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Wist u dat we het meeste afval kunnen hergebruiken? Eigenlijk hebben we het niet 
meer over afval, maar over grondstoffen. Bijna alle afvalsoorten kunnen worden 
hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Zoals verpakkingen van glas, 
oud papier, textiel en groente- fruit,- en tuinafval. Maar dan moet het wel goed 
gescheiden worden. 

In Capelle gooien we nog steeds veel restafval Capelle volledig overgegaan op nascheiding 
weg. Toch zijn we al goed op weg om steeds (hoe dit precies werkt leest u verderop in 
meer afval te scheiden. Sinds begin dit jaar deze Capelse Courant). De resultaten laten 
zijn de containers voor plastic verpakkingen, zien dat dit veel beter werkt dan het plastic 
metalen verpakkingen en drankenkartons vooraf scheiden. De afvalverwerker haalt nu 
(pmd) in de wijken weggehaald en zijn we in tot bijna een kilo meer plastic per persoon 
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Papier en karton 
Het scheiden van papier en karton 
kan nog wat beter in Capelle. Door de 
coronapandemie hebben we veel meer 
pakketjes en kartonnen verpakkingen thuis. 
Het is zonde om dit afval niet te scheiden, 
daar kunnen weer boeken of wc-papier van 
gemaakt worden. Door nog beter ons afval 
te scheiden kost het verwerken ervan niet 
alleen minder geld, maar is het ook veel 
beter voor het milieu. Samen krijgen we het 
voor elkaar! 

Capellenaren die bij willen dragen aan een schoner Capelle aan den IJssel, 
kunnen een container in de buurt adopteren. Marian Kok uit de wijk Fascinatio 
is containeradoptant: “Het werpt zijn vruchten af om het er met mensen over te 
hebben.” 

Het fenomeen containeradoptant is relatief 
nieuw, maar Marion Kok is het eigenlijk 
al jaren. ”Ik doe dit al een jaar of vijftien, 
denk ik”, vertelt ze. “Ik kom zelf uit een 
oude wijk waar iedereen zijn eigen stoepje 
veegde, dus ik ben het gewend om het 
netjes te houden. Fascinatio is echt geen 
vieze wijk, maar het kan zoveel beter!’’ 

Voorrang 
Inmiddels is ze officieel containeradoptant. 
Dit houdt in dat ze mee helpt om de 
container voor haar deur schoon te 
houden. Vanuit de gemeente krijgt ze de 
sleutel tot de afvalcontainer, een bezem, 
een grijper, werkhandschoenen en toegang 
tot een speciaal formulier van Irado, 
waardoor meldingen met voorrang worden 
behandeld. 
Het zijn van containeradoptant begint wel 
effect te oogsten, aldus Marian: “Het werpt 
zijn vruchten af om het er met mensen 
over te hebben. Mensen weten dat ik er 
op let, dus het gaat de laatste tijd best wel 
goed. Maar eigenlijk zou het niet nodig 
moeten zijn.” 

Marian hoopt dat meer mensen door 
haar inzet mee willen helpen om de 
containerplaatsen schoner te krijgen. 
Want dat levert nog al eens problemen op. 

Bijvoorbeeld wanneer mensen afvalzakken 
niet goed afgesloten deponeren. 

Ongedierte 
“Dat trekt ongedierte aan, zoals ratten. 

uit het restafval, en dat is veel! Ook hebben 
we in Capelle dit jaar meer groente-,  
fruit- en tuinafval (gft) gescheiden dan vorig 
jaar. Er komen steeds meer gft-containers 
bij en Capellenaren maken er goed  
gebruik van. 

Als gemeente willen we het iedereen zo 
makkelijk mogelijk maken om afval te 
scheiden, daarom komen er volgend jaar nog 
meer gft-containers bij, naast bijvoorbeeld 
flatgebouwen. 

