Minder restafval, beter scheiden!
Afval scheiden kan
lastig zijn, maar het
loont!
We zijn er elke dag mee bezig en
we produceren er met z’n allen
bergen van: afval! Veel afval is
een grondstof dat hergebruikt
wordt. Maar dan moeten we
dat wel goed scheiden. Afval
scheiden is soms lastig, maar
het levert ook wat op. Wethouder
Hans Bouma, verantwoordelijk
voor Afvalstoffeninzameling
en -verwerking, Milieu en
Duurzaamheid, legt uit waarom de
gemeente zich hier voor inzet.

Hoe staat het met het afvalbeleid?

“De afgelopen jaren is er een ﬂinke slag gemaakt op het gebied van
de afvalinzameling. In de gemeente Uithoorn hebben we jaren lang
aan huis papier en restafval opgehaald. Nu is dat anders! Op veel
plaatsen in de gemeente hebben inwoners nu een minicontainer
voor papier en één voor PMD (Plastic verpakking, Metaal (blik)
en Drinkpak). De grijze minicontainer voor het gf/restafval heeft
plaatst gemaakt voor de PMD container. Het gf/restafval gaat nu
in de ondergrondse containers. Afgelopen voorjaar was de buurt
Zijdelwaard aan de beurt en zijn er 37 ondergrondse containers
geplaatst. In 2018 staat Thamerdal op de planning en dan wordt
al het gf/restafval in de gemeente Uithoorn in de ondergrondse
container ingezameld, behalve bij lintbebouwing (buitengebied).”

Hoe doen we het eigenlijk als gemeente?

“We zien dat het afval scheiden nog niet overal goed gaat. Dat
begrijpen we ook. Hoort iets nu bij het PMD of is het toch restafval.
We snappen dat het wennen is, dus daarom willen we er als
gemeente ook extra aandacht aan besteden. Deze pagina in de
krant is daar een goed voorbeeld van. Aan de andere kant doen
we het heel goed. Er wordt steeds meer PMD ingezameld. Zoveel
dat sorteerders en verkopers van het PMD-materiaal zich kunnen
veroorloven om partijen af te keuren. De richtlijnen worden strenger.
Afkeuring is zonde want wij krijgen vergoedingen voor grondstoffen
en het verwerken van restafval wordt steeds duurder.”
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Elektrische apparate

Wat is PMD
en waarom leveren
we het in?
PMD staat voor Plastic, Metaal (blik) en Drinkpak. In deze
verpakkingen zitten waardevolle grondstoffen die zeer
geschikt zijn voor hergebruik. De gemeente zorgt voor de
recycling van dit materiaal. Op die manier houden we samen
de kosten zo laag mogelijk en zorgen we voor een schoon en
leefbaar milieu!

Doorzichtig zak

Het PMD kan het beste in een doorzichtige zak. Ook als deze
zak in een ondergrondse container gaat. De inzamelaar kan
dan zien of de lading ter recycling kan worden aangeboden of
moet worden verbrand. Daar is de volgende reden voor. De
gemeente krijgt vergoedingen voor PMD vanuit het verpakkende
bedrijfsleven. Helaas worden partijen PMD afgekeurd als het
gaat om bedrijfsafval (b.v. landbouwplastic), gebruiksartikelen (in
plaats van verpakkingen) of materiaal dat niet met de machine
van elkaar gescheiden kan worden (zoals plastic van metaal). De
verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te zijn maar moeten wel
leeg zijn. De verpakking maakt u plat en doppen mogen er op
blijven zitten.

Wat mag WEL
mee met PMD

Wat mag NIET
mee met PMD

Plastic verpakkingen:
Plastic flessen, flacons, bekers,
kuipjes, plastic tubes, potjes,
deksels, doppen, zakken en
folies.

