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Minder restafval en meer
gescheiden afvalstromen:
beter voor het milieu.

gemeente Loon op Zand

Wat verandert er vanaf
1 februari voor u?
Inzamelfrequentie restafval
wordt verlaagd
De container voor restafval wordt
vanaf 1 februari één keer per 4
weken geleegd in plaats van één
keer per 2 weken.

In week 3 en 5 halen we
het restafval bij u op,
daarna in week 9 weer

Afval anders inzamelen
Op dit moment verdwijnt in Loon op Zand jaarlijks gemiddeld 166 kilo afval
per inwoner via de container met de grijze deksel in de verbrandingsoven.
Dat is zonde. Maar liefst 91% van dit afval kan worden hergebruikt. Zo
goed mogelijk afval scheiden is daarom belangrijk. Wanneer u uw afval
gescheiden inlevert, houdt u veel ruimte over in uw restafvalcontainer.
Daarom halen we het restafval vanaf 1 februari één keer per 4 weken bij
u op. Hiernaast komen er extra mogelijkheden voor het inleveren van uw
andere afval.
Dit afval zit gemiddeld in de
containers met de grijze deksel in de
gemeente Loon op Zand. Daarvan is
slechts 9% echt restafval. Het overige
afval kan worden hergebruikt.

Meer voorzieningen in de wijk
• Er komen een aantal textielcontainers bij. Kijk voor
een kaartje met de locaties
op www.loonopzand.nl/
afvalscheiden of kijk in De
Duinkoerier.

• Er komen verzamelcontainers
voor luiers. Kijk voor een
kaartje met de locaties op
www.loonopzand.nl/
afvalscheiden of kijk in De
Duinkoerier.

• De containers voor oud papier
bij appartementencomplexen
maken we toegankelijk voor
bewoners uit de laagbouw.

GFT-afval
Papier
PMD-afval

16%

Woont u in een appartementencomplex?
Dan halen we PMD-afval
(plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drank- en
zuivelpakken) wekelijks op.

5%
63%

Glas en textiel 3%
Overig herbruikbaar 4%
Echt restafval

9%

Op welke dagen wordt uw
restafval vanaf 1 februari
opgehaald?
Download uw persoonlijke afvalkalender via mijnafvalwijzer.nl
of via de AfvalWijzer-app op uw
telefoon.

Door uw afval goed te scheiden blijft er
nog maar weinig restafval over
Beter scheiden?
Wij helpen u daarbij!
We ondersteunen u bij het scheiden van afval.
Vanaf februari 2018 zijn er regelmatig afvalcoaches
in uw wijk aanwezig, die u met woord en daad
bijstaan. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over
afvalscheiding. Zij zien ook toe op het voorkomen
van zwerfafval en bijplaatsingen rond ondergrondse
containers.

Met bewoners van appartementencomplexen gaan
we op korte termijn in gesprek over verbetering van de
mogelijkheden om afval te scheiden.

Afval scheiden...
Wat mag er bij?

loont

Wat mag er niet bij?

Wat doen we met uw afval?

• Kleding, sjaals, jassen (goed en
kapot)
• Schoenen en riemen
• Tassen

• Matrassen
• Dekbedden
• Vloerkleden

Textiel van goede kwaliteit gaat
naar een kringloopwinkel of een
ander land. Van kapot textiel
worden bijvoorbeeld poetslappen en
autobekleding gemaakt.

• Papieren verpakkingen
• Karton
• Kranten en tijdschriften

• Tissues, toilet- of keukenpapier
• Papier met verf-, olie- of
voedselresten (bijv. pizzadozen)

Van oud papier wordt nieuw papier
gemaakt.

• Plastic verpakkingen (o.a.
sausflesjes, cosmeticaflessen,
plastic tasjes)
• Metalen verpakkingen (o.a. blikjes
en siroopflessen)
• Drank- en zuivelpakken

•
•
•
•
•

Hard plastic
Chipszakken
Binnenkant van een pak koffie
Spuitbussen zoals deodorant
Doordrukstrips van medicijnen en
kauwgom
• Landbouwplastic en vijverfolie

Van PMD-afval worden nieuwe producten gemaakt, zoals drankflessen,
emmers en nieuwe blikjes.

• Groente- en fruitresten, zoals:
bananenschillen, eierschalen en
notendoppen
• Etensresten, zoals: bereid eten,
brood, vlees- en visresten
• Tuinafval (bijvoorbeeld snoeiafval,
bladeren en gras)

• Schelpen
• Tuinaarde en zand
• Kattenbakkorrels zonder
milieukeur
• As van de open haard en van de
barbecue

Na inzameling komt het GFT-afval
op een grote composthoop terecht.
Als u een tuin heeft, kent u compost
misschien wel als meststof.

Textiel

oud papier

PMD-afval

GFT-afval

TIP! hang deze tabel in uw keuken of bij uw container. Zo weet u snel welk afval waar hoort.

Wilt u meer weten of heeft u een vraag aan de afvalcoaches?
afvalscheiden@loonopzand.nl
0416 – 289111
www.facebook.com/loonopzand
www.loonopzand.nl/afvalscheiden

