AFVALSCHEIDINGS

WIJZER gemeente
MAASGOUW

Vanaf 1 januari 2022 verandert in de gemeenten Leudal, Maasgouw
en Roerdalen de afvalinzameling. Dit doen we om de hoeveelheid
restafval terug te dringen. Ook willen we meer afval hergebruiken.
In de grijze container zit nog veel afval dat er niet in thuis hoort,
zoals Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) en Plastic verpakkingen,
Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD).
Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is
belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder
wordt. Als we allemaal beter scheiden, voorkomen we samen
dat de afvalstoffenheffing te hard stijgt. Ook is het beter voor het
milieu om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken.

DE INZAMELDAG VAN UW AFVAL VERANDERT
Door het nieuwe afvalbeleid verandert de inzameldag van uw
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Dit zit er nog in
uw restafvalcontainer
NU 145 kg.
restafval per
persoon per jaar
DOEL 2025 door goed
te scheiden terug naar
80 kg. per persoon
per jaar

INZAMELING PMD (PLASTIC, METAAL EN DRINKPAKKEN)
Vanaf 1 januari 2022 komen we uw PMD-afval 1x per 2 weken
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Alleen in de doorzichtige gratis PMD-zakken.
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Zoveel mogelijk zakken bij elkaar, aan de kant van de weg

straat het GFT wordt opgehaald en in

waar u normaal uw container zet.

de andere helft juist het restafval. Uw

•

Zakken dichtknopen en zoveel mogelijk aan elkaar binden.

eigen kalender is altijd leidend. Wilt u

•

Zakken niet volproppen, deze scheuren dan sneller en zijn

zeker weten dat u uw afval op de
juiste dag aan de straat zet, download

lastig op te pakken voor de inzamelaar.
•

dan de app Afvalwijzer. Dan kunt u
ook een herinnering krijgen welk afval
op welk moment buiten moet staan.

ONDERGRONDSE RESTAFVAL CONTAINERS
Heeft u een keer écht teveel restafval? Dan kunt u met uw nieuwe
afvalpas de ondergrondse restafval container bij u in de buurt openen.

Alleen LEEG verpakkingsmateriaal in de zak. Schoon hoeft
niet, maar geen etensresten erin laten zitten!

•

Verkeerd afval? Dan blijft de zak staan.

Gratis PMD-zakken WORDEN HUIS-AAN-HUIS BEZORGD IN WEEK 7,
25 EN 42. HEEFT U TE WEINIG ZAKKEN? KIJK VOOR OPHAALLOCATIES OP
WWW.MIJNAFVALWIJZER.NL.

Per keer kunt u een afvalzak van max. 60 liter kwijt. U betaalt € 3,-

DOWNLOAD DE GRATIS AFVAL APP

per keer dat u de container opent. De rekening stuurt BsGW in het

U ontvangt dan actuele informatie over de ophaaldagen op úw adres.

nieuwe kalenderjaar. Kijk voor de locaties van de ondergrondse

Ook ontvangt u door het jaar heen meldingen over wijzigingen in het

restafvalcontainers op MijnAfvalwijzer.nl of in de app Afvalwijzer.

ophaalschema of belangrijke berichten. Zorg ook dat u toestemming
geeft om een pushbericht te ontvangen. Dan weet u zeker dat u alle

Let op

IN WEEK 52 VAN 2021 VERVALT DE INZAMELING VAN GFT. U KUNT IN

belangrijke informatie ontvangt. Vanaf volgend

DEZE WEEK NOG EEN KEER HET RESTAFVAL AAN DE STRAAT ZETTEN.VANAF

jaar versturen we de papieren afvalkalender

1 JANUARI ZAMELEN WE HET RESTAFVAL NOG 1 KEER PER 4 WEKEN IN.

alleen op aanvraag.

OPHAALDATA OUD PAPIER NOG NIET BEKEND De inzameling van oud papier wordt ook komend jaar door de
verenigingen geregeld. Door aanbesteding waren de ophaaldata bij het drukken van de afvalkalender nog niet bekend. Zodra
de ophaaldagen bekend zijn, kunt u deze vinden op MijnAfvalwijzer.nl en de app Afvalwijzer.

WELK

afval HOORT WAAR?

Check bij twijfel het AfvalABC via de gratis app Afvalwijzer.
GFT

groene container
inzameling 1 keer per 2 weken

Wat mag erin?

Groente-, Fruit-,
Tuinafval en etensresten

Let op!

Vlees- en etensresten mogen ook in de

GFT container. Maar géén kattenbakvulling,
bioplastics en luiers.

PMD

PMD-zak
inzameling 1 keer per 2 weken

Wat mag erin?

Lege Plastic of Metalen verpakkingen en
Drinkpakken. Schoon hoeft niet wel leeg!

Let op!

Is het afval van plastic of metaal maar geen
verpakking? Breng het naar het milieupark

of doe het bij het restafval. Speelgoed, luiers en
piepschuim horen niet bij het PMD.

Restafval

grijze container
inzameling 1 keer per 4 weken

Wat mag erin?

Afval dat niet gerecycled kan worden.

Let op!

Gooi afval pas in de restafvalcontainer
als u het thuis niet kunt scheiden
of wegbrengen naar het
milieupark of het kringloopcentrum.

Papier

papiercontainer of inzameling
door vereniging

Wat mag erin?
Schone, droge papieren

of kartonnen producten.

Let op!

Nat of vies papier kan niet
hergebruikt worden en hoort bij
het restafval, zoals pizzadozen
of kartonnen koffiebekers.

Textiel

textielcontainer locaties op
www.mijnafvalwijzer.nl

Wat mag erin?
Droog en schoon textiel.

Let op!

Bind schoenen per paar aan elkaar.

Doe textiel in een gesloten zak, zo
blijft het droog. Kapotte en versleten
spullen zijn ook welkom.

Glas

glascontainer locaties op
www.mijnafvalwijzer.nl

Wat mag erin?

Glazen potten, flessen en verpakkingen.
Inclusief deksels. Schoon hoeft niet wel leeg!

Let op!

Oven- en magnetronschalen, vazen,
drinkglazen, gloeilampen, ruiten en
spiegels horen niet in de glascontainer

maar kunnen bij het restafval of naar het milieupark.
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