Piepschuim
Chipszakken
Doordrukstrips
Hard plastic (bv. speelgoed, emmers)

Metalen verpakkingen:
Frisdrankblikjes, blikjes van
soepen, groenteblikken, meta
len deksels, tubes en doppen,
aluminium schaaltjes en bakjes.
Drankpakken:
Pakken voor sap en zuivel zoals
melk, yoghurt, vla e.d., drink
pakjes voor kinderen.

PMD-wijzer

“De vernieuwing gaat door, zowel bij verpakken als toepassen
van het materiaal. Maar om het voor nu wat duidelijker te maken
heeft de gemeente een PMD-wijzer ontwikkeld. Na de zomer
verspreiden wij de PMD-wijzer.”

CHIPS

Boodschappentas
Landbouwplastic
Grote lappen folie
Verfblikken
Spuitbussen
Los karton (bv. wikkels en dozen)
Gelamineerd papier
Diepvriesverpakkingen

De gemeente Uithoorn en stichting Taxus voor Hoop steunen
de strijd tegen kanker door zoveel mogelijk jong taxussnoeisel
in te zamelen. De gemeente roept inwoners daarom op om nu
taxussnoeisel in te zamelen tot 31 augustus, want dan is de
basisgrondstof voor chemotherapie aanwezig in de Taxus.

De redenen voor bijplaatsingen zijn vaak onschuldiger dan
gedacht. Soms gaat het wel bewust om asociaal gedrag,
maar veel vaker gaat het om een wasrekje dat net niet door
de opening past, of een kastje waarvan iemand denkt dat een
ander het misschien nog kan gebruiken. Uiteraard is dit niet
toegestaan en de gemeente handhaaft op bijplaatsingen.

Wat kunt u doen als u grof
afval ziet bij de container?

- Op de container staat een telefoonnummer, dat u kunt bellen.
- Een Melding Openbare Ruimte (MOR) doen via
www.uithoorn.nl
- De ‘Makkelijk Melden app’ voor Apple en Android is gratis.
De app leest de actuele locatie via het GPS systeem. Uit
een voorkeurslijst kan het soort melding gekozen worden
en u kunt een subcategorie kiezen. U kunt er ook een foto
aan toevoegen. De melding is op dat moment al klaar om te
versturen naar de gemeente voor verdere behandeling.

Bruikbaar taxussnoeisel, zuiver en jong

Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik
daarom een zeil of doek om het snoeisel op te vangen en een zo
zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd
met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. Enkel het eenjarig
snoeisel (takken tot 30 centimeter lang en 1 centimeter dik) van de
Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook
belangrijk dat het verzamelde snoei-groen afkomstig is van hagen die
jaarlijks gesnoeid worden.
Een taxushaag bevat baccatine, een belangrijke grondstof voor de
aanmaak van kanker bestrijdende geneesmiddelen. Bij 50% van
de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van
Taxus.

Inzamelen op het scheidingsdepot

“Ons beleid is het verminderen van het restafval. Daar ligt de focus
en dat moeten we optimaliseren. We willen het aantal containers wel
beperken, dus voorlopig blijven het twee minicontainers: voor papier
en PMD. Tuingroen mag niet bij het restafval. Daarvoor hebben we
door de hele gemeente tuingroendepots. De gemeente heeft ook
bewust deze keuze gemaakt. In het weekend wordt er veel getuinierd
en de tuingroendepots zijn ook dan open”.
“Werk met kleine zakken. Zelf gebruik ik kleine zakken voor restafval.
Dan moet ik wel iets vaker lopen, maar het grote voordeel is wel
dat ik minder hoef te sjouwen! Als tweede tip wil ik onze inwoners
meegeven om met doorzichtige zakken te werken voor het PMD. Op
deze manier helpen we de inzamelaar beter ons PMD te controleren.
In het artikel over PMD is hier meer over te lezen. We zijn goed op
weg, maar we zijn er nog niet. Als inwoners en gemeente moeten we
ons best blijven doen om maximaal te scheiden.

Taxussnoeisel gevraagd
voor chemokuren

Bijplaatsen van afval bij ondergrondse afvalcontainers;
het levert een vervelend straatbeeld op, veel zwerfafval en
ongemak bij het legen van de containers.

