Milieustraat
Hardplastic of metalen
voorwerpen kunnen naar de
milieustraat in Wassenaar.
Meer informatie:
www.voorschoten.nl/
afval-grofvuil.

Klein maar ﬁjn
Het is handig om
verpakkingen klein te maken.
De verzamelcontainer
is dan minder snel vol en
ook scheelt het u in het
aantal keren wegbrengen.

PMD: met gemak in één afvalbak
PMD is een afkorting van Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal en Drinkpakken.
Het zĳn materialen die veel in het huishouden vrĳkomen. Ook in Voorschoten kan
metalen verpakkingsmateriaal nu gewoon bĳ het PMD. Het is prima grondstof
voor tal van nieuwe producten. Maar wat hoort nu eigenlĳk tot PMD en waarom
zamelen we het apart van het restafval in?
Uw plastic verpakkingen, metalen verpakkingen
en drinkpakken zĳn waardevol. Zeker als u ze
goed verzamelt. Want hoe beter u uw afval
scheidt, des te meer verpakkingen krĳgen een
tweede leven als grondstof voor nieuwe producten
en verpakkingen. Dit in tegenstelling tot restafval
dat in de verbrandingsoven verdwĳnt. Elke inwoner
van Voorschoten deponeert jaarlĳks ruim 140 kg
grondstoﬀen bĳ het restafval. Dit restafval krĳgt
geen tweede leven als nieuw product. Op dit
moment halen we 13 kg PMD op per inwoner
in Voorschoten. Het PMD dat we ophalen is
nauwelĳks vervuild, dus goed ingezameld door
de inwoners. Horst aan de Maas echter haalt

(als beste gemeente) 49 kg PMD op dat verwerkt
wordt tot nieuwe producten. We zĳn dus goed op
weg, maar het kan nog beter.
PMD: samen inzamelen
Bĳ het P(plastic)-afval mogen plastic verpakkingen, zoals plastic yoghurtbekers en plastic verpakkingen om groente, brood en wc-papier. D staat
voor Drinkpak en omvat kartonnen drank- en
zuivelverpakkingen, van bĳvoorbeeld vruchtensap,
vla en melk. Onder de M (metaal/blik) vallen alle
verpakkingsmetalen zoals blikjes frisdrank, blikjes
van etenswaren, tubes (met dop) en dekseltjes
van yoghurtbekertjes. De afvalverwerker met wie

de gemeente Voorschoten samenwerkt, kan
nu ook het metaal goed scheiden. Vandaar
dat al het PMD nu samen in de PMD-container
kan. Die container staat in de milieuparkjes, die
verspreid door Voorschoten op strategische
plekken staan, zoals bĳ winkelcentra. Bĳ PMD gaat
het echt om verpakkingen, en niet om een metalen
schep, hardplastic tuinstoelen of plastic speelgoed
of piepschuim. De handige app ‘Afvalscheidingswĳzer’ helpt u snel op weg. Gratis te downloaden
in de app-store op uw mobiele telefoon.
Circulaire economie
Landelĳke doelstelling is 30 kg restafval per
inwoner per jaar in 2025. Voor Voorschoten
was dit in 2019 nog 223 kg. We zamelen afval
gescheiden in om de belasting van het milieu en
de lasten voor inwoners en bedrĳven binnen de
perken te houden. Nederland wil naar een circulaire
economie om de aarde niet uit te putten. Samen
kunnen we in Voorschoten verschil maken!
www.voorschoten.nl/afval

