Wij worden niet meer
apart opgehaald
In 2018
halen we pmd
niet meer apart
aan huis op in
Capelle aan
den IJssel

Vanaf 2018 halen we plastic-, metaalverpakkingen en
drankpakken (pmd) niet meer apart aan huis op.
U kunt het kwijt in de pmd-container in uw buurt of bij
het restafval. Aan de straat aanbieden in aparte zakken
kan niet meer. Daar wordt de straat schoner van.

Waar laat ik mijn pmd?
Pmd wordt dus niet meer aan huis opgehaald. Met ingang van 1 januari kunt u
pmd kwijt in de pmd-container in het
milieupark of in de restafvalcontainer in
uw buurt. Heeft u een minicontainer voor
restafval? Dan kunt u daar ook uw pmd in
kwijt. Irado komt die container eenmaal
per twee weken ophalen. Kijk voor de
inzameldata op de afvalkalender op de
website van Irado en de Irado-app.

Maar we vinden afvalscheiding
toch belangrijk?
Dat klopt en daarom kan vanaf 1 j anuari
pmd in de pmd-container en in de rest
afvalcontainer, want tegenwoordig
kunnen afvalverwerkers steeds beter
de verschillende soorten pmd uit
het restafval halen na inzameling.
Dat heet nascheiding. Daarom kunt
u pmd nu ook kwijt in de restafval
container.

Van afval naar
nieuwe producten
in 4 stappen

NASCHEIDING ALLEEN BIJ PMD
Hoewel de techniek van nascheiden steeds beter wordt, kan het alleen
met pmd. Andere soorten afval blijven we gescheiden inzamelen. Papier
en karton, groente-, fruit- en tuinafval, glas, textiel, klein chemisch afval
en grofvuil blijft u apart aanleveren.
Zie de afvalwijzer voor meer informatie.

Hoef ik ander afval dan ook niet
meer te scheiden?
Nascheiding is op dit moment alleen
mogelijk met pmd. Ander afval moeten we
nog steeds vooraf scheiden. Want afval is
allang geen afval meer, het bevat waardevolle grondstoffen die prima te gebruiken
zijn voor de productie van nieuwe spullen.
Daarbij: elke vuilniszak die in de verbrandingsoven verdwijnt, kost geld en is
schadelijk voor mens en milieu. Net als de

rest van Nederland willen we in Capelle
daarom steeds meer afval hergebruiken.
We streven ernaar om in 2020 nog hooguit
150 kilo restafval per huishouden te hebben. Nu is dat nog ruim het dubbele. We
kunnen zorgen voor minder restafval door
goed te scheiden. Helpt u mee?
In de afvalwijzer vindt u duidelijke informatie over hoe u afval kunt scheiden.

Zijn er nog meer voordelen?
De straten zien er schoner uit, want
pmd wordt niet meer aan de straat in
aparte zakken aangeboden.
Laten we er samen voor zorgen dat we
de straat schoon, heel en veilig houden.

Meer informatie? Ga naar www.irado.nl
(010) 262 10 00
www.facebook.com/IradoNL
twitter.com/IradoNL
Gemeente Capelle aan den IJssel: www.capelleaandenijssel.nl

