheelt een hoop rugklachten, wat maar goed is ook, want sinds de introductie van de 

papiercontainer is de hoeveelheid papier toegenomen. Zo kan bijna iedereen meelopen om 

het papier in te zamelen en de kas van het Rhedens Fanfare Corps te spekken!”

Nog even alles op een rij:

Afval scheiden? Zo natuurlijk!

Grofvuil
Onder grofvuil worden grote 
voorwerpen verstaan die (ook na  
verkleining) niet in de minicontainer 
met grijze deksel of wijkcontainer 
passen. U kunt het grofvuil 
wegbrengen naar het Recycleplein 
Doesburg. Zie voor meer informatie 
het kader ‘Recylceplein Doesburg’. 
Bent u niet in staat het grofvuil zelf 
weg te brengen dan kunt u het laten 
ophalen. Maak hiervoor een afspraak 
via internet (www.afvaldesk.nl) of 
telefonisch: SUEZ Servicelijn (0800) 
221 00 11. Zet nooit grofvuil op straat 
zonder een afspraak te maken.

Textiel en schoenen
U kunt textiel en schoenen bewaren 
voor inzamelacties van verenigin-
gen en instellingen. Zij verspreiden 
hiervoor speciale zakken. Ook kunt 
u textiel en schoenen in gesloten 
zakken kwijt in kledingcontainers. 
De locaties hiervan staan op 
www.rheden.nl/afvalscheiden

Glaswerk
Voor uw huishoudelijk glaswerk 
staan op 22 locaties in de gemeente 
glascontainers. De precieze 
locaties staan op www.rheden.nl/
afvalscheiden. Gooit u tussen 21:00 
en 7:00 uur geen glas in de glasbak 
in verband met geluidsoverlast.

Huishoudelijke apparaten
Er is een onderscheid in grote en 
kleine huishoudelijke apparaten. 
Grote huishoudelijke apparaten zijn 
o.a. koel- en vriesapparatuur, was- 
en droogapparatuur, apparatuur voor 
koken en bakken, fitnessapparaten 
en televisies. Kleine huishoudelijke 
apparaten zijn o.a. broodroosters, 
elektrische tandenborstels en 
scheerapparaten.  
Afgedankte huishoudelijke appara-
ten kunt u op verschillende manie-
ren kwijt:
•  Koopt u een nieuw apparaat, dan  
 kunt u het oude gratis afgeven  
 bij het bedrijf waar u het nieuwe  
 apparaat koopt.  
 Dit geldt zowel voor grote als voor  
 kleine apparaten.
•  Grote apparaten kunt u bij u thuis  
 laten ophalen. U gaat hiervoor naar  

 www.afvaldesk.nl of u belt met de  
 SUEZ servicelijn (0800) 22 10 011.
•  Kleine hoeveelheden kleine  
 apparaten kunt u afgeven bij  
 de gifbus. Kijk voor de tijden en  
 standplaatsen van de gifbus  
 onder het kopje ‘klein chemisch afval’.

Asbest
Als u asbest gaat verwijderen, 
dan moet u dit óf schriftelijk bij de 
gemeente melden óf daarvoor 
een vergunning aanvragen. Het 
verwijderen en afvoeren van asbest 
is aan strenge regels gebonden. 
Zo mag dit alleen dubbel verpakt 
in doorzichtig plastic ingeleverd 
worden. Voor alle informatie over 
het verwijderen van asbest kunt u 
contact opnemen met de gemeente: 
(026) 49 76 911. 
Veel informatie staat ook op 
www.rheden.nl/asbest

Herbruikbare huisraad
Alle herbruikbare huisraad wordt 
(gratis) door kringloopbedrijf 
2Switch ingezameld/opgehaald. 
Grote spullen zoals meubilair, 
maar ook kleine huisraad zoals 
boeken en kleding. U kunt voor een 
ophaalafspraak bellen met (0900) 
02 05 of (tijdens openingsuren) 
inleveren bij 2Switch aan de 
Spankerenseweg 58a in Dieren. Belt 
u voor openingstijden of voor meer 
informatie naar (0900) 02 05 of kijk 
op www.2switch.nl.

