
 

 

Ellecom, oktober 2019, 

Betreft: pilot bladproject 

Beste inwoners van Ellecom, 

De gemeente Rheden wil dit najaar graag op een andere manier het blad in ons dorp 
verzamelen. Het gaat hier om een pilot die “het bladproject” noemen. De bedoeling is dat u 
als inwoner van Ellecom kunt aanhaken bij de bladopruimacties van de gemeente. 

Hoe gaat het in zijn werk? 
Dit jaar gaat de gemeente op 1 vaste dag (nl de woensdag) bladruimen in Ellecom (vanaf 
week 44 t/m week 2 in 2020).Met uitzondering van week 52 en 1. U, als inwoner van 
Ellecom, nodigen wij uit om deze dag  het blad uit uw eigen tuin aan te bieden, zodat dit 
gelijk meegenomen kan worden door de gemeentewerkers.  

Er zijn wel een paar regels:  

• Er mag alléén maar bladafval worden aangeboden (dus geen snoeiafval of ander 
tuinafval) 

• Legt u het blad  niet eerder dan dinsdagavond aan de weg ! Bij Voorkeur woensdag ! 

• Het blad moet u niet in grote hoeveelheden op de straat blazen i.v.m. verkeersveiligheid. 

• Ook niet in grote bulten op de stoep dus... 

• Het blad mag u wel langs de rand van de tuin op de stoep neerleggen, of op grasveldjes 
in de straat, op zodanige wijze dat niemand daar last van heeft. 

• Wilt u als inwoner, deze maanden extra alert willen zijn op zwerfafval (ook peuken!) en dit 
opruimen, zodat er geen plastic in de compost terecht komt. 

 

En daarna? 

Het blad zal op een locatie nabij de Eikenstraat worden gecomposteerd d.m.v. Bokashi (een 

fermentatieproces). De compost die zo ontstaat bieden wij gratis aan, aan  de inwoners van 

Ellecom, tijdens een compost ophaal dag. Deze dag word met de bewoners 

gecommuniceerd. 

 

Vragen? 
Mocht het aanbieden van het blad voor u problemen opleveren, bijvoorbeeld omdat er te 
weinig ruimte is bij u voor de deur, dan kunt u terecht bij Klanten Contact Centrum van de 
gemeente Rheden, te bereiken op nummer; 026-4976911. 

Als de pilot in Ellecom slaagt, dan kunnen wij deze manier van werken uitrollen  naar de 

overige dorpen van de gemeente. 

 

Met vriendelijke groet namens de Gemeente Rheden, Andre Gerritsen.  

 

 


