Het legen van de huiscontainers
Hoe vaak en wanneer wordt de gft-huiscontainer geleegd?
Eén keer per twee weken. Restafval halen wij ook eens in de twee weken op. En oud papier en karton halen
we elke vier weken op.
Wilt u weten op welke dagen uw huiscontainer wordt geleegd, kijk dan op de website MijnAfvalwijzer of
download de AfvalWijzer app voor de iPhone, iPad, Android of Windows smartphone. Deze is te downloaden
via de App Store, Play Store of Windows Store (zoek op ‘AfvalWijzer’). In de AfvalWijzer app kunt u ook
instellen dat u een berichtje krijgt wanneer u uw container op straat moet zetten.
Via de website MijnAfvalwijzer kunt u ook een kalender met de ophaaldagen voor uw adres downloaden en
printen.
Hoe en waar moet ik de huiscontainer neerzetten?
Zet uw container bij een opstelplek of aan de openbare weg met de handvatten naar de rijweg.
Waarom wordt niet al het afval meegenomen?
Het afval dat u naast uw huiscontainer aanbiedt, wordt niet meegenomen. Als er verkeerd afval in de
verkeerde huiscontainer zit, wordt dit afval niet meegenomen. De gemeente informeert u hierover met een
label aan uw huiscontainer. Doe daarom het afval in de juiste container. De toezichthouders van de gemeente
controleren in de wijken of het afval op de juiste manier wordt aangeboden.
Ik vind dat de huiscontainers te weinig worden geleegd. Mijn container zit dan te vol. Wat kan ik
hieraan doen?
Bij het voldoende scheiden van uw afval is de inzamelfrequentie voldoende. U kunt ruimte besparen door oud
papier en karton, plastic, metaal en drankenkartons ook apart te scheiden. Dit levert in de meeste gevallen de
helft minder restafval op. Door de hele stad staan wijkcontainers waarin u afval gescheiden kunt aanbieden.
Kijk voor meer informatie op de website www.mijnafvalwijzer.nl
Lukt het u niet om minder afval te produceren?
Maak dan een afspraak met de afvalcoach via afvalcoach@rotterdam.nl. Hij komt dan langs voor een
persoonlijk advies.
Maakt de gemeente mijn huiscontainer ook schoon?
Nee, de gemeente reinigt uw huiscontainers niet. Wij maken uw huiscontainer alleen leeg. Schoonmaken kunt
u zelf eenvoudig doen met water, een borstel en eventueel groene zeep. Een hogedrukreiniger werkt ook
prima. Vermijd chloor en andere agressieve schoonmaakmiddelen want deze zijn schadelijk voor de container
en voor het milieu.
Er zijn veel professionele schoonmaakbedrijven die huiscontainers schoonmaken. Als u uw huiscontainers
wilt laten schoonmaken, kunt u zelf contact opnemen met een schoonmaakbedrijf en een contract afsluiten.
Kan gft niet in ondergrondse wijkcontainers ingezameld worden?
Het kan, maar de ervaringen hiermee zijn negatief. In andere steden is het getest. In de praktijk wordt er vaak
ander restafval bij het gft-afval gedaan. Hierdoor kan gft-afval niet tot compost verwerkt worden. De gemeente
Rotterdam haalt daarom gft alleen op met een huiscontainer.

Vraag- en antwoord document GFT 2018

1