Klein Chemisch Afval (KCA)
•  Huishoudelijk: batterijen,  
 spaar-/energiezuinige lampen,  
 TL-buizen, vloeibare  
 gootsteenontstopper, lampenolie,  
 petroleum, bestrijdingsmiddelen/ 
 insecticiden.
•  Medicijnenkastje: medicijnen,  
 injectienaalden,    
 kwikthermometers.
•  Doe-het-zelf: verf, verfoplos- en  
 verfafbijtmiddelen, lak, beits, 
 houtverduurzamingsmiddelen,  
 zoutzuur en kwikschakelaars.
•  Hobby: fotofixeer, foto- 
 ontwikkelaar en etsvloeistoffen.
•  Vervoer: accu’s, benzine,  
 motorolie/afgewerkte olie,  
 oliefilters.

U kunt het KCA inleveren bij de 
gifbus of bij het afvalbrengstation. 
In onderstaand schema kunt u zien 
wanneer de gifbus de gemeente 
Rheden aandoet. De locaties waar 
de gifbus staat herkent u aan een 
gifbushaltebord. 
Let op: Vanwege de corona-
maatregelen kunnen de tijden 
afwijken.

1e vrijdag van de maand
•  Dieren, Meidoornlaan  
 9:00 - 10:30 uur
•  Velp, Noorder Parallelweg 
 11:00 - 13:00 uur
1e zaterdag van de maand
•  Rheden, Mr. B. van Leeuwenplein  
 9:30 - 10:30 uur
•  Velp, Winkelcentrum Velperbroek 
 10:45 - 11:45 uur
•  Velp, Hoofdstraat
 13:00 - 15:00 uur
3e zaterdag van de maand
•  Laag-Soeren, Cruyshoevelaan
 8:30 - 9:30 uur
•  Spankeren, Kerkplantsoen
 9:45 - 10:45 uur
•  Dieren, Ericaplein
 11:00 - 12:00 uur
•  Ellecom, Binnenweg
 13:15 - 14:15 uur
•  De Steeg, Van Aldenburglaan
 14:30 - 15:30 uur

Bij verschillende winkeliers in de 
gemeente kunt u batterijen en/of 
verfresten inleveren. Het gaat dan 
alleen om kleine hoeveelheden.  
Kijk op www.wecycle.nl voor de 
inleverpunten.

Tuinafval/Green Bag
Grote hoeveelheden takken, 
struiken, gras of bladeren kunt u zelf 
wegbrengen naar het Recycleplein 
Doesburg of u kunt gebruik 
maken van een Green Bag. Het 
Recycleplein zamelt taxus niet apart 
in. Kijk voor de locaties waar u een 
Green Bag kunt halen op  
www.rheden.nl. Voor het maken van 
een afspraak om uw Green Bag op 
te halen gaat u naar www.afvaldesk.
nl of belt u naar de SUEZ Servicelijn 
(0800) 22 10 011.

Recycleplein Doesburg
U kunt al uw afvalsoorten ook naar 
het Recycleplein Doesburg 
wegbrengen. Voor sommige 
afvalsoorten moet u betalen, voor  
andere niet. Kijkt u voor meer 
informatie en de acceptatie-
voorwaarden op www.rheden.nl/
afval. Zorg dat u bij het brengen van 
afval altijd uw afvalpas bij u hebt. 
Zonder afvalpas betaalt u namelijk 
het hoogste tarief. U moet dan 
altijd betalen voor het afval dat u 
wegbrengt. 
Recycleplein Doesburg, 
Parallelweg Den Helder 4 
in Doesburg.

Openingstijden Recycleplein:
Di 12.00  - 17.00 uur
Wo 12.00  - 17.00 uur
Do 12.00  - 19.00 uur
Vr 12.00  - 19.00 uur
Za 09.00 - 16.00 uur

Vanaf 1 juli brengt u grofvuil 
naar het Recycleplein in 
Doesburg. 

Repaircafé 
Bij een Repaircafé kunt u apparaten, 
speelgoed, kleding en andere 
gebruiksvoorwerpen aanbieden voor 
reparatie en herstelwerkzaamheden.  
U hoeft dus geen kapotte spullen weg 
te gooien! Dit bespaart u geld en is 
beter voor het milieu.
In onze gemeente zijn 3 Repaircafés. 
Kijk voor meer informatie op de site 
van:
• Buurthuis de Poort in Velp: 
 www.buurthuisdepoort.nl -  
 openingstijden 4e zaterdag, 14-16 uur
• Dorpshuis in Rheden: 
 www.repaircafe-rheden.nl -  
 1e zaterdag, 9.30-12 uur
•  De Oase in Dieren: 
 https://repaircafe.org/locatie/ 
 Repair-Café-Dieren - 2e zaterdag, 
 14-16 uur en 4e donderdag 19-21 uur.