“Mijn enige doel is een schone straat” 
Maar een paar jaar geleden zagen we hier 
zelfs een vos lopen. Die komt hier ook 
niet voor niks. Je kan dit hele probleem 
oplossen als je de vuilniszak gesloten 
in de container gooit. Want buiten dat 
ratten vervelend zijn, zijn het ook nog 
ziekteverwekkers.” 
Inmiddels loopt het dus wel goed in 
Fascinatio. Maar dat is een lange weg 
gebleken. “In het begin voerde ik echt 

discussies met mensen, omdat niet 
iedereen de moeite nam het afval goed aan 
te bieden. Vervolgens stond ik luiers van 
anderen op te ruimen. Maar inmiddels is 
de sociale controle er wel. Mijn enige doel 
is een schone straat. Dus houd je buurt 
gewoon netjes.” 
Ook containteradoptant worden? Ga 
naar www.capelleaandenijssel.nl/ 
containeradoptie en meld u aan. 

Foto: Jan Kok 

www.capelleaandenijssel.nl


  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

  
  

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

TAFELLAKEN 
Waarheen?  
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COLUMN 

“Spaar het milieu én 
uw portemonnee” 

Voor u ligt de Capelse Courant, die in het teken staat van afval scheiden. Wat voor 
de één vanzelfsprekend is, is voor de ander (soms) nog een uitdaging.  We gooien 
in Capelle veel restafval weg, als je het vergelijkt met de rest van Nederland. En 
dat is zonde. Want waardevolle grondstoffen gaan zo verloren. Het verbranden van 
restafval is slecht voor het milieu en kost ook nog eens veel geld. 

Ons doel is om minder restafval weg te 
gooien. Van 226 kilo per persoon nu, naar 
160 kilo in 2022. Dat kunnen we samen doen. 
U kunt afval thuis scheiden en de gemeente 
moet zorgen voor voldoende mogelijkheden 
om afval te scheiden. Daarom kijken we 
steeds waar er voorzieningen, als glas-, 
textiel-, gft- en papierbakken bij moeten en 
kunnen komen. 
Maar we kijken ook naar de verschillende 
woonsituaties. Voorzieningen voor hoogbouw 
zijn anders dan die voor laagbouw. Daar 
willen we meer maatwerk voor gaan leveren. 

Ook zorgen we dat nieuwe initiatieven in 
Capelle de kans krijgen, zoals Byewaste. 
Zij halen in enkele wijken aan de deur klein 
elektrisch materiaal, speelgoed, boeken en 
kleding op dat weer een tweede leven krijgt. 
Deze service is een succes en daarom gaan 
we het verder uitbreiden. Handig zijn ook de 
zogenoemde Blipverts; de inzamelzuilen nabij 
de winkelcentra voor klein recyclebaar afval 
zoals batterijen, catridges en lampen. 

Als we thuis afval scheiden heet dat 
bronscheiding. Afval dat achteraf bij de 
afvalverwerker er uit wordt gehaald heet 
nascheiding. Nascheiding doet onze 
afvalverwerker sinds begin dit jaar met 
plastic, metaal en drankkartons (pmd) met 
een slimme machine. Dat geeft betere 
resultaten in kilo’s én in kwaliteit.  Voor 

Geef het dagelijkse afval een nieuw leven 
Iedere dag hebben we ongemerkt best veel afval. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen 
van eten, plastic tasjes of kapotte apparaten. Maar wist u dat de meeste spullen een 
nieuw leven tegemoet gaan als nieuw product? Dan moeten we ze natuurlijk wel juist 
scheiden. En juist bij het dagelijkse afval is het belangrijk om daar bij stil te staan. 

FLES SAP 
Waarheen? Glasbak in de wijk. 
Wat wordt ervan gemaakt? 
Drank- en parfumflessen, 
ruiten of glaswolplaten. 

KARTONVERPAKKING FEESTSTOL 
Waarheen? Papiercontainer  
in de wijk of uw eigen minicontainer 
met blauwe deksel. 
Wat wordt ervan gemaakt? 
Papier (van boek tot wc-papier) 
en karton. 

SINAASAPPELSCHIL 
Waarheen? Verzamelcontainer 
voor gft of uw eigen groene 
container. 
Wat wordt ervan gemaakt? 
Compost en biogas (dat vrijkomt bij 
vergisting van gft). Oud textiel brengt u naar 

de textielcontainer of de 
kringloopwinkel. Van niet- KERSTBOOM 
bruikbaar textiel worden vezels Waarheen? Naar een van de kerstboom-

BOTERVLOOTJE gemaakt voor nieuwe kleding. verzamelpunten in uw wijk (exacte locaties 
Waarheen? Bij het restafval want het wordt met nascheiding Wat wordt ervan gemaakt? worden later deze maand bekend gemaakt). 
weer netjes uitgehaald om te kunnen recyclen. Matrasvulling, poetslappen, Wat wordt ervan gemaakt? 
Wat wordt ervan gemaakt? kofferriemen, opvulling van Het grootste deel wordt omgezet in compost en 
Plastic tas, fleecetrui, slaapzak, straatmeubilair enzovoorts. autodeuren enzovoorts. een klein deel in energie. 

papier, kleding, glas en gft geeft juist 
scheiding vooraf de beste resultaten. 

