AFVAL
SCHEIDEN
LOONT!

Groente, Fruit- en Tuinafval (GFT) gratis
Vanaf 1 januari 2018 wordt het ophalen van het GFT-afval gratis. Het
loont dan ook zeker om uw GFT-afval goed te scheiden van het overig
afval. Dit scheelt ook nog eens in de kosten, omdat u minder restafval
heeft, waar u wel voor betaalt.

Wat mag er WEL bij het GFT?
• Brood en kaaskorsten (zonder plastic)
• Kattenbakkorrels met milieukeur
• Mest van kleine huisdieren met stro
• Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
• Pinda- en notendoppen en eierschalen
• Plantaardige olie en gestold vet
• Resten van gekookt eten
• Graten, botten en schelpen
• Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
• Snijbloemen en kamerplanten
• Theezakjes en filters met koffiedik

Wat mag er NIET bij het GFT?
• Asbakresten

• Poep van honden en katten

• Haren van mens en dier

• Stofzuigerzakken

• Kauwgom

• Kunstmest

• Luiers

• Zand

Eerste hulp bij sorteren…
Meer weten over afvalscheiding?
Veel inwoners scheiden nu al veel van hun afval. We merken wel
dat er nog vaak vragen zijn over wat nu precies in welke bak
moet. Mag de pizzadoos nu wel of niet bij het papier? U kunt nog
meer informatie vinden via de afvalscheidingswijzer van de regio
West-Brabant: (http://afvalscheiden.nu/)

Wist u dat…

... u op 6 januari het

officiële afvalstartschot
kunt bijwonen met Gianni
Romme?! Hierover wordt
later meer bekend.

Vanaf 1 januari 2018:
• Ophalen restafval 1 keer per 4 weken.
• Gratis aanbieden van uw GFT-afval

Wat gaat er gebeuren?
Vanaf 1 januari 2018 wordt het restafval nog maar
eens in de vier weken opgehaald. Tegelijkertijd betaalt
u niets meer voor het aanbieden van uw GFT-afval.
De ophaaldagen en de ophaalroutes veranderen niet.
Kijk voor een overzicht op de afvalkalender in de
gemeentegids of op drimmelen.nl.

Waarom doen we dit?
De gemeente Drimmelen heeft ambitieuze doelen gesteld om samen met haar inwoners tot
een nog betere scheiding van afval te komen. Door het restafval minder vaak op te komen
halen en GFT-afval gratis te maken willen we u uitdagen om uw afval nog beter te scheiden. Zo
zit er bijvoorbeeld nog erg veel GFT in het restafval, dit kan eenvoudigweg in de GFT-container.
Het GFT-afval wordt voortaan gratis opgehaald. Restafval is en blijft betaald. In 2018 kost een
lediging van de grijze bak 11,70 euro. Hoe minder vaak u uw grijze bak buiten zet, hoe lager
uw afvalstoffenheffing. Dus als u uw afval goed scheidt kan uw rekening omlaag én spaart u
het milieu.

Plastic verpakkingen,
Metalen verpakkingen (blik)
en Drankenkartons: PMD
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Sinds 2015 mogen ook drankkartons en blik bij het plastic. Deze stroom heet dan ook PMD:
plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons.

Wat mag er WEL bij het PMD?
• Afdekfolies van bijvoorbeeld vla- en
yoghurtbekers

• Kartonnen frisdrankpakken

• Aluminium schaaltjes van levensmiddelen

• Kartonnen pakken voor soep en pastasaus

• Bekers voor yoghurt, vla, slagroom
• Bier- en frisdrankdopjes

• Kartonnen pakken voor sappen, water en
wijn

• Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, patéof koffiemelkkuipjes

• Knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en
mayonaise

• Conservenblikken

• Medicijnverpakkingen (volledig aluminium)

Wat verandert er voor u als inwoner?

• Deksels van potten pindakaas, chocopasta
etc.

• Pasta- en rijstzakken

Vanaf 1 januari hoeft u minder vaak uw restafvalcontainer buiten te zetten. Nog maar 1
keer in de 4 weken. De inzameling van het GFT-afval blijft onveranderd, waarbij u niet
meer hoeft te betalen per keer dat u de container aan de straat zet. De inzameling voor
de andere soorten afval blijft onveranderd. Het PMD wordt hierbij eens per twee weken
ingezameld en het oud papier eens per maand. Voor overige zaken kunt u ook nu nog
gewoon terecht bij de milieustraat. De inzamelroutes zullen niet veranderen!

• Doosje van wegwerp contactlenzen

• Plastic tasjes, tassen en broodzakken

• Flacons voor bijv. shampoo, douchegel,
badschuim en zeep

• Potjes voor gel, medicijnen, vitamines

• Flessen voor olie en azijn

Zet uw container op tijd buiten!

• Tubes voor bijv. gel, crème, bodylotion en
tandpasta

• Folies om tijdschriften en reclamefolders

• Verpakking van vleeswaren en kaas

• Frisdrankblikjes

• Verpakkingen (zogeheten blisters) voor o.a.
tandenborstels, snoeren en schroeven

• Flacons voor was-en schoonmaakmiddelen
• Flessen voor frisdrank, water en zuivel

• Groente-, fruit- en saladebakjes of -zakjes

Luiers
Luiers zorgen voor extra restafval maar als u goed scheidt houdt u ruimte over in de grijze
container. Als dat niet lukt kunt u gratis (wel met borg van 25 euro) een extra grijze bak
aanvragen (via de diftarinfolijn, tel. 0800-0234450). U betaalt wel voor de extra ledigingen.
Voor medisch afval/incontinentiemateriaal kunt u ook – met borg van 25 euro - een extra
grijze bak aanvragen. U moet hiervoor wel een schriftelijke medische verklaring (van huisarts
of specialist) overleggen. De lediging van deze container is gratis. Komt u hiervoor in
aanmerking? Neem dan contact op met de gemeente, de heer K. van Twist, telefoonnummer 14
0162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl.

• Kartonnen pakken voor zuivel

• Plastic plantenpotjes

• Snoepzakken
• Stalen siroopflessen

• Kartonnen drinkpakjes

Wat hoort er NIET in het PMD?
• Resten papier, karton of folie:
afdekmaterialen van bijvoorbeeld
vleesbakjes, chipsverpakkingen en
doordrukstrips (pillen of kauwgom)

• Verpakking met inhoud

• Verpakkingen van chemisch afval: make-up
verpakkingen, terpentineflessen, kitkokers
en gevulde verfblikken

• Andere plastic producten en
gebruiksvoorwerpen: tuinstoelen, speelgoed
en landbouwfolie

• Piepschuim: fastfoodverpakkingen,
vleesschaaltjes, piepschuim uit dozen en
pakketten

