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Geachte leden van de raad,  
 
Graag willen wij u informeren over de afvalinzameling. Wij hebben zo veel mogelijk 
informatie opgehaald bij de inwoners en verwerkt. In deze brief benoemen we een aantal 
ontwikkelingen.  
 
KCA inzameling  
Uit de cijfers blijkt dat er veel animo is om Klein Chemisch Afval te brengen op de 
inzamelavonden en tijdens de zaterdag. Wij gaan de proef KCA continueren. Eén keer per 
maand wordt er naast de avond-inzamelingen in Wierden en Enter ook ingezameld op het 
afvalbrengpunt op de zaterdag. 
 
Wekelijks PMD-zakken inzameling bij de hoogbouw 
De wekelijkse inzameling van PMD zakken voor de hoogbouw inwoners verloopt succesvol. 
Het omschakelen van één keer per twee weken inzamelen naar de wekelijkse inzameling is 
ingevoerd omdat de verzamelcontainers bij supermarkten zijn verwijderd. De inzameling 
voldoet aan de behoefte. 
 
GF(t) inzameling hoogbouw 
Wij willen de GF (Groente- en Fruitafval) inzameling bij hoogbouw in 2022 optimaliseren. 
Hiervoor zijn wij in gesprek met Twente Milieu. Bij sommige complexen staan oude betonnen 
cocons die vervangen moeten worden. Een cocon is een ombouw om een GFT container. Bij 
niet alle complexen staan nu cocons. Wij gaan in overleg met Twente Milieu om te kijken of 
we dit kunnen uitbreiden en dat de cocons wellicht een modernere uitstraling krijgen.  
 
Extra verpakkingsafval (PMD-) container bij huishoudens met grote gezinnen. 
Uw aangenomen motie PMD (Plastics- Metalen Drankkartons) gaan wij uitvoeren door een 
extra container aan te bieden voor gezinnen van 6 personen of meer. Deze gezinnen kunnen 
vanaf 1 januari 2022 een aanvraag doen bij Twente Milieu.  
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Grotere containers GFT (laagbouw) 
Inwoners die veel tuinafval hebben gaan wij tegemoet komen door een grotere (240 liter) 
container aan te bieden. Zo kunnen zij meer GFT inzamelen. De invoering kan per 1 januari 
2022 plaatsvinden. 
 
Waarom een vergoeding vragen voor een container? 
Voor het plaatsen- en omruilen van containers vinden wij het nodig om een vergoeding te 
vragen om deze service te kunnen bekostigen. Ook willen we voorkomen dat er onnodig 
geplaatst of geruild wordt. Daarom stellen wij een eenmalige vergoeding voor van € 35,-. Dit 
tarief geldt voor zowel plaatsen als het ruilen. Het tarief geldt alleen voor de extra geleverde 
service, het “normale” aanbod aan containers blijft gratis. 
U krijgt het tarief ter besluitvorming voorgelegd bij het voorstel over de legesverordening 
2022. 
 
Heeft u nog vragen? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. A. Ballast, afdeling Leefomgeving 
(telefoon: 0546-580 872, e-mail: a.ballast@wierden.nl). 
 
Met vriendelijke groeten, 
       
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden,                                                                    
de secretaris,             de burgemeester, 

    
Marcel Klos               Doret Tigchelaar  
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