Ook ik wil zoveel mogelijk afval scheiden. 
Zo lever ik mijn inktcartridges altijd weer in 
bij de winkel en spaar daarmee voor korting 
op mijn volgende bestelling. Zo spaar ik het 
milieu en mijn portemonnee! En om het 
mezelf makkelijk te maken snij ik thuis mijn 
kartonverpakkingen alvast klein met een 
mesje zodat het goed in de papierbak past 
en de container niet gaat klemmen. Kleine 
dingen die iedereen kan doen! 

Soms lijkt het lastig maar samen komen we 
tot een mooi resultaat: minder restafval, beter 
voor milieu en portemonnee! 

Marc Wilson 
Wethouder Buitenruimte 

KNUTSELTIP! 

Een kerstboom van wc-rollen 
Willen de (klein)kinderen ook een leuke kerstboom 
op de slaapkamer maar dan zonder die vervelende 
naalden? Maak samen een boom van wc-rollen! 
Verzamel een stuk of dertig rollen (hoe meer rollen 
hoe groter de boom). Verf drie rollen bruin en de rest 
groen. Schilder ook de binnenkant en laat de rollen 
goed drogen. Leg nu een rij rollen naast elkaar en 
lijm de zijkanten aan elkaar vast. Leg hierboven 
steeds kortere rijen zodat uw boom eindigt in een 
punt. De steel van de boom maakt u door de drie 
bruine rollen horizontaal op de onderste rij te 
plakken. Nu kunt u de boom versieren. Met kleine 
kerstballen of lampjes bijvoorbeeld. 

Grote kartonnen doos 
weggooien? 

Maak karton klein voor u het naar de 
container brengt. U kunt het scheuren, 
snijden of erop springen. Zo voorkomt u dat 
karton klem komt te zitten en kunnen uw 
buren hun karton ook kwijt in de container. 
Van papier en karton uit de papiercontainer 
worden nieuwe dozen gemaakt. 

Zo zorgt u voor mínder karton: 

• Koop uw spullen niet online maar in de 
winkel. Dat scheelt heel wat kartonnen 
verpakkingsmateriaal. 

• Hergebruik kartonnen pakketjes om iets 
terug of op te sturen 

Ook tijdens de decembermaand produceren we veel afval. Een gezellige kerstbrunch 
levert al snel een volle vuilniszak op. Of toch niet? Waar laten we het ontbijtafval en welke 
producten kunnen er van worden gemaakt. 

OUD BROOD 
Heeft u restjes brood over? 
Maak er paneermeel van of  
gebruik het in andere recepten. 
Op www.voedingscentrum.nl  
kunt u zien hoe lang de restjes 
houdbaar zijn. Ook vindt u er handige 
recepten met restjes. 

ELEKTRISCHE APPARATEN 
Waarheen? Apparaten met  
stekker brengt u naar de kringloopwinkel. 
Kapotte apparaten kunnen misschien nog  
gemaakt worden door het Repair Café en 
mogen anders naar de milieustraat of 
terug naar de winkel. Demontagebedrijven 
halen de apparaten uit elkaar om de 
verschillende grondstoffen opnieuw te 
gebruiken. 
Wat wordt ervan gemaakt? 
Speelgoed, wasmachines, van alles. 

• Gebruik kartonnen verpakkingen om 
spullen in te bewaren. 

• Knutsel iets leuks van een kartonnen doos. 
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Waar laat ik mijn grofvuil? 
Zelf brengen naar de: 

Milieustraat 2 

U kunt hier gratis terecht met grofvuil, 
zoals meubels en ander huisraad. 

Openingtijden: maandag tot en met vrijdag 
van 8 -16 uur en zaterdag van 10-16 uur. 

