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Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken, te leven, te ondernemen en te verblijven. Dat willen we graag
zo houden en versterken. We willen duurzaam vooruit. We werken dan ook samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een schone, groene en duurzame stad. Goede afvalscheiding draagt hieraan bij. Afval is namelijk geen afval,
maar een waardevolle grondstof. Van gescheiden grondstoﬀen kunnen nieuwe producten worden gemaakt.
Van afval naar grondstof
Onder PMD verstaan we: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons.
Het scheiden hiervan gaat steeds beter. Door het goed scheiden ontvangt de gemeente een vergoeding
van de eindverwerker. Als het materiaal niet goed wordt gescheiden, kan het niet worden gerecycled en
moeten we betalen voor het verwerken van het afval. Dit merkt u uiteindelijk ook positief of negatief in
uw portemonnee via de jaarlijkse afvalstoﬀenheﬃng. Op deze factsheet ziet u wat er in de speciale
PMD-afvalzak mag en hoe u uw afvalzakken aanbiedt. Wij danken u voor uw bijdrage!

Duurzaam
Waalwijk

Welke verpakkingen mogen in de speciale PMD-afvalzak?
PLASTIC VERPAKKINGEN

, kofﬁeverpakkingen,

METALEN VERPAKKINGEN / BLIK

DRANKKARTONS

TWIJFELT U OF IETS BIJ HET PMD KAN?
Is het verpakkingsmateriaal? Is het gemaakt van plastic of blik of is het een drinkpak? Is het leeg?
Drie keer ‘ja’? Dan mag het bij het PMD. Ergens ‘nee’? Dan is het géén PMD.
Dit hoort bij het restafval:
hard plastic, piepschuim, boodschappentassen (shoppers), medisch afval, speelgoed,
opblaasbare zwembaden, verfblikken, spuit- en deodorantbussen, aluminiumfolie, chipszakken,
pizzadozen, plastic borden, plastic bestek en plastic bekers.

Hoe biedt u het PMD-verpakkingsafval aan?
In de speciale PMD-afvalzakken die GRATIS verkrijgbaar zijn bij:
WAALWIJK: Albert Heijn, Bloemenoordplein 50 en De Els 46A - BoerenBond PetsPlace, Professor Lorentzweg 20
Jumbo, Grotestraat 358 - Milieustraat, Weteringweg 29 - Plus, Reigerbosweg 2 - Stadhuis, Taxandriaweg 6
SPRANG-CAPELLE: Jumbo, Van der Duinstraat 115 - Plus, Raadhuisplein 29D WASPIK: Plus, Kerkstraat 27

Gebruik de speciale
PMD-afvalzakken.
Knoop de zak goed dicht!

Bewoners van hoogbouw
bieden hun PMD-afvalzak aan
bij de hoofdingang of naast de
inwerpzuil van de ondergrondse
container.

Zet uw PMD-afvalzakken
op de dag van inzameling
vóór 7.30 uur op de
containerverzamelplaats.

Knoop de zak goed dicht en
zet deze NAAST de afdekplaat.

Download de gratis AfvalWijzer app
De PMD-afvalzakken halen we één keer in de twee weken op. Ophaaldatums vindt u op de afvalkalender, in de AfvalWijzer app
of digitaal op www.mijnafvalwijzer.nl. In de AfvalWijzer app kunt u uw persoonlijke digitale afvalkalender bekijken. Ook kunt u een
waarschuwingsbericht instellen; u krijgt dan tijdig een signaal wanneer welk afval wordt opgehaald.

Let op: stel de postcode en het huisnummer in van de straat waar u het afval aanbiedt.

Meer informatie?
waalwijk.nl/PMD

