Gemeente Special

Inzameling apparaten, lampen en armaturen

Gemeenten in transitie
MILIEUSTRAAT BELANGRIJK INZAMELPUNT E-WASTE VOOR BURGERS EN LOKAAL MKB

De gemeentelijke milieustraten zijn voor inwoners een belangrijke inzamelpunt voor afgedankte
apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). Vanwege de transitie naar een circulaire economie,
zijn er gemeenten die deze locaties ook openstellen voor het lokale midden- en kleinbedrijf. Een
goede ontwikkeling. Deze vorm van lokale circulaire economie draagt bij aan meer inzameling en
recycling en zorgt tevens voor minder kilometers en CO2-uitstoot. Eindhoven en Lansingerland zijn
voorbeelden van gemeenten die hier hun beleid op inzetten. Wie volgt?

Gemeente Lansingerland
De milieustraat van de gemeente Lansingerland is niet alleen toegankelijk voor inwoners, ook MKB-ers kunnen er met
hun e-waste terecht. Wethouder Simon Fortuyn: “Wij streven ernaar zoveel mogelijk e-waste in te zamelen. Door ons
afvalbrengstation ook voor het MKB open te stellen, kunnen ondernemers op eenvoudige wijze meehelpen aan het
bevorderen van hergebruik”, aldus Fortuyn. Lansingerland gaat dit de komende periode extra onder de aandacht brengen.
Zo wordt april ‘de maand van de elektrische apparaten’, afgestemd op de start van de landelijke Wecycle-inzamelactie (zie
achterpagina). Fortuyn vertelt wat de plannen zijn: “MKB-ers ontvangen een brief over de openstelling van de milieustraat.
Ook zetten we communicatiekanalen als lokale kranten, digitale nieuwsbrief, Facebook en matrixborden in om het
gescheiden inzamelen te promoten.” MKB-ers kunnen het hele jaar terecht bij de milieustraat. E-waste als sloopafval
wordt zo verleden tijd. Fortuyn: “Wij zijn tevreden over deze wijze van inzamelen en gaan hier zeker mee door .”

Gemeente Eindhoven
De gemeente Eindhoven heeft een speciale openstelling van de milieustraat voor het
kleinbedrijf. Frans van Strijp is directeur van Cure Afvalbeheer dat de afvalinzameling
voor onder meer de gemeente Eindhoven verzorgt: “In Eindhoven kunnen kantoren,
winkels en kleine dienstverleners iedere dinsdagochtend tussen 9 en 11 uur met hun
huishoudelijk afval terecht op onze milieustraat. Onze visie is: de faciliteiten staan
er toch, die bieden we graag zo breed mogelijk aan.” De openstelling is niet bedoeld
voor het inzamelen van bedrijfsafval, dat wordt in Eindhoven door commerciële
aanbieders gedaan en die wil de gemeente niet in de wielen rijden. Van Strijp: “De
openstelling is echt bedoeld voor de vele kleine bedrijfjes in onze gemeente. Ze
betalen een bedrag per kilo dat gelijk is aan de marktprijzen. Het kleinbedrijf kunnen
wij zo faciliteren en dat doen we graag.”

Wettelijke kaders
Volgens de wet dienen afgedankte energiezuinige lampen,
armaturen en ander e-waste apart te worden ingezameld. Ook moet
het e-waste worden gerecycled conform de wettelijke WEEELABEXnormen*. Samenwerking tussen gemeenten en het lokale MKB kan
hier een bijdrage aan leveren en zorgen voor meer hergebruik van
grondstoffen.
*	WEEE staat voor elektronisch afval (Waste of Electrical and Electronic Equipment),
LABEX voor Label of Excellence. WEEELABEX stelt gedetailleerde normen voor de
recycling van e-waste. Een recyclebedrijf krijgt dit keurmerk na een onafhankelijke
audit. WEEELABEX zorgt voor verdere vermindering van milieuschade, terugwinning
van meer grondstoffen en minder gezondheidsrisico’s voor de professionals die
actief zijn in de recycling.

Ontmoet ons
op het VNG
Jaarcongres
Hoe geeft uw gemeente invulling aan de
transitie naar de circulaire economie? De
inzameling van e-waste door burgers en lokaal
MKB speelt hierbij een rol. Graag spreken wij
met u hierover op onze stand tijdens het VNG
Jaarcongres, 26 & 27 juni in Maastricht.

Maatwerkprojecten
Verantwoord renoveren

Het is volgens de Regeling Bouwbesluit 2012
verplicht om lampen en armaturen aan de
bron te scheiden, af te voeren en te laten
recyclen bij WEEELABEX-gecertificeerde
bedrijven. Goed voor de circulaire economie,
het milieu en de invulling van uw MVO-beleid.
Wij helpen u hierbij.

Zijn er binnen uw gemeente sloop- of
renovatieprojecten waarbij veel lampen en
armaturen vrijkomen? Ook bij deze projecten
leveren wij kosteloos inzamelmateriaal en
zorgen we voor een verantwoorde recycling.

Wecycle Service Centers
Openbare verlichting op weg naar LED
Steeds meer gemeenten vervangen hun
openbare (straat)verlichting door energiezuinige
ledverlichting. De verantwoorde inzameling en
recycling van lampen en armaturen (in geval
van een lantaarnpaal is dit de kop met daarin
de lamp), is kosteloos. De armaturen worden
gedemonteerd in een Wecycle Service Center.
Desgewenst voorzien we u na afloop van het
project van een rapportage.

Medewerker demonteert
wasmachine in Wecycle
Service Center.

Veel mensen zijn aan het werk in de inzameling,
sortering, demontage en recycling van elektrische
apparaten. Een deel van hen is actief in Wecycle
Service Centers. Hier sorteren en demonteren
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
elektrische apparaten. Zij volgen een re-integratie
traject op weg naar een reguliere baan of studie.
Hierdoor kunnen per Wecycle Service Center
jaarlijks tientallen mensen hun uitkering opzeggen
en doen ze weer mee in de maatschappij.

Doe ook mee met de Wecycle inzamelactie 2018*
Wij
oo ga
k m an
ee
!!!

Gratis Milieustraat Wecycle
Promotiepakket*
Alle milieustraten ontvangen een gratis
promotiepakket met een vlag en 100 Wecyclekwartetspellen voor de snelle inleveraars.

Wint uw gemeente één van de 25 Wecycle-sponsorcheques
voor het lokale goede doel? Geef voor 14 april uw lokale
goede doel door via info@wecycle.nl.
* Alle gemeenten die partner zijn van Wecycle doen automatisch mee aan de inzamelactie en ontvangen een promotiepakket.
Bij geen keuze voor een goed doel, spelen de inwoners automatisch voor de lokale Oranjevereniging.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op
Gemeenten
Eric van der Schans
gemeente@wecycle.nl
(079) 7600 671
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Scholen en kinderboerderijen
info@wecycle.nl
(079) 7600 644
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