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Gezamenlijk initiatief van de gemeenten Beek, Schinnen,
Sittard-Geleen, Stein en afvalinzamelaar RWM

Afval scheiden:
we zijn op de goede weg!
Door goed te scheiden willen we samen de komende jaren
de hoeveelheid restafval terugdringen van 125 kg naar 100 kg
per persoon per jaar. Gemiddeld zitten we inmiddels op
117,5 kg per persoon in de Westelijke Mijnstreek!
Poster!

Deze afvalkrant biedt u tips en
achtergrondinformatie om het doel van
100 kg per persoon te bereiken.
Maar het begint allemaal bij úw bewustzijn.
Daarom staan op de binnenkant van deze
krant een aantal do’s & dont’s over het
scheiden van afval en kunt u deze als een
poster ophangen in uw garage of bijkeuken.

Scheiden? Ja, ik wil!

Restafval verminderen kan heel eenvoudig
door afval beter te scheiden, maar ook door
alert te zijn op wat u koopt.

Download gratis
de afval-app
De gratis RWM afval-app kunt u downloaden op uw smartphone of tablet en biedt
informatie op maat. Dat wil zeggen:
u ontvangt enkel informatie die op uw adres
van toepassing is. Zo bent u tijdig op de
hoogte welk afval u op welk tijdstip kunt
aanbieden. Tevens ontvangt u bij
wijzigingen in het
ophaalschema
automatisch een melding.
Download de app
eenvoudig via de
app store
(zoek op RWM).
De app is continue
in ontwikkeling.
Verderop in dit
krantje leest u
meer over de
mogelijkheden
van de app.

Beter scheiden levert echt wat op! U draagt
een steentje bij aan het hergebruik van grondstoffen en daarmee aan een beter milieu.
Tevens betekent goed scheiden lagere kosten
voor uzelf, want restafval is 260% duurder
dan GFT! Een win-win situatie dus!

Afvalkalender via RWM

RWM wil u zo goed mogelijk informeren over
afvalinzameling en het goed scheiden van
afval. Daarom ontvangt u jaarlijks de afvalkalender. Deze kunt u ook online bekijken
op rwm.nl waar tevens informatie staat
over het correct scheiden van afval.

Afval dat u

GRATIS
kunt inleveren!
> Kunststof tuinmeubilair
>O
 verige harde kunststoffen voorzien
van het recycle-logo: alleen op het
milieupark in Geleen. Let op, niet alles is
toegestaan, overleg dus met milieuparkmedewerker.
> T extiel: schone kleding (mag ook oud of
kapot), textiel en zachte knuffels
>G
 las: glazen potjes van cosmetica,
voedingsmiddelen
>V
 lakglas: vensterglas, spiegels,
glasplaten
>P
 MD: plastic, metalen (blikjes) en

Afvaltarieven

>O
 ud-papier & karton (schoon en droog)

Wat kost het aanbieden van afval?

>K
 lein chemisch afval (KCA): chemische

drankkartons

Afval in de container aan de straat:

vloeistoffen (o.a. verf), TL- en spaar-

> GFT: €0,10 per kg (aanbieding is gratis)

lampen

> Restafval: €0,26 per kg +

€0,80 per aanbieding

Afval inleveren bij het milieupark:

> (Grof) huishoudelijk afval: €0,12 per kg
> Hout, puin en asbest: €0,06 per kg
> Er geldt een minimumtarief van €2
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>W
 it- en bruingoed: vrijwel alle apparaten met een stekker, batterij of accu
>B
 akoliën en vetten: frituurolie en vetten
>A
 utobanden zonder velg;
4 stuks per persoon
>M
 etalen: oud ijzer
>B
 atterijen: alle soorten en accu’s
>G
 rof tuinafval: boomstammen, takken
en snoeiafval uit de tuin
> F ijn tuinafval: gras, blad, struiken,
fijne takjes
Kijk voor meer info en waar u het afval
gratis kwijt kunt op www.rwm.nl

Scheiden? Ja ik wil!

Wist u
dat...?

Kosten in beeld
...86% van
uw restafval weer
kan dienen als
grondstof?
Slechts 14% is
écht restafval.

...van een
oude krant maar
liefst 8 keer een
nieuwe krant
gemaakt kan
worden?

...u op alle
milieuparken in
de Westelijke
Mijnstreek het hele
jaar door GRATIS
grof tuinafval kunt
aanbieden?

