Stimuleer selectieve inzameling van glas en textiel
Glas en textiel kunnen goed gerecycleerd worden. Hoe zamel je deze twee fracties correct in?
En hoe vermijd je zwerfvuil rond de inzamelpunten?

1. Kies een geschikte locatie
Glas- en textielcontainers zijn bestemd voor de bewoners van een wijk of buurt. Het is dus minder
belangrijk dat ze opvallen voor de sporadische passant. Hou wel rekening met deze tips bij de
plaatsing:

PLAATS DOORDACHT







op een verharde ondergrond;
in het zicht van omwonenden (en niet achter een struik, muurtje of haag);
op een goed verlichte plek, ook ’s nachts;
niet onder elektrische kabels, bomen of andere elementen die de ophaling bemoeilijken;
niet op doorgangswegen of anonieme locaties;
Plaats je textiel- en glascontainers samen? Maak dan goede afspraken met de beheerders in
verband met het opruimen van bijplaatsingen.

VERMIJD OVERLAST






Hou rekening met geluidsoverlast.
Opteer voor ondergrondse containers, bijvoorbeeld op plaatsen met veel misbruik.
Informeer de gebruikers over het gebruik van de containers, zorg voor een goed
sluitingssysteem en vermeld het nummer van een klachtenlijn. Maak goede afspraken met
de beheerder voor een snelle opvolging bij technische storingen of blokkades.
Plaats geen vuilnisbakken in de onmiddellijke omgeving om sluikstorten te vermijden.
Zorg ervoor dat bijplaatsingen en zwerfvuil snel worden opgeruimd. Maak daarover ook
goede afspraken met de beheerder/inzamelaar.

Andere regels zijn hetzelfde als voor het plaatsen van straatvuilnisbakken: kies een propere,
herkenbare container met voldoende capaciteit.

2. Voorkom misbruik
Het grootste probleem op locaties met glas- en textielcontainers is bijplaatsing van ander afval. Dat
oogt slordig, is onhygiënisch en trekt andere sluikstorters aan. Hoe kan je dit vermijden?

HOU DE LOCATIE PROPER







Ruim afval rond de containers snel op.
Zet vrijwilligers in, zoals glasbolpeters of -meters.
Plaats geen vuilnisbakken.
Fleur de locatie op. Laat bijvoorbeeld de glasbollen beschilderen.
Herstel defecten zo snel mogelijk en reinig de containers regelmatig.
Als er geen verbetering is, overweeg dan om de containers te verplaatsen naar een andere
locatie.

Zo hou je de omgeving van glasbollen net
Om de netheid aan glasbolsites in kaart te brengen, kan je een beroep doen op de Gids voor de
evaluatie van de netheid van de glasbolsites van Fost Plus.

Modelovereenkomst voor textielinzamelaars
Om de omgeving van textielcontainers net te houden, legt de gemeente best voorwaarden op aan de
textielinzamelaar. De OVAM stelt daarvoor een document ter beschikking waarin artikels zijn
opgenomen over sociale controle, de netheid van de containers zelf en van de omgeving, de
ledigingsfrequentie, de opvolging van klachten bij sluikstorten, monitoring en toezicht.

STIMULEER CORRECT GEBRUIK




Gebruik pictogrammen zodat duidelijk is welke fracties in de (ondergrondse) glas- of
textielcontainer horen.
Roep inwoners met een sensibiliserende boodschap op om geen afval achter te laten.
Maak gebruik van nudging-elementen.

CONTROLEER




Zorg voor sociale controle: plaats de containers in het zicht van omwonenden, vermijd
doorgangswegen.
Voorzie cameratoezicht en communiceer daarover.
Label en/of controleer de bijplaatsingen ter plaatse om de handhavingsdruk te verhogen.

OPTEER VOOR EEN ANDER INZAMELSYSTEEM



Kies voor huis-aan-huisophaling.
Verzamel glas en textiel via het recyclagepark.

Meer weten? Nederland Schoon maakte een handleiding om bijplaatsing van afval te voorkomen.
Download hier het uitgebreide stappenplan.