Afvalpas

Milieustraat  Afvalpas

MilieustraatMilieustraat

Leen eventueel gratis onze aanhanger. 

Neem 
uw afvalpas 
altijd mee. 

Kringloopwinkel 1 
Dan kan het naar 

de Kringloopwinkel 

Of laat het maken 
in het Repair Café 

Werkt het nog? 

Is het kapot? 

Op laten halen? Maak online een: 

Grofvuilafspraak 3 

Maak een afspraak via 
irado.nl/capelle/grofvuilafspraak. 

Capellenaren aan het woord 
In iedere editie van de Capelse Courant leggen we een stelling voor aan drie Capellenaren. Deze keer een stelling die aansluit bij het thema ‘Afval scheiden’. 

“Afval scheiden heeft voor mij prioriteit” 

Newroz Guclu 
Woont in de wijk Oostgaarde en is sinds 2018 voorzitter van 
de Capelse Jongerenraad (CJR). Newroz wil graag de stem 
van Capelse jongeren vertegenwoordigen en meebeslissen 
over onderwerpen die voor hen van belang zijn. 

“Persoonlijk sta ik altijd stil bij gescheiden 
afvalbakken.—Ook kijk ik regelmatig naar de achterkant 
van een verpakking voordat ik het weggooi. Duidelijke 
informatie is helaas niet te vinden op alle verpakkingen. 
Ook zijn veel verpakkingen—gemengd—van—verschillende 
materialen, wat scheiden gekkenwerk maakt.—Ik ben van 
mening dat dit echt beter kan. Bijvoorbeeld door een etiket 
op elk product dat aangeeft tot welk soort afval het behoort. 
Dan ben ik er ook zelf zeker van dat ik het afval juist en 
verantwoord scheid. 
Het scheiden van afval door inwoners is een mooi, maar 
soms onrealistisch plaatje. Het materiaal waaruit afval 
bestaat, is regelmatig onduidelijk of zelfs vermengd 
met andere materialen.—Het juist scheiden is hierdoor 
onpraktisch. Bovendien maken extra vuilniswagens extra 
kilometers om dit afval gescheiden te houden en al is het 
aangetoond dat de besparing—van uitstoot met het recyclen 
van het gescheiden afval—meer dan opmaakt voor de 
uitstoot van deze extra kilometers, zou het mijns inziens 
toch beter zijn als dit afval achteraf gescheiden wordt. Niet 
alleen bespaart dit kilometers, maar kan het afval dan 
ook gescheiden worden door iemand die er meer vanaf 
weet, wat—kan zorgen voor juist meer afvalscheiding dan 
voorheen.” 

Alida Vreden-Cyrus 
Woont in de wijk Schollevaar en is medeoprichter en 
voormalig voorzitter van de Ondernemersvereniging ZZP 
Capelle. Daarnaast is zij op dit moment voorzitter van 
stichting Themater. 

“Ik probeer zoveel mogelijk afval te scheiden. Dat doe ik 
door bijvoorbeeld kartonnen verpakkingen in de papierbak 
te deponeren. Daarnaast maak ik gebruik van de gft-bak. 
Het beleid over het scheiden van afval vind ik soms lastig 
te volgen. Als ik bij familie in een andere stad op visite 
ben, dan staat er naast de ‘gewone’ afvalbak een aparte 
gft-bak in huis. De gft-bak wordt dan door de gemeente 
verstrekt. Ik vraag me dan ook regelmatig af wat het 
verschil is tussen de verschillende gemeenten en of er 
gemeten wordt welke maatregelen het meest effectief 
zijn om het gedrag van mensen met betrekking tot het 
scheiden van afval positief te beïnvloeden. —Het lijkt soms 
alsof er sprake is van willekeur. Dat is best vreemd, omdat 
de meeste mensen tegenwoordig veel reizen en iedere keer 
per gemeente met andere regels geconfronteerd worden. 
Het beleid van afvalscheiding zou op de veranderingen in de 
samenleving moeten worden afgestemd en per gemeente 
gelijk moeten zijn, zodat er een gedragsverandering tot 
stand komt en iedereen hierdoor een positieve bijdrage 
levert aan het milieu. 
Tot slot ben ik van mening dat we met z’n allen kritisch 
moeten blijven kijken naar het voorkomen van afval. Het 
voorkomen van afval is een ander proces waar wat mij 
betreft meer aandacht voor mag komen.” 

