Tips inzameling PMD-zakken verpakkingsafval

• De PMD-zakken worden elke week opgehaald,

zie de afvalkalender voor de juiste inzameldag.

• Wanneer er geen Kroonring in uw omgeving
aanwezig is, dient u de PMD-zakken op de

• Het PMD dient uitsluitend te worden

aangeboden in de PMD-zakken. Deze zakken
mogen beslist niet gebruikt worden voor
andere doeleinden.

aanbiedplaats van uw containers aan te bieden.
Om wegwaaien te voorkomen, kunt u de

Voor u PMD-verpakkingen
in de zak doet;

• Kunt u de plastic fles, flacon
of het kartonnen drinkpak

Nieuwe zak nodig?
De zakken zijn gratis bij
supermarkten en aan
de balie van de RAD
verkrijgbaar.

het beste platdrukken. Dit
betekent dat u de dop eraf
haalt en de lucht uit de
verpakking drukt. U kunt
de dop daarna weer op de fles, flacon of het
drinkpak schroeven.

• U hoeft de verpakkingen niet schoon te
•

maken. De verpakkingen volledig leegmaken is

Harde kunststoffen

voldoende.

Producten die gemaakt zijn van harde kunst-

Etiketten zijn niet schadelijk voor de verwerking

stoffen, zoals tuinmeubilair, wasmanden en

van de verpakkingen. Deze worden tijdens het

speelgoed, zijn geen verpakkingsmateriaal maar

sorteerproces van de verpakkingen afgespoeld.

kunnen wel weer geschikt gemaakt worden voor

Op deze manier komt de papierpulp ook weer

hergebruik. Dit materiaal kan naar de Milieustraat

voor hergebruik in aanmerking.

worden gebracht.

Openingstijden milieustraat
Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 8.00 - 13.30 uur
Smidsweg 20a, 3273 LK Westmaas
Tel.: (0186) 57 25 86
www.radhw.nl

Blijf op de hoogte en volg ons via
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PMD-afval scheiden

zakken met de sluitlussen aan elkaar knopen.

Verpakkingen van
Plastic, Metaal en
Drinkpakken

PMD

Verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken aanbieden in PMD-zak

Sinds 1 januari 2015 worden naast het



plastic verpakkingsafval ook metalen
verpakkingen en drinkpakken gescheiden
ingezameld. Dit gebeurt door middel

Leeg verpakkingsmateriaal van:

van de gratis verkrijgbare PMD-zakken.
Deze nieuwe manier van PMD inzamelen

Plastic

is beter voor het milieu omdat deze






verpakkingsmaterialen kunnen worden

Wat is PMD?

kosten voor verwerking van het restafval, wat ten

PMD is een afkorting voor Plastic verpakkingen,

goede komt aan de afvalstoffenheffing.

Metalen verpakkingen en Drinkpakken. Veel van
het dagelijks weggegooide huishoudelijk afval

Gebruik PMD-zakken

bestaat uit PMD-afval.

PMD-zakken zijn een officieel inzamelmiddel
volgens de Afvalstoffenverordening. Ze worden

Waarom gescheiden inzamelen van PMD

gratis verstrekt en mogen uitsluitend worden

PMD bevat hoogwaardige grondstoffen die

gebruikt voor het aanbieden van PMD volgens

kunnen worden hergebruikt en verwerkt tot

de daarvoor geldende regels. Bij misbruik kan de

grondstof voor nieuwe producten. Zo worden

BOA verbaliserend optreden.

van oude plastic flessen nieuwe plastic producten
gemaakt en het papier van drinkpakken wordt

Kroonringen

hergebruikt als nieuw papier.

De RAD heeft in de dorpskernen zogenaamde

Knip uit en hang op uw prikbord

hergebruikt.

Plastic tassen en zakjes
Kuipjes, bekers en bakjes
(Knijp)flessen en flacons
Tubes, potjes en deksels

Metaal
Drankblikjes voor frisdrank, bier, etc.
Stalen siroopflessen
Metalen deksels, tubes en doppen
Conservenblikken voor soep, pasta, groente, fruit en
honden- of kattenvoer
 Aluminium schaaltjes/bakjes van levensmiddelen





Drinkpakken
 K
 artonnen pakken voor vruchtensappen, water, wijn, melk,
vla, yoghurt, soep en pastasaus

Kroonringen aan lantaarnpalen bevestigd. De

Minder restafval = goed voor het milieu

Kroonring draagt bij aan een nette openbare

Nu PMD apart wordt ingezameld (naast GFT,

ruimte en voorkomt dat zakken wegwaaien en/of

papier, textiel en glas) blijft er beduidend minder

openscheuren.



restafval over. Dat is beter voor het milieu, omdat
er minder restafval verbrand hoeft te worden.
Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage



Voorkom vervuiling van uw leefomgeving,
houd u aan de aanbiedregels!

aan het realiseren van de doelstelling om de
gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner

Hang uw PMD-zak uitsluitend op de juiste

terug te brengen van ruim 208 kilo per jaar in

inzameldag vόόr 8.00 uur aan de Kroonring op,

2015, naar maximaal 150 kilo per inwoner per

of eventueel de avond voor de vastgestelde

jaar in 2020. Daarnaast wordt er bespaard op de

inzameldag vanaf 20.00 uur.
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Medicinaal afval
Piepschuim
Volle verpakkingen
Kartonnen verpakking
Kunststof gebruiksvoorwepen