...u de
afvalcontainer
de dag voordat
hij leeggemaakt
wordt al om 19 uur
aan de straat mag
zetten?

...glazen
ovenschalen of glasplaten
horen niet in de glasbak
maar in het restafval of naar
het milieupark. Vanwege de
hittebestendigheid
verstoort dit soort glas
het recyclingproces.

…de afvalinzameling om
07.00 uur van start
gaat? Zet uw bak
dus op tijd
buiten!

Afvalstoffenheffing bestaat uit een vast
en een variabel deel. Het vaste deel is
voor alle inwoners van de gemeente
gelijk en wordt gevormd door de kosten
van gezamenlijke voorzieningen, de
inzet en het beheer daarvan. Denk aan
het ophalen van huisvuil, de milieuparken, de containers aan huis, de
ondergrondse afvalvoorzieningen, het
legen van openbare prullenbakken,
maar ook het schoonhouden van uw
leefomgeving en het bladvegen in het
najaar, etc.

Grip op uitgaven

...van elke
100 kilo
gft-afval weer
40 kilo compost
gemaakt
wordt?

Daarnaast is er dus ook een variabel
deel. De hoogte daarvan bepaalt u zelf.
Dit deel bestaat uit kosten voor het
daadwerkelijk aanbieden van afval via
containers of ondergrondse afvalvoorzieningen: hoe minder vaak afval u
aanbiedt en hoe minder kilo’s, hoe
minder u betaalt. Zo heeft u persoonlijk
invloed op de hoogte van uw afvalkosten.
Wist u al dat restafval 260% duurder is
dan GFT-afval en dat u veel afval ook
gratis kunt inleveren? Bekijk de lijst van
gratis in te leveren afval op de cover van
deze krant. Goed scheiden, loont!

Afval¯app: actuele informatie op maat
Inmiddels maken al duizenden inwoners van uw gemeente wekelijks
gebruik van de gratis afval-app. Naast de inzameldata van afval
in uw straat biedt deze app meer handige informatie over
afval en hoe ermee om te gaan.
Tips & weetjes

Via de app wordt u met korte berichten
geïnformeerd over incidentele afwijkingen
in het inzamelschema, bijvoorbeeld door
weersomstandigheden. Maar u krijgt ook
tips over het scheiden van uw afval.
Daarnaast is er aandacht voor afval dat
gratis kan worden ingeleverd en staan er
handige weetjes in over het schoonhouden
of aanbieden van uw containers bij hoge en
lage temperaturen. Kortom: u bent altijd
goed geïnformeerd.

Afval ABC: nooit meer twijfelen

Twijfelt u wel eens of een product in de
restcontainer, PMD-zak of GFT-bak hoort?
Zoek het op in het AfvalABC en u weet het!

Scheidingswijzer

De scheidingswijzer biedt nadere
informatie per afvalcategorie:
wat hoort er wel bij en wat niet.

Inzamellocaties

Op zoek naar de dichtstbijzijnde
glas- of textielcontainer?
U vindt ze met de
afval-app!

Doorontwikkeling
De app is continue
in ontwikkeling
om u van actuele
informatie te
voorzien.

Scan de QR-tag met uw telefoon
om de app direct te gebruiken.
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Scheiden? Ja ik wil!

Scheidingswijzer
Hang op!

PMD

Plastic, Metaal en Drankkartons (leeg)
FRIS

BOTER
Draagzakken

Kuipjes

Flacons

Blik

Blikjes

Folie

Drinkpakjes

Drankkartons

Spuitbussen

CHIPS
PLASTIC
Chipszakken

Koffiepakken

Speelgoed

Borden

Doordrukstrips

Restafval

Tuinmeubelen

Chemisch afval

Milieupark

Chemokar of milieupark

Papier en karton
FOLDER

KRANT

Kranten

Folders

Boeken

Drinkpakjes en drankkartons

Behang

PMD

Enveloppen

Ordners

Karton

Twijfelt u waar uw afval
thuishoort? Download dan
nu de GRATIS
RWM afval app

Gebruikte tissues

Restafval

Kleding, textiel en schoenen

Glas

Flessen

Potten

Versleten
kleding

Schone
kleding

TAPĲT

Ovenschalen

Spiegels

Gloeilampen

Restafval

Spaarlampen

Vazen

Tapijt

Speelgoed

Milieupark

Glasplaten

Milieupark

Scheiden? Ja ik wil!

Huishoudtextiel

Knuffels

Schoeisel