Paul van Gink 
Woont in de wijk Schollevaar en is secretaris van WOP 
Schollevaar en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) 
Capelle aan den IJssel. Daarnaast is hij Voorzitter 
Cliëntenraad Gezondheidscentrum Spoorlaan. 

“Afval scheiden is op een makkelijke en natuurlijke manier 
bijdragen aan een schone en gezonde toekomst. Het kost 
thuis relatief weinig moeite en als je op landelijk niveau kijkt 
naar de verdere verwerking van de afvalstromen, dan levert 
afvalscheiding zeker een maatschappelijke en economische 
waarde voor iedere burger in Nederland. Ik was thuis al heel 
lang bezig met het scheiden van mijn eigen afval en het gaf 
mij een goed gevoel. Een doorzichtige vuilniszak dichtknopen 
met plastic afval, mijn ultieme bijdrage aan het milieu! Ik gaf 
mij telkens een stil schouderklopje! Groot was mijn ongeloof 
toen de gemeente enige jaren geleden meldde dat scheiding 
van huisafval niet meer nodig was, het kon elders beter en 
goedkoper. Met enige teleurstelling nam ik dat bericht toen in 
ontvangst. 
Gelukkig kregen we al snel ondergrondse containers en kon 
ik mijn manier tot scheiden van papier, tuinafval en de rest 
van het huisvuil weer lekker uitoefenen. Eerlijk gezegd, ben ik 
blij dat ik geen plastic containers bij mijn voordeur heb staan, 
zoals in veel omliggende gemeenten wel het geval is. Het 
geeft een rommelig straatbeeld. Ik ga dus lekker door met 
het scheiden van mijn afval, het minste wat je zelf kunt doen 
voor een schoner milieu. In mijn wijk zie ik wel problemen 
met groter afval, dat naast de containers wordt geplaatst. 
Men heeft geen zin of tijd of geen vervoer om dat zelf naar 
de gemeentewerf te brengen. Dat zou nog beter moeten. 
Meer handhaving, zeker meer boetes, maar ook meer 
mogelijkheden om grotere voorwerpen vaker en makkelijker 
te kunnen inleveren. Als dat allemaal lukt, ja dan is mijn 
duurzame geweten weer gerust. 
Dus iedereen voor een schone omgeving in Capelle: doe jullie 
best!” 
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Waarom mag plastic bij het restafval? 
Sinds begin 2021 mogen in Capelle alle gebruikte verpakkingen van plastic, blikjes 
van metaal en drankpakken bij het restafval. De afvalverwerker kan steeds beter 
achteraf met een nascheidingsmachine de verschillende soorten pmd (plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken) uit het restafval halen 
om te verwerken tot grondstof. Dit geeft betere resultaten dan het thuis apart 
houden en naar de pmd-container brengen. 

Het restafval dat Irado inzamelt, 
wordt vervoerd naar afvalverwerker 
Omrin. Daar wordt het pmd met de 
nascheidingsmachine uit het restafval 
gehaald en ter plekke gesorteerd en 
verwerkt tot nieuwe grondstof. De 
hoeveelheid pmd uit de restafvalcontainer 
is via nascheiding groter dan de inzameling 
via de pmd-containers. 

Hoe werkt dat dan precies? 
Al het Capelse restafval wordt in 
vrachtwagens naar Ecopark de Wierde 
gebracht. Hier komt dit afval in 
de„scheidings- en bewerkingsinstallatie 
van Omrin. Hightech machines halen 
zoveel mogelijk herbruikbare afvaldeeltjes 
uit deze afvalmix. Dit gebeurt bijna volledig 
automatisch. Herbruikbare grondstoffen 

die ze uit het afval halen, leveren ze 
aan de verwerkende industrie. Deze 
maken er bijvoorbeeld nieuwe producten 
van. Zo maken we van het gerecycelde 
plastic„nieuwe afvalcontainers. Een mooi 
voorbeeld van het sluiten van kringlopen! 

