WAT MAG ER WEL EN NIET BIJ HET RESTAFVAL?

A

WAT MAG ER WEL EN NIET IN EEN PMD-ZAK?

F

WEL BIJ HET RESTAFVAL

A

NIET BIJ HET RESTAFVAL

PLASTIC VERPAKKINGEN

Restafval is al het afval dat niet gescheiden
kan worden ingezameld voor hergebruik
bijvoorbeeld:

Alles dat gescheiden kan worden aangeboden

Plastic verpakkingen moeten LEEG zijn.

Zoals:

•
•
•
•
•
•
•

• PMD- plastic- en metalen verpakkingen
en drankkartons
• G.F.T. afval (ook keukenafval)
• Papier
• Glas
• Oud ijzer
• Puin
• Asbest
• Chemisch afval
• Hout
• Vloerbedekking
• PVC
• Grind
• Dakbedekking
• Chipszakken
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Chipskokers
Pakken van babyvoeding
Medicijnenblisters
Koffieverpakkingen
Kauwgom
Pizzadozen met etensresten of vet
Nat en/of vies papier en karton,
zoals bakpapier
Gebruikte zakdoekjes, tissues
Luiers, maandverband, tampons en
incontinentiemateriaal
Scheermesjes
Spuitbussen (slagroom, haarlak, deodorant)
Stofzuigerzakken en inhoud
Vogelkooizand
Kattenbakkorrels zonder keurmerk
Hydrokorrels
Enveloppen met plastic bubbeltjes
Geplastificeerd papier en karton en foto’s
Ordners, opbergmappen en ringbanden
Kurken
Vulmateriaal van kussen en knuffels
As uit asbak, haard en barbecue

WAT HOORT WAAR?
Twijfelt u nog?

UW PERSOONLIJKE
AFVALWIJZER
U kunt voor uw adres zien wanneer uw rolemmers
of PMD-zakken worden geleegd of opgehaald.
Dat kan via een App of via de website
www.mijnafvalwijzer.nl

Zit uw product er niet bij, geef het door aan
afval@smallingerland.nl of
bel naar 0512 - 581234 en wij passen het aan.
Hartelijk dank!

Flessen voor frisdrank, water en melk
Flessen voor olie en azijn
Knijpflessen voor sauzen en olie
Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep
Verpakking van kaas, vlees en vis
Bekers voor yoghurt, vla en ijs
Bakjes voor salade, groente en fruit
Zakken voor pasta, rijst, snacks
Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas
Zakken voor brood, fruit, snoepgoed
Plastic tassen en zakjes
Plantenpotjes
Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld
tandenborstels, schroefjes e.d.)
• Chips- en koffieverpakkingen (met
aluminium laagje aan de binnenkant)

De App vindt u bij uw store als u zoekt
op Afvalwijzer. Met deze App kunt u uw
inzameldagen op elk gewenst moment
inzien. Ook kunt u instellen dat u een
berichtje wenst te ontvangen wanneer
u uw rolemmer of PMD-zak op straat
kunt zetten.
De App en de website hebben ook informatie over
afvalsoorten en scheiden van afval.
HUI DRUKKERIJ
MALLINGERLAND

PLASTIC VERPAKKINGEN
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Verpakkingen met inhoud
Verpakkingen met chemische stoffen
Kitkokers en piepschuim
Landbouwplastic en vijverfolie
Ander verpakkingsmateriaal zoals glas
Resten papier en karton
Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom)
Speelgoed, luchtbedden, tuinstoelen, kratten
Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers,
druiprek en dergelijke)
• Kleding/Textiel en elektronische apparaten

DRANKENKARTONS
• Drankenkartons die niet helemaal leeg zijn
• Drankenkartons waarin ander materiaal
is gestopt

DRANKENKARTONS

METALEN VERPAKKINGEN

Drankenkartons moeten LEEG zijn.
• Kartonnen pakken van vruchtensappen,
water en wijn
• Kartonnen pakken van melk, vla en yoghurt
• Kartonnen pakken voor soep en sauzen

U logt in met uw postcode en huisnummer. Alle
inzameldagen op 1 A4? Op de website ziet u bij het
jaaroverzicht een PDF die u kunt uitprinten.

