
Beste bewoner(s) van dit adres, 

Om te beginnen wil ik u met deze brief 

bedanken! We scheiden ons afval steeds 

beter. Van 2019 naar 2020 daalde het 

aantal kilo’s restafval van 138 kilo naar 

120 kilo per inwoner. Dat is een daling 

van 13%. Ter vergelijking: het landelijk 

gemiddelde steeg met 7%! Dit is dus echt 

een resultaat om trots op te zijn.

Minder restafval betekent dat we meer afval konden recyclen

In 2020 hadden we 17% méér GFT+E (Groente, Fruit, Tuin + Etensresten) afval, en 32% 

méér PBD (Plastic, Blik en Drinkpakken). Dat is goed nieuws, want dit afval kunnen we 

recyclen. En dat is hard nodig, want belangrijke grondstoffen raken op of worden heel 

duur. We moeten ook voorkomen dat afval in onze natuur belandt. Afval is verwoestend 

voor planten, dieren en onszelf. Plastic vergaat niet en komt als microplastic in ons voedsel 

terecht. Genoeg redenen om netjes met ons afval om te gaan, afval goed te scheiden en zo 

veel mogelijk te recyclen.
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Het is belangrijk dat we afval in de juiste container doen, voor het milieu en onze 

portemonnee

We kunnen afval alleen recyclen als een container alléén maar de goede afvalsoort bevat. Als er bijvoorbeeld 

restafval bij het GFT+E zit, kan de hele lading niet worden gebruikt. Want dan komen er stukjes restafval in ons 

compost, en dat wordt als mest gebruikt op akkers om voedsel op te verbouwen. Als afval wordt afgekeurd voor 

recycling, wordt het samen met het restafval verbrand. Dat is slecht voor het milieu (CO2) en kost veel geld. En 

dat betalen we via de afvalstoffenheffing. 

We doen het al goed, maar het kan nog beter

In 2030 wil Nederland geen restafval meer. Al het afval moeten we dan scheiden en recyclen. Een deel van de 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de verpakkingsindustrie. Die moet verpakkingen maken die makkelijk te 

scheiden en recyclen zijn. De afvalverwerkers moeten de sorteermachines steeds beter maken. Op die manier 

wordt het voor huishoudens makkelijker om afval te scheiden. Omdat nu nog niet alles automatisch kan worden 

gescheiden, moeten we het nog even zelf doen.
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Met vriendelijke groeten,

Klaar Koenraad
Wethouder gemeente Roosendaal

Als u advies wilt over afval scheiden, mag u 

contact opnemen met afvalcoach Annabelle 

Via www.rsdaandebak.nl neemt u contact met haar op. 

Om u te helpen bij het goed scheiden van afval, geef ik u deze hulpmiddelen

In deze envelop vindt u een flyer, pictogrammenkaart en wel/niet lijst voor PBD, GFT+E en Papier. Met de wel/

niet lijst kunt u zien welk afval in welke bak moet. Staat iets er niet op? Gebruik dan de afvalscheidingswijzer op 

www.rsdaandebak.nl. Twijfelt u dan toch nog? Doe het dan bij het restafval. 

Meld u aan voor de nieuwsbrief als u op de 

hoogte wilt blijven over afval 

Scan de QR-code of ga naar rsdaandebak.nl/nieuwsbrief

We hebben informatie over afval ook beschikbaar in andere talen

Handig als u een buur wilt helpen met afval. De website is beschikbaar in 15 talen, de pictogrammenkaart 

hebben we in 16 talen. U vindt ze op de website onder ‘Beter Afval Scheiden’. 

Ik bedank met deze brief ook graag de 250 vrijwilligers die zwerfafval rapen

Zij doen dit vanuit eigen initiatief, omdat ze hun omgeving graag schoon zien. Dat is bijzonder en waardeer 

ik zeer! Denkt u bij het lezen van de brief: Dat wil ik ook? Bel ons dan op 14 0165. Dan zorgen wij ervoor dat 

u materiaal krijgt. Mooie voorbeelden van groepen vrijwilligers zijn de Supporters van Schoon Wouw en de 

Werkgroep Schoon Langdonk (www.schoonlangdonk.nl). 

We zijn in gemeente Roosendaal goed op weg. Als ik in de Roosendaalse samenleving zie wat voor aandacht er 

is voor (zwerf)afval, dan geeft mij dat het vertrouwen dat we de landelijke doelstelling van 2030 samen kunnen 

halen. Bedankt daarvoor!