Waarom gebeurt dat in Heerenveen en 
niet dichterbij? 
Omrin is in staat om 65 procent van 
het afval dat we inzamelen, geschikt te 
maken voor hergebruik. Hiermee is Omrin 
toonaangevend in Nederland. Zij hebben 
een ultramoderne nascheidingsinstallatie 
in Heerenveen die zorgt voor een hoog 
percentage nascheiding.„de kwaliteit van 
nascheiding in Friesland levert meer op 
dan dat de transportkosten het milieu 
belasten. 

Zien hoe het precies in zijn 
werk gaat? Scan de QR-code 
met uw mobiel of tablet en 
bekijk een filmpje van Omrin. 
Daarin laten ze u zien wat er 
precies allemaal met uw afval 
gebeurt! 

Ophaalservice aan huis 
Voor boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel 

Over de samenwerking 
Gemeente Capelle aan den IJssel en 
Irado werken samen met kringloopwinkel 
Het Goed en startup milieuorganisatie 
Byewaste om te voorkomen dat ook 
bruikbare kleine spullen in het restafval 
belanden. Spullen die hergebruikt, of op de 

juiste manier gerecycled kunnen worden 
zouden anders in de verbrandingsoven 
belanden. Door ze een tweede leven te 
geven winnen we grondstoffen terug en 
verminderen we de hoeveelheid restafval. 
Dat is winst voor het milieu! 

Sinds kort kunnen ook Capellenaren in de wijken Middelwatering en Oostgaarde 
hun oude boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed, textiel en andere  
huishoudelijke voorwerpen gratis thuis laten ophalen. Vaak verdwijnen deze  
spullen bij het restafval, terwijl deze afgedankte spullen nog prima kunnen worden 
hergebruikt of gerecycled. 

De spullen worden aan huis opgehaald op 
een voor de bewoner geschikt moment. 
De opgehaalde spullen worden indien 
nodig gerepareerd en verkocht door 
kringloopwinkel Het Goed. Wat niet 
meer hergebruikt kan worden, gaat 
naar het afvalbrengstation in Capelle 
om aan te bieden voor recycling. Startup 
en milieuorganisatie„Byewaste„heeft 
een handige app ontwikkeld om een 
ophaalafspraak te maken. 

Hoe werkt het? 
Byewaste haalt op dit moment spullen 
op in de wijken Capelle-West, Fascinatio, 
‘s-Gravenland, Middelwatering en 
Oostgaarde. De verwachting is dat 
volgend jaar wordt uitgebreid naar heel 
Capelle. Capellenaren uit de deelnemende 

wijken hebben een informatiepakket 
ontvangen met daarin een sticker en een 
informatiefolder. Vervolgens kunnen zij de 
Byewaste-app (voor iOs en Android) gratis 
downloaden. Met behulp van deze app kan 
een afspraak gemaakt worden voor de 
afhaalservice aan huis. De spullen mogen 
in een eigen zak of doos waar de sticker 
opgeplakt kan worden. Vervolgens kan 
de bewoner de spullen op de ophaaldag 
voor zijn of haar deur plaatsen, zodat 
kringloopwinkel Het Goed de spullen kan 
ophalen. Thuisblijven is niet nodig. 

Uitsluitend boeken, kleine elektrische 
apparaten, speelgoed en textiel kunnen 
met deze service worden opgehaald.  
Voor grote spullen en grofvuil kan men  
een grofvuilafspraak maken via Irado. 

Colofon 
Deze Capelse Courant is een uitgave van 
de gemeente Capelle aan den IJssel. 

Redactie: 
Afdeling BCO, unit Communicatie, 
woordvoering en kabinet 

Fotografie: 
Frank de Roo, Jan Kok, Guus Schoonewille 

Contact: 
Gemeente Capelle aan den IJssel 
Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den 
IJssel 
telefoonnummer 14010 
gemeente@capelleaandenijssel.nl 
www.capelleaandenijssel.nl 

Gebruikt u de 
Blipvert al? 

In Capelle staan nabij de winkelcentra de zogenaamde 
‘Blipvert’-inzamelstations. Dit zijn zuilen waar u uw kleine 
elektrische apparaten en bijvoorbeeld CD’s, opladers en 
adapters kwijt kunt. Kijk op www.irado.nl/containerlocatie 
voor een blipvert bij u in de buurt. 

www.irado.nl/containerlocatie
www.capelleaandenijssel.nl
mailto:gemeente@capelleaandenijssel.nl



