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

Afvalnieuws

afbeeldingen van producten, waarbij wij aangeven of het wel of niet bij het PMD-afval mag en laten
weten wat daar de reden voor is.

Chipszakken
Chipszakken mogen NIET bij het PMD-afval. De verwerker van het PMD-afval
kan het gecombineerde materiaal van plastic en aluminium niet van elkaar
scheiden.

Verfblikken
Blikken van verf en beits mogen NIET bij het PMD-afval. De blikken zijn
weliswaar van aluminium gemaakt, maar vanwege de restanten is het niet
toegestaan om deze bij het PMD-afval aan te bieden. De restanten van verf,
beitsen en andere KCA-middelen kunnen voor schadelijke, chemische reacties
zorgen.
Blikken die schraapleeg zijn mogen WEL in de restafvalcontainer. Blikken met
restanten moeten apart worden ingeleverd bij het KCA-depot op de milieustraat.
Deze chemische producten worden op gespecialiseerde wijze verwerkt.

Verpakkingen van schoonmaakmiddelen
Flacons van was- en reinigingsmiddelen mag u WEL bij het PMD-afval gooien,
tenzij anders staat vermeld op de verpakking en mits de verpakkingen volledig
leeg zijn. Verpakkingen waarop specifiek staat aangegeven dat de flacon
chemische stoffen bevat moeten bij het restafval.

Tarieven 2019
De tarieven voor 2019 zijn bekend. Het basistarief is met € 2,25 verhoogd. Ook de tarieven voor het
aanbieden van restafval zijn gestegen. De tarieven kunt u in onderstaand overzicht nalezen:

.................................
Openingstijden
milieustraat

Omschrijving

Tarief 2019

Basistarief afvalstoffenheffing

€ 128,50

Restafvalcontainer 240 liter

€ 7,50 per lediging

Restafvalcontainer 140 liter

€ 5,00 per lediging

Inworp ondergrondse container

€ 1,25 per inworp

GFT-container

opgenomen in basistarief

Papiercontainer

opgenomen in basistarief

PMD-zakinzameling

opgenomen in basistarief

Gebruik extra restafvalcontainer1

€ 50,00 per jaar (ongeacht containervolume)

Wijkcontainers voor glas en textiel

opgenomen in basistarief

Aanbieden grof afval op de milieustraat

opgenomen in basistarief (max. 6x 1m3 per jaar)

Aanbieden fijn restafval op de milieustraat (per huisvuilzak)2

€ 3,50 (maximaal 60 liter zak)

) 	Bij het gebruik van een extra container voor restafval wordt naast dit tarief ook het aantal ledigingen tegen het van toepassing zijnde tarief in rekening gebracht.
) Afval dat normaal gesproken vanwege soort en omvang in de restafvalcontainer kan worden afgevoerd.
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Maandag t/m vrijdag
8.00 - 16.00 uur
Zaterdag
8.00 - 13.30 uur
Zon- en feestdagen
gesloten
.................................
Openingstijden
kantoor
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 16.30 uur
Smidsweg 20a
3273 LK Westmaas
Tel. (0186) 57 25 86
info@radhw.nl
www.radhw.nl
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG!
We hebben hem inmiddels al groot op de kalender gezet en we
hopen natuurlijk dat u dat ook doet: 23 maart 2019 is de Landelijke
Opschoondag!
De Landelijke Opschoondag kan worden gezien als een gezamenlijke
voorjaarsschoonmaak. Het is de dag waarop Nederlanders met hun
buren, vereniging, sportclub, school of collega’s samen hun buurt
schoonmaken.
Ook voor de Hoeksche Waard begint deelname aan de Landelijke
Opschoondag langzamerhand vanzelfsprekend te worden.
Bent u geïnteresseerd om op deze dag uw omgeving op te ruimen of
wilt u graag met een groep een schoonmaakactie organiseren?
De RAD kan u hierbij helpen! Neem contact met ons op via
info@radhw.nl of (0186) 57 25 86 voor meer informatie.

Kijk ook eens op: Facebook HoekscheWaardSchoon