Taxushaag

Krijgen we er nog meer minicontainers bij?

Heeft u nog een goede tip?

raten zijn soms
Huishoudelijke appa maar ook voor het
letterlijk goud waard,ten, groot en klein,
milieu! Breng appara pot. Als je ter
naar het scheidingsdene naar wecycle.nl/
plekke op je smartphoeen nieuw apparaat
inleveren gaat kun je len van een
winnen. Voor het ophataalt u € 10,56. Denk
koelkast of vriezer be‘Repair Café’ of
ook aan reparatie bij or werkende
de kringloopwinkel vo
apparaten!

Grof afval bij
ondergrondse
container

Het scheidingsdepot van de gemeente Uithoorn heeft een
inzamelpunt. Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor
1 chemotherapie. Stichting Taxus voor Hoop doneert per kubieke
meter een bedrag van € 30 aan de gemeente. Gemeente Uithoorn
laat dit bedrag ten goede laten komen aan Stichting Kinderen
Kankervrij. Meer weten over het inzamelen van taxus:
www.taxusvoorhoop.nl

Nieuw tuingroendepot
in Legmeer-West
Tuinafval mag niet bij het restafval. Tuinafval wordt namelijk
gebruikt om biogas op te wekken en zuivere compost van te
maken. Op elk gewenst moment kunt u gratis terecht bij een
tuingroendepot met uw takken, snoeiafval, blad en gras (zonder
plastic). Grond brengt u naar het Scheidingsdepot. U herkent de
tuingroendepots aan de wilgentenen of damplanken omheining en
het blauwe bord met gebruiksregels. Via www.recyclemanager.nl
kunt u zien waar het dichtstbijzijnde tuingroendepot is:
Ook in Legmeer-West is pas geleden een tuingroendepot in
gebruik genomen. Het depot bevindt zich op de hoek Vogellaan/
Amﬁbieënpad/Randhoornweg.

Tuingroendepots

De Kwakel achter de kerk
De Kwakel-De Kuil
De Legmeer
De Legmeer
Europarei
Legmeer-West
Meerwijk-Oost
Meerwijk-Oost
Meerwijk-West
Meerwijk-West
Thamerdal
Zijdelwaard-Noord
Zijdelwaard-Zuid

Traverse
Rozenlaan
Boterbloem
Geertruidahoeve nabij school
Brusselﬂat
Vogellaan - Randhoornweg (nieuw)
Grevelingen - Gouwzee
Laan van Meerwijk nabij school
Korte Polderweg - Watsonweg
Polderweg - Bergeend
Karel Doormanlaan
Marsmanlaan
Tegenover winkels
Joost. van den Vondellaan

Op het Scheidingsdepot vindt u ook een container voor grof
tuinafval. Tweemaal per jaar (na mei- en herfstvakantie) houdt de
gemeente per wijk een takkendag. De data vindt u op de afval- en
grondstoffenkalender. De takken (maximaal 5 m3) worden gratis
opgehaald na aanmelding via www.uithoorn.nl/grofvuil of
tel. (0297) 513111. Ze mogen niet langer zijn dan 2 meter
en u moet ze bundelen (zonder plastic).
Voor het laten ophalen van grof tuinafval buiten de takkendagen
om kunt u contact opnemen met de gemeente via
www.uithoorn.nl/grofvuil. Ophalen kost € 46,64 per m3.
In het najaar plaatst de gemeente op diverse locaties bladkorven
waar u uw bladafval (zonder plastic) in kwijt kunt.
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WWW.UITHOORN.NL

Geen idee in welke oort?
container het afval h
dingswijzer
Ga naar de afvalschei!
en die helpt je verder idingswijzer.nl
https://www.afvalsche

Openingstijden
scheidingsdepot Uithoorn
Industrieweg 29, 1422 AH Uithoorn.
Openingstijden:
Maandag, woensdag, vrijdag zaterdag
9.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur.

