
Drie maanden geleden zijn we begonnen met de nieuwe manier van afvalinzameling. Met uw hulp hebben 
we al veel afval als grondstof kunnen hergebruiken. In deze periode heeft u ook kunnen kijken of de huidige  
set rolemmers aansluit bij uw thuissituatie. Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunt u één keer per jaar  
kosteloos uw set rolemmers wijzigen. De aankomende maanden worden gebruikt om de rolemmers bij  
u thuis om te ruilen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande rolemmers. 

Wat is er mogelijk?

Een set rolemmers op maat. Hoe ziet dat er dan uit?  

Dat bepaalt u zelf! Bekijk hieronder de mogelijkheden op een rij. 

Formaat wijzigen

Vanaf 1 april kunt u zelf het formaat van uw rolemmers bepalen. De 

rolemmers zijn te verkrijgen in de volgende twee formaten: 240 liter 

en 140 liter.

Heeft u bijna geen restafval meer? Vervang uw 240 liter restafval 

rolemmer dan bijvoorbeeld voor een 140 liter restafval rolemmer. 

Heeft u een grote tuin en komt u in de zomer ruimte te kort? Kies 

voor een 240 liter GFT rolemmer in plaats van 140 liter. 

Delen 

Het is ook mogelijk om rolemmers samen te delen met uw buren. 

Heeft u samen weinig afval en kunt u het af met één of meerdere 

gezamenlijke rolemmers? Deel hem gerust!

Hoe vraag ik het aan?

U kunt op de website 

www.doetinchem.nl/samenvanafvalnaargrondstof  een 

formulier downloaden en mailen naar 444@doetinchem.nl 

U krijgt vervolgens bericht van ons wanneer wij bij u langskomen.

Wanneer worden de 

rolemmer(s) omgeruild?

Begin mei starten we met het omruilen van de rolemmers. Het 

omruilen van rolemmers is een grote klus. Daarom kan het enige 

tijd duren voordat u thuis uw set rolemmers op maat heeft.

U krijgt per email bericht wanneer wij bij u de rolemmer(s) 

komen omruilen.

Hoe werkt het omwisselen?

U krijgt van ons bericht wanneer wij bij u komen om uw rolemmer(s)  

om te ruilen. Het enige wat u vervolgens hoeft te doen is zorgen dat 

op die dag de rolemmer(s) die u wilt omruilen aan de weg  staan. De 

rolemmer hoeft niet leeg te zijn. 

           Overige vragen

               Krijg ik een gebruikte rolemmer terug?

        We zetten zoveel mogelijk in op het hergebruik van de rolemmers,  

om het milieu te sparen en geen onnodige kosten te maken.  Deze rolemmers  

worden grondig schoongemaakt en voorzien van een deksel met de juiste kleur.  

U kunt dus inderdaad een gebruikte rolemmer terugkrijgen, maar als ingeleverde  

rolemmers beschadigd zijn worden deze niet meer hergebruikt, maar op een 

verantwoorde wijze afgevoerd en gerecycled.

Hoe vaak kan ik een aanvraag doen?

U kunt per jaar één keer uw rolemmerset aanpassen.  

Dit kan het gehele jaar door.

Zitten er kosten aan?

Het aanpassen van uw rolemmerset is kosteloos. 

Met een paar makkelijke tips kunt u  

Ja-nee sticker op de deur.  Wilt u de reclamefolders  

niet missen? Bekijk ze via een app of online;

Tuinafval kunt u gratis naar het brengpunt brengen;

Koop bewust in. Let hierbij goed op het gebruik van  

verpakkingsmaterialen;

Scheiden begint in de keuken. Gebruik een keukenemmer  

met verschillende vakken

Wat hoort waar? Bekijk het overzicht op www.doetinchem.nl/samenvanafvalnaargrondstof 

Delen en lenen. Hoe vaak gebruikt u een boormachine, biertap of partytent? Veel spullen heeft u maar 

een paar keer per jaar nodig
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Tips voor afvalbesparing

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website 

www.doetinchem.nl/samenvanafvalnaargrondstof

Links een 140 liter (groen gft) rolemmer en rechts een 240 liter (oranje pmd) rolemmer


