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dezelfde zak!
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Verpakkingen van  
Plastic, Metaal (blik) en Drankkartons  

voortaan in één zak  

Afvalkalender
De afvalkalender 2015 vindt u in dit startpakket. U kunt de afvalkalender ook bekijken op 

de gemeentelijke website: www.bladel.nl.

 DeAfvalApp
  Alle actuele ophaaldata staan ook in DeAfvalApp.  

Deze kunt u raadplegen via de computer, tablet en smartphone.  

Download de app via de app-store van Apple of Android of  

ga naar www.deafvalapp.nl.

Sorteer ABC
Het sorteer ABC is een naslagwerk voor materialen en spullen die u wilt weggooien.  

Op alfabetische volgorde kunt u een materiaal of voorwerp opzoeken en zien in welke  

container/zak het hoort. Dit sorteer ABC vindt u op de gemeentelijke website.

Milieu Informatiecentrum (MIC)
Voor meer informatie, vragen en klachten kunt u contact opnemen met het  

Milieu Informatiecentrum (MIC). Daar kunt u ook terecht voor het aanvragen en omruilen 

van afvalcontainers/-emmers, informatie over ledigingen of vragen over de milieupas.

Het MIC is gratis te bereiken via telefoonnummer: 0800-0230336,  

e-mail: diftar@diftar.info of via www.miconline.nl. 

Tarieven en voorwaarden
Om het scheiden te stimuleren, is aan de gemeenteraad voorgesteld om in 2015

- het vastrecht van de afvalstoffenheffing te verlagen

-  het tarief voor het legen van de restafvalcontainer en de tariefzak (bebouwde kom 

Netersel) te verhogen

- het tarief voor het legen van de gft-container te verlagen

- de poorttarieven bij de milieustraat te verhogen. 

De gemeenteraad neemt hierover in december 2014 een besluit. Na vaststelling van de  

tarieven, worden deze bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

DeAfvalApp!
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Kunststof flessen en verpakkingen 
Huishoudelijk plastic verpakkingen zoals: 
tasjes, bakjes, potjes, zakjes, flessen,  
flacons, kuipjes, tubes, bekers, folies. 

Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen, vlees- en visresten  
(inclusief graten, schelpen en botjes) resten van gekookt eten, pinda- en  
notendoppen en eierschalen, gestold vet (geen kaarsvet), theezakjes en 
filters met koffiedik, koffiepads, brood en kaaskorsten (zonder plastic),  
klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren, onkruid, snijbloemen en  
kamerplanten, mest van kleine huisdieren met stro, kattenbakkorrels met 
milieukeur.

Hygiënisch papier (zoals vochtige doekjes, maandverband), volle  
stofzuigerzak, kattenbakinhoud zonder milieukeur (met milieukeur = GFT),  
as van kachel/BBQ, haren van mens en dier, zand en vogelkooizand,  
kauwgom, sigarettenpeuken/asbak, tempex/piepschuim, kaarsvet,  
chipszakken.

Metalen
Verpakkingen van blik zoals conservenblikjes van 
groenten en fruit, frisdrankblikjes, metalen deksels en 
doppen van bv. jampotten, blikken of tubes van (hand)
crème, lege spuitbussen van cosmeticaproducten  
en voedingsmiddelen en schaaltjes van aluminium.  
Geen verpakkingen van chemische producten.

Drankkartons
Drankkartons/tetrapakken van onder  
andere zuivelproducten, vruchtensap  
en soep. Bekers voor milkshake en ijs. 

Wat hoort in:  
• De PMD zak  1x per 2 weken

• GFT+Etensresten container 1x per 2 weken

• Grijze restcontainer 1x per 4 weken

• Tariefzak (bebouwde kom Netersel) 1x per 2 weken

De Kempengemeenten (waaronder Bladel) hebben het doel gesteld 
om in 2020 95% van het afval te hergebruiken en te recyclen.  
We gaan daarom stapsgewijs verbeteringen doorvoeren in de  
afvalscheiding. Op 1 januari 2015 starten we met de gele PMD-zak: 
één zak voor plastic, blik en drankkartons. Omdat u dan veel minder 
restafval heeft, wordt de grijze container voortaan één maal per  
vier weken geleegd (in plaats van iedere twee weken).  
In de bebouwde kom van Netersel is de grijze container vervangen 
door tariefzakken. Deze worden iedere twee weken opgehaald.

PMD zak
PMD staat voor Plastic, Metalen (blik) en 

Drankkartons. Vanaf 1 januari 2015 kunt u  

al dit verpakkingsmateriaal in één zak  

aanbieden. Deze gele PMD-zak wordt elke 

twee weken huis-aan-huis opgehaald. 

Waarom plastic?
Aan de gescheiden inzameling van plastic 

verpakkingen bent u inmiddels gewend. 

Deze afvalsoort is goed te recyclen, 

waardoor er weer nieuwe kunststof 

producten van gemaakt kunnen worden.

Waarom drankkartons?
Drankkartons bestaan over het algemeen 

voor 75% uit karton, voor 21% uit kunststof 

en voor 4% uit aluminium. Deze elementen 

kunnen goed gerecycled worden.  

De laagjes zijn gemakkelijk van elkaar te 

scheiden en kunnen afzonderlijk worden 

hergebruikt.

De papiervezels vormen ruwe grondstof 

voor andere papierproducten, het alumi-

nium wordt gebruikt voor het maken van 

bijvoorbeeld potten en pannen en het 

kunststof wordt verwerkt tot plastic korrels.

Waarom blik?
De kringloop van blik is eindeloos.  

Blik behoudt namelijk zijn product- 

eigenschappen en kwaliteit, hoe vaak het 

ook wordt gerecycled.

Restafval
Restafval is afval dat echt niet hergebruikt 

kan worden. In verband met de hoge 

verwerkingskosten (verbranden), streven 

de Kempengemeenten naar zo min 

mogelijk restafval. Met de introductie van 

de PMD-zak en het op de juiste wijze 

scheiden van andere afvalsoorten (zoals 

papier, glas, textiel, incontinentiemateriaal) 

wordt de hoeveelheid restafval nog verder 

teruggedrongen. 

GFT en etensresten
Uit sorteerproeven blijkt dat er nog heel 

veel etensresten worden weggegooid in de 

grijze container. Natuurlijk is het beter om  

helemaal geen etensresten weg te gooien, 

maar als het toch nodig is dan horen ze in 

de groene container. De groene container 

kunt u – zoals u ook nu gewend bent –  

iedere twee weken ter lediging aanbieden.


