
Met De Nieuwe Stad willen we bijdragen aan een duurzame 
ontwikkeling van onze leefomgeving. Om de weg naar de circulaire 
economie een boost te geven, brengen we extra focus aan op afval 
in De Nieuwe Stad. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!



AFVAL BESTAAT NIET
Alle materialen die we nu nog weggooien, zijn in 

potentie grondstoffen, de start van iets nieuws. Door 

ons ‘afval’ goed te scheiden, maken we recycling 

makkelijker. Door slimmer om te gaan met onze 

grondstoffen, kunnen we ook in de toekomst nog 

welvarend leven op een gezonde planeet, met een 

duurzame en sterke economie.  

AMBITIE 2021
Op dit moment beschikken we in De Nieuwe Stad 

over ondergrondse containers voor rest, glas, pmd 

en papier. Voor een aantal bewoners is het al de 

normaalste zaak van de wereld om gescheiden in 

te zamelen. Dat is super! We zien dat de stroom 

aan restafval op dit moment nog zo’n 60% van 

ons afval bedraagt. Dat percentage zouden we 

graag verlagen en de stroom met hoogwaardige 

grondstoffen verhogen. Naast de huidige vier 

scheidingsmogelijkheden voegen we GFE toe, 

(Groente- Fruit- en Etensresten), waar we ook gelijk 

een doel voor hebben: ons organisch afval wordt voer 

voor de compostwormen van de StadsWormerij uit 

Amersfoort! 

IK DOE MEE! 
Hoe maken we het voor jou (en je collega’s) zo 

makkelijk mogelijk om gescheiden in te zamelen? 

We denken aan het voorzien van verschillende 

afvalbakken – op strategische verzamelplekken of 

bij jou op kantoor – en een duidelijke afvalwijzer 

met instructies. Daarnaast zijn we in gesprek met 

de Amfors Groep. Wij geloven in een inclusieve 

maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Zij 

vormen onze afvalambassadeurs en komen meerdere 

keren per week langs om de inzameling te verzorgen. 

Wat werkt het beste voor jou? 

Heb je ideeën hoe we samen nog beter ons afval 

gescheiden kunnen inzamelen? 

Breng je idee in via: info@denieuwestad.nl


