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Wel of geen PMD?
Is ook niet altijd duidelijk wat nu wel of juist niet in de PMD-zak mag? Wij
plaatsen iedere maand enkele afbeeldingen van producten, waarbij wij
aangeven of het wel of niet bij het PMD-afval mag en laten u weten wat
daar de reden voor is.



Voorkom vastgevroren
GFT in de container
Tijdens de wintermaanden hebben we
regelmatig te maken met vorst. Vorst kan
het inzamelen van afval moeilijk maken.
Vastgevroren GFT-afval komt niet of
moeilijk los uit de container.
De RAD Hoeksche Waard helpt u graag met
tips om ongemakken zoveel mogelijk bij u weg
te nemen.
Wat kunt u doen tegen vastgevroren
GFT-afval?

Verpakkingen van vers pakketten
Verpakkingen van verspakketten mogen (gedeeltelijk) WEL bij het PMDafval worden aangeboden. De plastic verpakkingen die om een pakket
zitten kunnen in de PMD-zak. Wanneer er een kartonnen doos om de
producten zit, mag deze bij het oud papier worden aangeboden.

• Zet de container op een niet al te koude plaats
en uit de wind, bijvoorbeeld in de schuur/
berging.



• Bied de container niet de avond van tevoren
aan op de aanbiedplaats, maar dezelfde
ochtend van de ophaaldag voor 8.00 uur.

Glazen verpakkingen
Glazen potten en flessen mogen NIET bij het PMD-afval.
Dit is geen verpakkingsafval van plastic of metaal. Maar
de glasbak.

• Zorg ervoor dat het deksel niet meer
vastgevroren is.

Piepschuim verpakkingen

• Gooi geen vloeibaar of nat GFT-afval in de
container, maar wikkel het in een stukje papier.

dit is wel heel goed te hergebruiken, daarom mag het in

Verpakkingen die gemaakt zijn van piepschuim mogen NIET bij

• Leg kranten of papierproppen op de bodem
van de container.

het PMD-afval. Sinds kort is het wel mogelijk om verpakkingen
van piepschuim aan te bieden op onze milieustraat. Dus geen
piepschuim dat wordt gebruikt als isolatiemateriaal of voor

• Stamp het afval niet aan. Door bevriezing
zet het afval uit en blijft het vastzitten in de
container.

funderingen. Dit soort piepschuim is bewerkt voor brandwerendheid en dat beperkt de recycling.

• Vastgevroren GFT-afval kunt u met een spade
losmaken van de containerwand. Gebruik
hierbij geen zout of antivriesvloeistoffen. Dit
verstoort het composteringsproces.

Frituurvet
Vaak is niet helemaal duidelijk waar gebruikt frituurvet kan worden weggegooid.
Het frituurvet komt daardoor nog regelmatig onnodig bij het restafval terecht.
Wist u dat gebruikt frituurvet en bakolie een tweede leven als brandstof krijgt door het gescheiden in
te leveren? U kunt op
steeds meer plaatsen
terecht met uw gebruikt
frituurvet. Via onze
website www.radhw.nl
kunt u precies zien
waar het dichtstbijzijnde
inzamelpunt voor uw
frituurvet is.

De Milieustraat
•M
 aandag 24 december geopend
van 8.00 - 16.00 uur
•D
 insdag 25 december en woensdag
26 december gesloten (kerstdagen)
•Z
 aterdag 29 december geopend van
8.00 - 13.30 uur
•M
 aandag 31 december geopend van
8.00 - 16.00 uur

Gewijzigde inzameldagen i.v.m. de feestdagen
Gemeente

Afvalsoort

Normale inzameldag

Gewijzigde inzameldag

Binnenmaas
(uitgezonderd ‘s-Gravendeel)

Restafvalcontainer

Dinsdag 25 december

Maandag 24 december

Korendijk

PMD-zakken

Dinsdag 25 december

Donderdag 27 december

Restafvalcontainer

Woensdag 26 december

Donderdag 27 december

Papiercontainer

Donderdag 27 december

Vrijdag 28 december

Binnenmaas
‘s-Gravendeel

PMD-zakken

Woensdag 26 december

Vrijdag 28 december

Strijen

PMD-zakken

Woensdag 26 december

Vrijdag 28 december

Cromstrijen

Papiercontainer

Woensdag 26 december

Vrijdag 28 december

PMD-zakken

Vrijdag 28 december

Zaterdag 29 december

PMD-zakken

Vrijdag 28 december

Zaterdag 29 december

Oud-Beijerland

Alle andere huishoudelijke afvalroutes zijn ongewijzigd. De juiste ophaaldagen staan ook vermeld op de Afvalkalender 2018 of kijk op www.radhw.nl.
Omdat wij in de weken waarin een feestdag valt dubbele routes rijden, verzoeken wij u om de container of PMD-zak op de juiste ophaaldag vóór 8.00 uur aan
te bieden. Dit mag eventueel ook de avond voor de juiste ophaaldag vanaf 20.00 uur.

