AFVALWIJZER
GFT+E

in de groene container

Vanaf 1 maart 2022 gaan we 1 keer per 4 weken
uw restafval ophalen. We helpen graag uw afval
goed te scheiden. Kijk hier welk afval waar hoort.
Twijfelt u nog? Zoek het op in de
Afvalwegwijzer van de app ‘Afvalkalender
Venray’. Hier vindt u ook inleverpunten van
elektrische aparaten en klein chemisch afval.

PMD-afval

in de speciale PMD-zak

Uit PMD wordt onder meer kunststof,
metaal en kartonvezels gewonnen als
grondstof voor nieuwe producten.
Alle plastic of metalen verpakkingen en
drankpakken. Schoon hoeft niet, wel leeg!
Veelvoorkomend PMD-afval:
• Lege plastic (knijp)flessen en flacons
van bijvoorbeeld frisdrank, saus en
wasmiddel
• Lege plastic kuipjes, bekers en bakjes
van bijvoorbeeld friet, yoghurt of boter
• Lege tubes, potjes en deksels van
bijvoorbeeld tandpasta
• Lege drank- en conservenblikken van
frisdrank, bier, soep of honden- en
kattenvoer
• Aluminium schaaltjes en bakjes
• Lege kartonnen pakken van zuivel,
vruchtensappen, water en kleine
drinkpakjes
Dit hoort niet in PMD:
• Piepschuim
• Speelgoed
• Luiers

GFT+E wordt compost en biogas.
GFT+E staat voor groente-, fruit- en
tuinafval en etensresten. Etensresten
apart houden vies? Maak gebruik van
biologisch afbreekbare zakjes.
Veelvoorkomend GFT+E afval:
• Groente- en fruitresten en schillen
• Etensresten (ook botten en graten)
• Brood, deeg, rijst en pasta
• Losse thee en koffiedik
• Hooi, stro en zaagsel van knaagdieren
• Bloemen, kamerplanten en tuinafval
Dit hoort niet in GFT+E:
• Verpakkingen (ook geen bioplastic)
• Theezakjes, koffiepads en -cups
• Kattenbakvulling en hondenpoep
• Tabak, peuken en as

Ruik of proef of eten nog goed is,
ook na de houdbaarheidsdatum.

Luiers

in de luiercontainer

Van de luiers wordt kunststof en
biogas gemaakt.
Alléén gebruikte baby- en incontinentieluiers
in de speciale luierzak.
Dit hoort niet in de luiercontainer:
• (latex) Handschoenen
• Verpakkingen van medicijnen of zalfjes
• Onderleggers
• Stomamateriaal

Neem uw eigen beker of
waterfles mee voor onderweg.
Probeer eens
moderne wasbare luiers.

Glas

in de glascontainer

Glas wordt omgesmolten tot nieuw glas.
Glazen potten, flessen en verpakkingen
(incl. deksels). Schoon hoeft niet, wel leeg!
Dit hoort niet in de glascontainer:
• Drinkglazen
• Vazen
• Oven- en magnetronschalen
• Ruiten en spiegels

Hergebruik glas als voorraadpot.

Textiel

Papier en karton
in dozen of gebundeld

Papier wordt tot 7 keer hergebruikt.
Schoon, droog papier of karton.
Veelvoorkomend papierafval:
• Kranten en folders
• Kartonnen dozen
• Schone pizzadoos
• Vensterenvelop
Dit hoort niet in het oud papier:
• Nat of vies papier
• Drankpakken
• Bubbeltjes envelop
• Broodzak met plastic

Plak een nee-nee
sticker op de brievenbus.

in de textielcontainer

Textielvezels worden hergebruikt voor
nieuwe textielproducten.
Droog, schoon textiel in een gesloten zak.
Veelvoorkomend textiel afval:
• Kleding en (hand)doeken
• Schoenen (bind aan elkaar)
• Knuffels
• Riemen en petten
• Dekbedovertrekken en lakens
• Gordijnen
Dit hoort niet in de textielcontainer:
• Vieze kleding (bijv. olie en verfvlekken)
• Kussens en dekbedden
• Vloerbedekking

Restafval

in de grijze container

Restafval wordt verbrand en niet hergebruikt.
Al het afval dat u overhoudt nadat u alles
goed gescheiden hebt.
Veelvoorkomend restafval:
• Zakken / kokers met aluminium aan de
binnenkant
• Aluminiumfolie
• Damesverband en hygiënisch papier
• Piepschuim
• Nat of vies papier en karton
• Theezakjes
• Doordrukstrips van medicijnen

Koop of ruil kleding via
internet of een kringloopwinkel.
Breng waardevolle oude
spullen naar een kringloopwinkel.

Download de app!
In de toekomst communiceren we steeds
meer via de Afvalkalender app. Download
de app ‘Afvalkalender Venray’ (Opzet BV).
Dan bent u altijd op de hoogte van eventuele
wijzigingen. Ook krijgt u via de app tips over
het scheiden van afval.

Grof vuil?
Grof afval brengt u naar het milieustation.
Sorteer uw afval van tevoren. Dat zorgt ervoor
dat het afval nog herbruikbaar is (hout, ijzer,
piepschuim etc.) en voorkomt lange wachtrijen.

