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PMD scheiden wérkt!
Zoals u weet, is De Grote Kliko Wissel achter de rug. We kunnen absoluut trots zijn op het resultaat. Veel inwoners hebben voor

Afvalnieuws no 3
ligt voor u klaar
In de voorlopig laatste editie van Afval-

een PMD kliko gekozen en die wordt goed gebruikt. In de maand oktober is er ruim drie keer zoveel PMD ingezameld dan in een
gemiddelde maand vóór de Grote Kliko Wissel. Natuurlijk gaan we door met afval scheiden, zoals PMD bij hoogbouw, maar ook met
glas, textiel, kringloopgoederen, met het terugdringen van zwerfafval en meer. Inderdaad, er is nog genoeg te doen, doet u mee?

afval, textiel, grof vuil en PMD bij hoog-

Glas in ’t Bakkie is nu
wel heel gemakkelijk

bouw. Deze derde editie van AfvalNieuws

Heeft u ze gezien? Zaterdag 28 november was het Glasteam op diverse plekken in onze

ligt voor u klaar in de bibliotheken.

gemeente actief. Iedereen die glas naar de glasbak bracht, werd door het Glasteam als VIP

En in Maarsbergen en Overberg bij de

onthaald en kreeg een ‘glastas’ cadeau.

nieuws kunt u alles lezen over de PMD
inzameling met weetjes, achtergrondinformatie, resultaten tot nu toe. En over
de plannen voor de toekomst: voor zwerf-

Dit gaat
wel/niet mee
met PMD
WEL mee

fietsenmakers. Leest u ‘m liever digitaal?

Plastic: Alle plastic verpakkingen, zoals:

Deze versie vindt u op www.heuvelrug.nl/

De belangrijkste boodschap van het team was: ‘Glas scheiden is nu wel heel makkelijk. Het hoeft

grote en kleine flessen, flacons, tubes,

Afval en klik op ‘Meer lezen?’.

niet schoon te zijn en deksel en dop mogen er gewoon op blijven.’

kuipjes, bekertjes, bakjes, plastic zakjes,

Ook wethouder Jan Willem van Dongen bracht zijn glas naar de glasbak. Aandacht vragen voor glas

folies.

Afvalkalender 2016
verschijnt in twee delen

inzamelen, vindt hij een goed initiatief: “Veel

Metaal: Alle verpakkingen van metaal,

mensen denken dat iedere Nederlander al zijn

zoals: blik, deksels, aluminium schaaltjes,

glas naar de glasbak brengt. Toch verdwijnt er

bakjes en folies.

nog steeds 150 miljoen kilo in het restafval,

Drinkpakken en –pakjes van sap, melk,

tegen 350 miljoen kilo in de glasbak. In onze

yoghurt, vla, soep, pastasauzen.

De afvalkalender voor 2016 is voor een deel

gemeente brengen inwoners jaarlijks ongeveer

gereed. De kalender voor januari en februari

21 kilo glas per persoon naar de glasbak.

Let op: Voor alle verpakkingen geldt:

2016 vindt u op www.heuvelrug.nl/afval en ook

Dat zou 28 kilo kunnen zijn. Glas kun je einde-

ze moeten leeg zijn, maar hoeven niet

op de AfvalWijzer app. De papieren versie ligt in

loos blijven recyclen en dat bespaart veel

schoongemaakt.

de bibliotheek en in Maarsbergen en Overberg

energie en grondstoffen. Dat glas scheiden nu

Maak alles zo plat mogelijk, dat geeft

bij de fietsenwinkel voor u klaar.

nog makkelijker is, komt het milieu zeker ten

ruimte in uw kliko.

goede.”

niet mee

Waarom maar twee maanden? Vanaf maart
gaat mogelijk een ander inzamelschema in om

Meer informatie?

Chipszakken, koffiepakken en andere

de PMD kliko’s vaker te kunnen legen en die

Wilt u meer weten over het gemak van glas

verpakkingen die gemaakt zijn van plastic

voor restafval minder vaak. Uiteraard zorgen we

scheiden? Ga dan naar www.glasscheiden.nl.

met een laagje aluminium.

ervoor dat de afvalkalender voor de rest van het

Hier leest u ook waarom het goed is om glas te

Piepschuim.

jaar ruim vóór maart beschikbaar is.

scheiden.

Spuitbussen.
Plastic en metalen gebruiksvoorwerpen,

Samen tegen zwerfafval

zoals emmers, speelgoed, gereedschap.
Landbouwplastic.
Verpakkingen met inhoud.

Op straat, in de berm, in het bos, rond

Vier aandachtsgebieden zijn naar voren

sportparken, bij winkelgebieden…

gekomen waarmee we in 2016 aan de slag

Zwerfafval of zwerfvuil is afval dat rond-

gaan: het Ludenbos in Doorn, de “snoeproute”

slingert op plekken waar het niet hoort.

van en naar scholen aan de N226 tussen

Helaas komt het ook in onze gemeente

Maarsbergen en Leersum, rondom sportpark

voor. Maar we hopen niet lang meer,

De Woerd in Driebergen en het winkelgebied in

Alle praktische informatie over afval-

het tegengaan van zwerfafval krijgt alle

Doorn. In januari gaan we met alle partijen die

inzameling op uw adres kunt u vinden

aandacht in 2016.

in een specifiek gebied van belang zijn, bepalen

op www.heuvelrug.nl/afval en via de

welke acties daadwerkelijk noodzakelijk zijn.

gratis app AfvalWijzer.

Om een goed overzicht te krijgen wat de

We stellen dus samen een plan op en gaan dat

aandachtsgebieden zijn, is een interne en

plan vervolgens uitvoeren.

externe inventarisatie gehouden.

Wilt u betrokken worden bij de aanpak van
zwerfafval? Laat het ons weten en stuur een
mailtje naar info@heuvelrug.nl met in het
onderwerp vermeld: ‘zwerfafval’.

Meer informatie?