Op www.mijnafvalwijzer.nl en in de AfvalwijzerApp ziet u onder Menu de keuze AfvalABC.
Hierin kunt u zien in welke rolemmer, zak of bak
uw afval moet. Zo bespaart u grondstoffen.
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Verfblikken
Alle soorten spuitbussen
Blikken en schaaltjes met inhoud
Blikken en schaaltjes waarin ander materiaal
is gestopt

METALEN VERPAKKINGEN
Metalen verpakkingen moeten LEEG zijn.
•
•
•
•

Drankblikjes (voor frisdrank, bier en dergelijke)
Blikjes van honden- en kattenvoer
Stalen siroopflessen
Conservenblikken (soep, pastasaus, groenten,
fruit)
• Aluminium schaaltjes van levensmiddelen

Gemeente Smallingerland
Tussendiepen 78
9206 AE Drachten
Tel. 0512 - 581 234

SCHEIDINGSWIJZER OUDPAPIER, TEXTIEL EN GLAS
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WEL BIJ HET OUDPAPIER
• Kranten, tijdschriften, boeken en brochures
• Reclamedrukwerk en folders
(zonder plastic hoesjes)
• Telefoongids, Gouden Gids, catalogi
• Bonnetjes, (trein-)kaartjes
• Kleine en grote kartonnen dozen
• Papieren zakken en tassen
• Inpakpapier, cadeaupapier
• Eierdozen, golfkarton
• Kartonnen opvulling bij producten
• Print- en kopieerpapier
• Schrijfpapier, tekenpapier
• Enveloppen (van papier of karton)

SCHEIDINGSWIJZER OUDPAPIER, GLAS EN TEXTIEL
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NIET BIJ HET OUDPAPIER
• Nat of vies papier en karton
(bijv. vervuild door voedselresten, zoals
bakpapier, taart- en pizzadozen of koffiefilters)
• Sanitair papier (zakdoekjes, tissues, keukenpapier, luiers, wc-papier)
• Behang (papier en vinyl)
• Plastic hoesjes om (reclame-) folders,
en tijdschriften
• Melk-, yoghurt- en sappakken (drankenkartons)
• Vloeibaar wasmiddel verpakkingen
(vloeistofdichte kartonnen pakken)
• Diepvrieskartons (met plastic aan binnenkant)
• Geplastificeerd papier en karton (lukt het niet
dit te scheuren, dan is het geplastificeerd)
• Plastic tassen en zakken
• Piepschuim (polystyreen)
• Enveloppen met plastic bubbeltjes
• Ordners en ringbanden (met metalen of plastic
klem en/of plastic kaft)
• Plastic zicht-, show-, hang- en opbergmappen
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WEL IN DE GLASBAK

NIET IN DE GLASBAK

Keukenglas, zowel groot als klein, bijvoorbeeld
potjes en flessen van:

Maar wel in de vlakglascontainer
Ecostation De Boeg:

•
•
•
•
•
•

• Gebroken ruiten
• Spiegels

Spaghettisaus
Appelmoes
Olijfolie
Sambal
Kruidenpotjes
etc.

Drankenglas, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Wijn
Mixdrankjes,
Vruchtensappen
Bier zonder statiegeld,
Rozenbottelsiroop en diksap
etc.

Badkamerglas, bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Crémepotjes van doorzichtig glas
Deodorantrollers van glas
Parfumflesjes (ook "monstertjes")
etc.

Maar wel bij Wecycle (Ecostation De Boeg of
winkels met Wecyclecontainer:
• TL-buizen
• Spaarlampen
Maar wel in puincontainer
Ecostation De Hemmen:
•
•
•
•
•
•
•

Aardewerk
Jeneverkruiken
Theekopjes (keramiek)
Serviesgoed
Porselein
Vazen (keramiek)
Bloempotten

In restafval:
• Kristal glas (zoals kristallen wijnglazen)
• Kapotte gloeilampen
Vuurvast glas, zoals:
•
•
•
•

WEL BIJ HET TEXTIEL
• Kleding
• Schoenen, laarzen, gympen en sandalen
(per paar gebonden)
• Gordijnen en vitrage
• Dekbedhoezen, lakens en dekens
• Handdoeken, washandjes en theedoeken
• Dassen, riemen, hoeden en petten

NIET BIJ HET TEXTIEL
•
•
•
•
•

Vloerbedekking en tapijt
Matrassen, dekbedden en kussens
Zwaar vervuild textiel
Natte kleding of natte schoenen
Automatten

Ovenschalen,
Theeglazen (glas)
Keramische kookplaten
Opaal glas
(wit, niet doorzichtig)

