Waarom wel of geen gft inzameling in mijn wijk of bij mijn woning?
Welke wijken zamelen gft-afval gescheiden in?
Op dit moment doen geschikte woningen mee in de gebieden; Rozenburg, Hoogvliet, Overschie en
Hillegersberg-Schiebroek en de wijken Prinsenland, ’s Gravenland, Zevenkamp, Ommoord, Nesselande,
Lageland, Oosterflank en Vreewijk. Vanaf november 2018 zullen kansrijke woningen volgen uit het gebied
Hoek van Holland, Pernis en de wijken Pernis, Zuidwijk, Zuidrand en Lombardijen.
Het gebied Kralingse Veer in Prins Alexander zal op een later moment meedoen met de invoering van gft.
Binnen dit gebied zijn diverse knelpunten geconstateerd om tot goede afvalscheiding te komen. Er zal daarom
met de bewoners gekeken worden naar de invoering van gft en het scheiden van afval.

Komt mijn wijk ook aan de beurt?
Andere kansrijke wijken met laagbouwwoningen en met een tuin in de stad Rotterdam volgen in 2019 en later.
Bewoners worden hierover tijdig bericht.

Hoe zit het met hoogbouw? Gaan wij daar ook gft-afval gescheiden inzamelen?
Op dit moment halen wij geen gft-afval op bij hoogbouw. Wij houden wel een aantal proeven om te kijken hoe
en of wij in hoogbouw gft-afval gescheiden kunnen inzamelen. In Ommoord houden wij een proef met
gezamenlijke gft-huiscontainers bij een aantal appartementencomplexen en in een deel van het Oude Westen
rijdt als proef een schillenboer door de wijk. De uitkomsten gebruiken wij bij de vraag hoe wij bij hoogbouw gftafval kunnen inzamelen.
Welke woningen zamelen gft-afval gescheiden in?
Geschikte woningen zijn voornamelijk laagbouwwoningen. Deze woningen beschikken in de meeste gevallen
over een voor- en/of achtertuin, een achterom of een andere logische plek om een huiscontainer te plaatsen.
Soms zijn ook gestapelde woningen waarvan de benedenwoning beschikt over een voor- en/of achtertuin
geschikt.
Welke woningen zamelen nog géén gescheiden gft-afval in?
Niet alle woningen in bovenstaande wijken zijn geschikt voor het gescheiden inzamelen van gft-afval met een
huiscontainer. Hoogbouw, gestapelde woningen of andere woningen zonder voor- of achtertuin of andere
logische plekken voor het stallen van een huiscontainer zijn hiervoor niet geschikt. Daar is vaak te weinig
ruimte voor meerdere containers.
Mijn woning is geschikt, maar ik ga omgekeerd inzamelen? Wat betekent dat precies en waarom is
dat?
Bij een aantal woningen of wijken voeren doen we aan ‘omgekeerd inzamelen’. Er zijn dan goede kansen
voor het gescheiden inzamelen van gft-afval en oud papier aan huis. Het restafval bieden woningen aan bij
een ondergrondse wijkcontainer. Zijn er te weinig containers in de wijk? Dan plaatsen wij er (tijdelijke)
wijkcontainers bij. Dat doen we in overleg met de bewoners.

Vraag- en antwoord document GFT 2018

1

Mijn woning blijkt niet geschikt voor gft-afval, maar met aanpassingen mogelijk wel. Wat betekent dat
precies en waarom is dat?
Bij een aantal woningen die niet mee kunnen doen met gft-afval gescheiden inzamelen, voeren wij maatwerk
uit. In de praktijk zijn dit vaak gestapelde woningen of woningen die onderdeel zijn van een laagbouwcomplex.
Deze woningen hebben al een huiscontainer voor restafval, maar niet de ruimte voor een extra container.
Voor dit soort situaties kijken wij naar andere oplossingen zodat de woning mee kan met het ophaalschema
van de rest van de wijk.
Mijn woning is niet geschikt voor een gft huiscontainer, maar ik wil ook graag mijn gft gescheiden
gaan inzamelen. Wat kan ik doen?
Helaas kunnen wij nog niet in alle wijken en gestapelde woningen zoals flatgebouwen het gft-afval
gescheiden ophalen. Mocht uw woning niet geschikt zijn, maar u woont wel in een wijk waar wij al gft-afval
inzamelen? Neem dan contact op met ons. Wij bespreken samen met u de mogelijkheden.




Via https://www.rotterdam.nl/loket/huiscontainer vindt u meer informatie en kunt u de aanvraag doen.
U kunt ook bellen naar het gemeentelijk servicenummer 14 010 voor een aanvraag of het regelen van
de inlevering.
U kunt ook een brief met omschrijving van de aanvraag opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Stadsbeheer/Schone Stad/Bedrijfsadministratie
Postbus 10902
3004 BC Rotterdam
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