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Protocol afvalinzameling. 
 
Betreft:  Afvalinzameling in en rondom het Zorgcentrum. 
  Het gaat om verschillende doelgroepen en verschillende afvalstromen: 
 
Restafval verzorgingshuis (VZH) en kleinschalig wonen (KSW): 
In de containerruimte van St. Franciscus staan 4 restafvalcontainers. 
Dagelijks wordt het afval opgehaald door de TD of door een weekendhulp. Op elke etage of 
dienstruimte worden tussen 11 en 12 uur de afvalzakken, inco, glas en oud papier opgehaald. 
De huishoudelijk medewerkers kunnen aan het einde van hun dienst hun afvalzak weggooien in de 
containerruimte naast de fietsenstalling van het VZH. 
 
Restafval aanleunwoningen (ALW) en zorgappartementen (ZA): 
Bij de ALW worden volgens afspraak op maandagochtend 9 uur de afvalzakken opgehaald. Wij 
gooien dit via de loper in een van de twee ondergrondse containers achter de ALW. 
 
Plastic afval VZH en KSW: 
Bij St. Franciscus wordt op dit moment het papier niet separaat ingezameld. 
 
Plastic afval ALW en ZA: 
Bewoners van de ALW en ZA kunnen in speciale zakken hun plastic afval op straat aanbieden. 
 
Incontinentie afval VZH, KSW, ALW en ZA: 
De gemeente Gilze en Rijen biedt de gehele Gilse gemeenschap aan om op het terrein van St. 
Franciscus incomaterialen in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Het betreft 5 
bovengrondse containers die staan naast de ALW. 
 
Oud Papier afval VZH, KSW, ALW en ZA: 
In het pand t.h.v. de loopbrug is een ruimte voor oud papier gereserveerd. Hier hebben bewoners 
van de ALW en ZA ook toegang toe. Het oud papier wordt tweewekelijks opgehaald door een extern 
bedrijf.  
 
Achter de grootkeuken staan ook 4 papiercontainers omdat de keuken vanuit St. Franciscus het 
meeste oud papier genereert. Ook dit oud papier wordt tweewekelijks opgehaald door een extern 
bedrijf. 
 
Glas afval VZH en KSW: 
In de containerruimte van St. Franciscus staat een glascontainer naast de 4 restafvalcontainers. 
 
Glas afval ALW en ZA: 
Bij de supermarkt is een afleverpunt voor glasafval. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de 
afvoer van glas. 
 
Chemisch afval VZH en KSW: 
Het chemisch afval dat wordt ingezameld, wordt bewaard in chemobakken bij de TD. Voor het 
grootste deel betreft het defecte energiezuinige lampen, daarnaast oude toners en lege batterijen. 
Wij hebben een vrijstelling vanuit de gemeente Gilze en Rijen dat wij gratis in bulk het chemisch 
afval mogen aanbieden in de milieustraat in Rijen. Hiervoor overlegt de medewerker/vrijwilliger een 
brief met gratis toestemming vanuit de gemeente aan de beheerder van de milieustraat. 
 
Chemisch afval ALW en ZA: 
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van chemisch afval. 
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Gevaarlijke stoffen en veiligheidsbladen: 
Binnen St. Franciscus wordt gebruik gemaakt van “gevaarlijke stoffen”. Hiermee worden stoffen 
bedoeld die veelvuldig worden gebruikt door de huishoudelijke dienst. Het betreft ook de 
wasmiddelen in de wasserij die rechtstreeks zijn aangesloten op de wasmachines. Ook in de 
afwaskeuken wordt gebruik gemaakt van schoonmaakmiddelen. 
 
Er is een lijst opgesteld met gevaarlijke stoffen die wordt bijgewerkt als er nieuwe producten 
worden toegevoegd of worden verwijderd door de technisch medewerker. Daarnaast staan in de 
grootkeuken en in de opslagruimte elk 2 mappen met veiligheidsbladen. In de wasserij is een 
aangepaste map voor de wasmiddelen aldaar. 
 


