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 u
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weten wat daar de reden voor is.

Landbouwfolie
Landbouwfolie mag NIET bij het PMD-afval worden aangeboden. Allereerst
kunnen de machines stuk draaien op dit soort folies. Bovendien kan de
verwerker dit type plastic niet recyclen.

Cd, dvd en videobanden
Deze gebruiksvoorwerpen mogen NIET bij het PMD-afval. Cd’s, dvd’s en
videobanden kunnen niet worden hergebruikt en mogen om die reden bij
het restafval.

Kunststof tassen
Een kunststof shopper of boodschappentas mag NIET bij het PMD-afval.
Dit is geen verpakkingsafval, maar een gebruiksvoorwerp. Daarnaast is het
gemaakt van gevlochten kunststof en kan het niet worden verwerkt door de
verwerker.

Papiercontainers Numansdorp
Muziekvereniging Wilhelmina heeft helaas moeten besluiten om met ingang van 1 januari 2019
de inzameling van oud papier in Numansdorp te beëindigen. De bewoners van Numansdorp
hebben papiercontainers gekregen van de RAD. We willen de bewoners er wel op attenderen dat
deze containers nog niet gebruikt kunnen worden.
Muziekvereniging Wilhelmina heeft op zaterdag 1 december 2018 nog een inzamelronde
gepland staan. We verzoeken u om uw oud papier op deze dag aan de straat te zetten voor
de muziekvereniging.
In 2019 is de eerste ophaaldag van uw papiercontainer op 23 januari 2019. In week 49 ontvangt
u de afvalkalender voor 2019.

De winter komt eraan!
Maak uw tuin winterklaar
Gooi uw tuinafval in de GFT-container of breng het naar de
milieustraat.
De tijd van het jaar breekt weer aan om de tuin voor te
bereiden op de winter. Het winterklaar maken van de tuin
gaat vaak gepaard met veel snoeiafval. Hoewel dit snoeiafval
bijzonder geschikt is voor hergebruik, belandt er nog veel in
de restafvalcontainer en dat is zonde!
GFT-afval wordt namelijk binnen een periode van 6 tot 7
weken verwerkt tot compost. Dit compost wordt weer door
gemeenten en boeren gebruikt als bodemverbeteraar
voor landbouwgrond en plantsoenen. Uw snoeiafval is dus
waardevol en daar profiteren we allemaal van!
Beschikt u over veel snoeiafval dat niet in uw GFT-container
past en wilt u niet wachten tot de volgende ophaaldag? U
kunt het eventueel ook naar de milieustraat brengen.
Extra GFT-container
Heeft u een grote tuin en heeft u niet genoeg aan een
GFT-container? U kunt gratis een extra GFT-container
aanvragen door te mailen naar info@radhw.nl of ga naar
onze website www.radhw.nl/inwoners/containers en vul het
aanvraagformulier in voor een extra GFT-container.

Vergadering Algemeen
Bestuur
Op maandag 3 december a.s. om 16.00 uur, zal in het
kantoor van de RAD Hoeksche Waard, Smidsweg 20a te
Westmaas, een openbare vergadering van het algemeen
bestuur worden gehouden.
Agenda:
• Opening, vaststellen agenda
• Notulen vergadering
17/10/2018
• Ingekomen stukken
• Mededelingen
• Tweede begrotingswijziging
GR RAD Hoeksche Waard
• Juridische omzetting,
begroting RAD HW B.V.
• Afvalstoffenverordening
• Rondvraag
• Sluiting

De vergaderstukken liggen
tijdens kantooruren ter inzage
in het kantoor van de RAD
en zijn te raadplegen op de
website www.radhw.nl.
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