avalex
Aan de bewoner(s)

Datum:		
9 januari 2019

Onderwerp: Afval voortaan naar de wijkcontainer

Beste bewoner(s),
In Tanthof wordt een nieuwe manier van afvalinzameling ingevoerd, waardoor u uw huisvuil gescheiden kunt
aanbieden. Er zijn de afgelopen maanden nieuwe wijkcontainers in uw buurt geplaatst.
Wat verandert er voor u?
U woont in een bovenwoning, daarom is het niet handig om eigen minicontainers te hebben. We komen morgen,
op 10 januari, uw eigen minicontainers ophalen. U kunt al uw afval en grondstoffen voortaan naar de nieuwe
wijkcontainers brengen.
Waar staan de wijkcontainers?
Benieuwd naar de locaties van de nieuwe containers? Kijk op www.avalex.nl en log met uw postcode en huisnummer
in op Mijn Avalex om het nieuwe wijkplan te bekijken. Hier vindt u ook uw afvalkalender met de ophaaldagen. U kunt
de containers direct na het plaatsen al gebruiken voor het scheiden van uw afval.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
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Aankondiging

Werkzaamheden worden

Brief met ophaaldatum
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wijkcontainers in de buurt

begin november

november en december

hier zijn we nu!

10 januari 2020

brengen

Wat hoort waar?
Twijfelt u over wat er bij PMD hoort? Kijk dan eens op de achterzijde van deze brief of op
www.afvalscheidingswijzer.nl. Door grondstoffen, zoals PMD, gft (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten), glas,
papier en textiel te scheiden, houdt u maar een klein beetje restafval over.
Met vriendelijke groet,
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Wat gebeurt er met
verpakkingen in de
PMD-container?

Bijna alle verpakkingen
uit de supermarkt mogen
in de PMD-container.

Het PMD wordt gesorteerd,
zodat het hergebruikt
kan worden.

Gooit u ander afval – wat geen verpakking
is – bij het PMD, dan kunnen we het niet
hergebruiken voor een nieuw product.
Dat is natuurlijk zonde!
Heeft u restafval, zoals piepschuim, luiers of
stofzuigerzakken? Doe dit dan in een container
voor restafval. Zo zorgt u ervoor dat we de
PMD-verpakkingen van u en uw wijkgenoten
kunnen hergebruiken. Hoe minder restafval er
bij het PMD zit, hoe beter de kwaliteit wordt!

Gooit u ander afval dan
verpakkingen in de
PMD-container?

Als het juiste afval in de PMD-containers zit,
kunnen we het gebruiken als grondstoffen voor
nieuwe producten. Doe dus verpakkingen
– zoals bijvoorbeeld bekers voor yoghurt – in
de PMD-container, dan kunnen we hier weer
een nieuwe yoghurtbeker van maken! Wist
u dat van 27 plastic flessen een fleece trui
gemaakt kan worden?

Van de verpakkingen
worden nieuwe
producten gemaakt!

Ongescheiden
afval hoort in
de containers
voor restafval

Dit kan niet worden
gesorteerd op het
sorteerstation.

Hiervan kunnen we
ook geen nieuwe
producten maken.

