
Vraag en antwoord afval scheiden 
 

Beter samen afval scheiden: dat kan alleen als we ook weten hoe we dat kunnen doen. 

Hieronder vindt u een overzicht van vragen en antwoorden.  

 

Staat uw vraag er niet bij? 

Heeft u een vraag of een klacht over de inzameling van afval? Dan kunt u die indienen via het 

formulier op www.rhenen.nl. 

Algemeen 

Hoe weet in welke bak het afval moet? 

Met de ‘afval ABC’ kunt u makkelijk zien welk afval in welke bak hoort. 

U vindt het ABC in de Afvalwijzer-App of op www.mijnafvalwijzer.nl. 

Ook geeft de app aan wanneer welke afvalcontainer aan de straat 

moet. 

 

Waarom kiest de gemeente er voor om het restafval 1x per 
vier weken op te halen? 
Als we beter scheiden houden we veel minder restafval over. Door afval beter te scheiden 

zorgen we ervoor dat er minder hoeft te worden verbrand. Wat wordt verbrand, zijn we voor 

altijd kwijt. Bovendien kost verbranden veel geld.  

Lukt het niet om uw restafval in 1 container te verzamelen? Dan kunt u een 2e container (140 liter) 

voor restafval aanvragen. Voor deze container betaalt u 290 Euro per jaar (prijspeil 2021). Voor 

inwoners die door een medische aandoening meer restafval hebben is de 2e container gratis. 

 

Kan ik vaker dan 8 keer afval wegbrengen naar het afvalbrengstation? 

Per inwoner mag 8 x gratis afval weggebracht worden. Uit onderzoek is gebleken dat gemiddeld 

1 tot 5 keer bezoeken per jaar worden gebracht aan het brengstation. Vaker is niet toegestaan.  

 

GFT  
 

Waarom wordt de GFT container wel elke twee weken opgehaald? 
De reden waarom GFT vaker wordt opgehaald dan PMD en restafval, is omdat GFT afval eerder 

gaat stinken. Als we GFT minder vaak inzamelen, zorgt dit voor meer overlast. En meer overlast 

zorgt weer voor minder scheiden.  

 

Hoe voorkom ik stank en ongedierte in mijn container? 
Vervelende geur in uw container ontstaat door rottende (etens)resten. Dit trekt vliegen en 

daarmee maden aan. Hoe kunt u dit tegengaan? 

 Zet de container niet in de zon; 

 Zorg dat de inhoud van uw container niet te nat is. Leg een stukje krant of een lege 

eierdoos op de bodem van de container. 

 Zet de deksel van de gft-container op een kier, leg er bijvoorbeeld een houten lat tussen. 

 Maak de container regelmatig schoon. 

 Laat bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld vakantie, de gft-container leeg achter. 

 Stop een paar takjes klimop of lavendel in de container om ongedierte te voorkomen en een 

nare geur tegen te gaan. 

 

  

http://www.mijnafvalwijzer.nl/


PMD 
 

Hoe kom ik aan gratis PMD-zakken? 
PMD-zakken zijn gratis te krijgen bij: 

 Rhenen: Huis van de Gemeente, Gemeentewerf, Remmerden 38-40 en Albert Heijn, 

Plantsoenstraat 69 

 Achterberg: Coop Achterberg,Schoneveld 35 

 Elst: Albert Heijn, Schoolweg 2B 

 Buitengebied: Van Baaren Diervoeders, Cuneraweg 385 

 

Glas 

Mogen de deksels op glazenpotten mee in de afvalbak? 
Ja, metalen doppen en deksels mogen gewoon mee de glasbak in. Zorg ook dat de fles of pot 

zoveel mogelijk leeg is. Een klein restje is geen probleem. Omspoelen is niet nodig, dat is zonde 

van het water.  

Draai plastic deksels van de pot af voor je die in de glasbak gooit en doe ze in de bak voor 

plastic verpakkingen. 
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