Organiseer uw afval, wat moet waar in of heen?
Afvalcoach Tip!

“Deze poster is bedoeld als bewaarposter.
Hang hem in uw (bij)keuken of garage, zo
heeft u altijd een geheugensteuntje voor het
scheiden van uw afval.”

Afvalkalender?
De afvalkalender kunt u downloaden en
printen op www.mijnafvalwijzer.nl.

De PMD zakken zijn gratis op te halen op diverse
punten in de gemeente Noordenveld:
• Norg: Brinkhof, Coop en Poiesz
• Nieuw-Roden: Poiesz • Roden: Jumbo, Albert
Heijn, gemeentehuis en Brengstation
• Peize: Plus • Een: MFA
• Veenhuizen: Lokaal Verhaal.
Wat mag in de GFT container
(groen deksel)?
Loof, schillen en resten van groenten, fruit
en aardappelen, alle etenswaren (ook vis en
vlees), snijbloemen en kamerplanten, eierschalen
en doppen van pinda’s en nootjes, koffiedik en
koffiefilters, theezakjes en theebladeren, mest van
huisdieren (behalve kattebakvulling en zand), klein
snoeiafval, resten van tuinplanten en kort gemaakte
takken (geen zand).

PLASTIC VERPAKKINGEN,
METALEN VERPAKKINGEN EN
DRANKENKARTONS (PMD)

GROENTE-, FRUIT- EN
TUINAFVAL (GFT)

PAPIER
Wat mag in de glascontainer?
DRANKFLESSEN en VERPAKKINGSGLAS, zoals potjes en
flesjes waar eten in heeft gezeten, sap-, bier- en wijnflessen, COSMETICAFLESSEN, zoals parfumflesjes, deodorantflesjes en medicijnpotjes.
Let op: Bovenstaande verpakkingen mogen vies en met deksel/dop in de glascontainer. Vlakglas (o.a. ruiten en spiegels),
gelaagd en gehard glas (o.a. autoruiten en ovenschalen) horen
niet in de glascontainer, dit glas kunt u naar het Brengstation
brengen.

Wat kunt u bij het Brengstation aanbieden?
GROFVUIL, zoals bouw- en sloopafval, AFVAL IN GROTE HOEVEELHEDEN, zoals tuinafval en afval van gebruiksgoederen als koelkasten,
televisies en huishoudelijke apparaten, (KLEIN) CHEMISCH AFVAL (KCA),
zoals batterijen, spaarlampen, lampenolie, medicijnen, verf, lak en accu’s.
Wat mag in de restafvalcontainer (grijs deksel)?
Restafval is het afval dat overblijft na het scheiden van het recyclebare afval in
de hierboven genoemde deelstromen, zoals luier- en incontinentiemateriaal,
asbakresten, bakpapier, behang, bloemenvazen, vogelkooizaad etc.

Wat mag in de papiercontainer
(blauw deksel)?
Alles wat van papier en karton is, zoals kranten,
tijdschriften, reclamedrukwerk.
Let op: Vervuilde kartons, zoals pizzadozen,
mogen niet in de papiercontainer, maar horen in de
restafvalcontainer. Drankenkartons die een plastic- of
aluminiumlaagje hebben, horen in de PMD zak.

GLAS

TEXTIEL
Het Brengstation van de gemeente bevindt zich aan de
Overslagweg 3 in Roden. Openingstijden 2017: maandag t/m
zaterdag van 9.00 -15.45 uur. U kunt van de betaalde fracties de
eerste 100 kilogram op het Brengstation gratis storten.
Deze vrijstelling blijft ook in 2017 van kracht.

Wat mag in de PMD zak?
PLASTIC, zoals tasjes, zakken, flacons,
boterkuipjes, plantenpotten, tubes, deksels, folies, METAAL, zoals conservenblik,
blikjes, metalen doppen, schroefdeksels,
DRANKENKARTONS, zoals melkpakken,
sappakken, drinkpakken, yoghurtpakken
(knijp de kartons leeg en sluit de dop).
Let op: Zorg ervoor dat de verpakkingen
leeg zijn, doppen en deksels mogen blijven
zitten. Verpakkingen van gevaarlijk afval,
zoals kitkokers, terpetineflessen en piepschuim
mogen niet in de PMD zak, dit is restafval.

KRINGLOOP

BRENGSTATION
RESTAFVAL

Als afvalcoach kan ik u alles vertellen over afval inzamelen. Bel mij op 14 050 of
mail naar postbus@gemeentenoordenveld.nl Voor meer informatie download de
AfvalWijzer app of kijk op www.gemeentenoordenveld.nl/afval.

Wat mag in de textielbak of –zak?
Niet alleen afgedankte kleding, maar alles wat van textiel
gemaakt is kunt u inleveren in de textielbak. Het maakt niet uit of
het heel of kapot is, wel moet het schoon zijn. Reshare haalt textiel
op in de (recyclebare) zakken met een datum erop. Hierin kunt u
overtollig textiel, kleding en schoenen aanbieden.

Wat kunt u bij de kringloopwinkel aanbieden?
Goederen die nog een tweede leven kunnen hebben, zoals meubels,
servies, keukenspullen, tuinspullen, apparaten en kleding.

