Wat mag
in de
plastic
container?
We helpen u graag op weg:

Wel in de plastic container
Alle verpakkingen, zoals
Flessen voor frisdrank, water, melk en azijn
Koek- en snoepzakken
Knijpflessen voor sauzen en olie
Verpakkingen van vleeswaren, kaas en vis
Bekers voor yoghurt, vla en ijs
Bakjes voor salade, groente en fruit
Zakken voor pasta, rijst en brood
Kuipjes voor boter, saus en smeerkaas
Flacons voor was-, shampoo en zeep
Plastic plantenpotten en kweekbakjes
Deksels van potten pindakaas en chocoladepasta
Plastic zakken en tasjes

Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld tandenborstels
en schroefjes)
Plastic flessen voor frisdrank, water, melk
en drinkyoghurt
Plastic flessen voor olie en azijn
Folies (zoals de plastic verpakking om een tijdschrift)
Knijpflessen
Plastic tubes voor gel, crème en tandpasta

Drankenkartons, zoals:
Pakken voor vruchtensappen, water en wijn
Pakken voor melk, vla en yoghurt
Pakken voor soep en pastasaus

Tips
Al uw plastic verpakkingen en drankenkartons
kunt u weggooien in de plastic container
•	Onthoud: alleen verpakkingen van plastic en
drankenkartons mogen in de plastic container
•	Verzamel de plastic verpakkingen en drankenkartons
in een plastic zak. Dat mag ook een grijze zak zijn.
•	Verpakkingen graag leegmaken, maar omspoelen is
niet nodig

•	Maak het plastic klein. Verpakkingen bevatten veel
lucht. Verpakkingen met loze lucht zorgen ervoor dat
de verzamelzak sneller vol zit.
•	Vouw je drankenkartons zo klein en plat mogelijk.
Dat scheelt ruimte in uw verzamelzak.
•	Bedenk een handig plek in huis waar de verpakkingen
verzameld kunnen worden
• Raadpleeg afvalscheidingswijzer.nl van Milieu Centraal
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Niet in de plastic container
Alles wat geen verpakking is, zoals bijvoorbeeld:
Chipszakken met een aluminium laagje
Koffiecups
Piepschuim
Make-up verpakkingen,
Terpentineflessen, kitkokers
Doordrukstrips van medicijnen

Plastic tuinstoelen
Plastic buitenspeelgoed, zoals: (opblaasbare) ballen,
luchtbedden, krokodillen, zwembandjes en alle andere
plastic waterpret speelgoed,
Zwembaden en waterschoentjes
emmer

Waar laat ik deze spullen
dan wel?
• Kringloopwinkel: als het nog heel en bruikbaar is
• Milieustraat: als het te groot is voor
de restafvalcontainer
• Restafvalcontainer: alles wat na scheiden
overblijft en in de restafvalcontainer past

In Schiedam staan we voor de uitdaging om samen de
hoeveelheid restafval per huishouden te verminderen. U
kunt hierbij helpen door ook uw plastic verpakkingen en
drankenkartons te scheiden van uw restafval. Uw plastic flesjes,
bekertjes, drinkpakken e.d. worden als grondstof gebruikt voor
nieuwe producten. Dat is beter voor het milieu. Elke vuilniszak
met restafval verdwijnt in de verbrandingsoven. En elke restafval
zak die in de verbrandingsoven verdwijnt kost geld. Daarom is
afval scheiden ook goed voor uw portemonnee.
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